
S ztÍllít tÍs i s ze rződ é s

amely létrejött egyrésztő| Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 12., képviseletében: Dr.
Kovács Zo|tétn polgármester, bankszám|aszám., oTP Bank Rt. Pápai Fiókja 11748045-|54294|0; adószám:
| 5 429 4 I 02|9) a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről a Jókai Mór Városi Könyvtár (8500 Pápa, Várkastély, Fő tér l., képviseletében: dr. Hermann
Istvrín igqz$atő, bankszámlasám: l|748045-|54293|7; törzsszám: 4293|100; adószám: 154293|7-2-19)
a továbbiakban, mint Szállító között az alulírott helyen és napon, az a|ábbi feltételek szerint:

A szerződés tárga

A Szállító által forgalmazott irodaszerek, nyomtatványok Megrendelő részére történő szállítása jelen
szerződés alapján. A Szerződés az aján|attevő ajánlatában megadott termékekre, mennyiségekre és áraba
vonatkozik.

1. Általános feltételek

l . A szállítási díj - amely magában foglalja a termék árátt, a csomagolás és a szá||ítás költségeit
(több telephely és költséghely esetén is) - az egy termékre adott egységár és kiszállított
mennyiségénekszorzata. Megrendelőkizárő|agl. o. minőségu teljesítést fogad el.

Az átraktarta|maz'z'átk a fe|rnerülő vámok, adók, illetékek és egyéb díjak összegét. A szái|ítás alatt
a raktrárhelyre vagy költséghelyekre történő behordás is értendő.

Megrendelő a szerződés a|áírásápa| kijelenti, hogy a szerződéses összeg pénzügyi fedezete Pápa
Varos onkormany zata tárgyévi költségvetésében rendelkezésre áll.

Sállító számláit a teljesítésigazo|ást követően nyújthatja be, a számlához mellékelni kell az a|áúrt
szállítólevelek hiteles másolati példrányait.

Megrendelő a számlák ellenértékét a szám|a igazolt beérkezése után az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 36lA $-ban eloírt igazolás benyújtását követően 30 naptári napon belül,
átutalással eryenlíti ki.

2, Megrendelő jogai, kötelezettségei

Megrendelő minden lrónap 20-ig megküldi írásban a következő hónapra esedékes mennyiségek
listáját, melyet Szállító a hónap 30. napjáig leszá|lít.

Megrendelő jogosult a leszállított áru mennyiségét és minőségét ellenőrizni, és hibás teljesítés
esetén az áru áNéte|ét megtagadni. A hibás teljesítésről külön jegyzőkönyvet kell felvenni.

Megrendelő köteles a kiszállított, megfelelő minőségű termék átvételéről gondoskodni.

3. Szál|ító jogai, kötelezettségei

l. Szállító kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyátképező termékeket I. o. minőségi, gyátrtási,
csomagolási és szállítási követelményeknek megfelelően szái|ítja megrendelő által meghatározott
telephelyekre.
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2. sállító vállalja, hogy a szprződéshatáiyaa|attamegrendelt termékeket a Megrendelő igényének
megfelelően a meghatározott szervezeti egységenkénti bontásban lesállítja.

3' A Megrendelő megrendeléseit a szÍi|ító fogadni tudja telefonon, faxon, e-mailen.

4. A szíllítrás során a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások, illetve a biztonságtechnikai
rendszabályok fokozott betartása a szá||ítő feladata' Szállítónak a szállítást úgy kell szerveznie,
hogy a környezetben élők nyugalmát a munkavégzés a legkevésbé zavar1a.

5. sállító vá||a|ja a hibás vagy szá||itás közben rongálódott illetve jelen szerződés 3.1. pontjában
foglaltaktól eltérö minőségű termékek gyors, azonnali cseréjét a saját költségére 4 munkanapon
belül.

6. Megrendelő anyaghiba vagy működési hiba esetén minden terméke 12 hónap garanciát vá||a|, a
termék Megrendelö által történő átvétele időpontjától szímítva.

,7. A hibás, szállításnál sérült, hiányosan sállított vagy nem a standard mintanak megfelelő termék
szá||ítÁsa esetén 12 hónap cseregaranciát váil|a| a termék Megrendelö által történő átvétele
időpontj ától szrámítva.

4. Szenődéses mellékkötelezettségek

1. sállító kötelezettségei kötbérterhesek.

2. A kötbér mértéke a hiba" illetve a késedelem mértékéhez igazodik, és a hibáva|, vagy a
késedelemmel érintett iárumennyisés értékének 20oÁ-a. A kötbér a havi sámlából keriil
levonásra.

3 . sállító a jogszabályoknak megfelelő szavatosságot köteles vállalni'

4. Megrendelő a szerződés felmondására jogosult aza|ábbi esetekben:

sállító ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljrárás indul;

sállÍtó méltrínyolható ok nélktil nem kezdte meg a szerződés teljesítését;

SállÍtó a teljesítést felfiiggesztette és Megrendelő erre irrányuló írásbeli felszólíLásának
kézhenéte|ét követő l0 (tíz) napon belül nem folytatta;

Sállító a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be közreműködőt a teljesítésbe;

sállító egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

5. Késedelmes fizetés esetén megrendelö késedelmi kamatot köteles sállítónak fizetni, melynek
mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal.

5. Átadás-átvétet

1. Szerződő felek az általuk e|őre egyeztetett időpontban átadás-átvételi eljrárrást folytatnak le.

2. A teljesítéskor hiba. és hiránymentesen, jelen szerződésben meghatározott minöségben kell az aru
áúadásátbiztosítani. Megrendelő azéÍtadás-áNétel tényét a sállítólevé|aláirásána|igamlja.

6. Záró rende|kezések

1. Je|en szerződés aláírrása napján lép hatályba és 2010' janurár 31, napjáig terjedő hatétroz.ott időre szól.
A szerződés módosítása, kiegészítése írásban, aszerzódő felek egyetértésével, a2003. évi CXXIX.
tv. és a Ptk. alapján történhet.



A szerződésből eredő viüás kérdéseket a felek elsősorban közös megegyezéssel kötelesek rendezni,
ennek eredménytelensége esetére a Pápai Városi Bíroság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a trárryhoz kapcsolódó
egyéb jogszabályok rendelkezesei iranyadók.

A szerződés mel|ékletei

1. Ajánlattételi felhívás és ajrínlattételi dokumentríció

2, Ajánlattevő aján|ata

Szerzödő felek jelen szerződést elolvasíák, annak rendelkezéseit megértettélg és mint akaÍatukkal
mindenben mege gyezöt, j óvráhagyól ag a|ilqák.

Páqa2009. mrárcius 27.
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