
Szúllítúsi szerződés

amely létrejcitt egyrészrő| Pápa Város Önkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. I2.,
képviseletében: Dr. Kovács Zoltátt polgármester, bankszámlaszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
11748045-15429410; adőszénn: I54294I02l9) a továbbiakban, mint Megrendelő, másrészről
AZ

L&D Team Kft. (Székhe|ye: 1077 Budapest, Dohány v 54., képviselője,. Yarga Lász|ő;
bankszámlaszám: |0700347-42787204-51100005' adószám: I35I73l7-2-42) atovábbiakban,
mint Szállító között az ahiírott helyen és napon, az a|ábbi feltételek szerint:

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya az ,tntézmények pdlyázatí eszközbeszerzése, Pdpa,, tÍtgyában lefolytatott
egyszerű kozbeszerzési eljárás eredményeként - az ajánlati felhívásban megjelölt mennyiségű
és minőségű eszközök |eszá||ítása az ajénlattevt5 aján|atában megadott aron.

A rész megnevezése: 2. rész Erkel Ferenc Ének.Zenei ÁItaltinos Iskola és egységes
Pedagógiai Szakszolgólat számára eszkiizbeszerzés Szúmítógépes munkaállomás
tartozékokkal - 3 db

1. Általános feltétetek

A szállítási díj - amely magában foglalja a termék árát, a csomagolás és a száIlitás
költségeit (több telephely esetén is) - az egy termékre adott, a Szá||itő által benyujtott
aján|at szerinti egységrír és kiszállított mennyiségének szorzata, Megrendeló kizarőlag
I. o. minőségi teljesítést fogad el.

A szállítási dij: 432 810'. Ft + 25oÁ AFA, azaz Négyszálzharminckétezer-nyo|cszáztíz
forint + 25Yo általános forgalmi adő, a teljes brutto szá||ítási díj 541 0|3,. Ft, azaz
Ötszázne gyv ene gy ezer -ti z enhárom forint.

Az árak lrzrrtalmazzák a felmerülő adók, illetékek és egyéb díjak összegét. Az ár
minden tétel esetébentarta|mazzaakiszállítás' betizemelés, telepítés díját.

Megrendelő a szerzódés aláírásával kijelenti, hogy a szerződéses összeg pénzngyi
fedezete Pápa Város onkormányz atatárgyévi költségvetésében rendelkezésre áll.

Szá||ítő a számlé.Í a teljesítésigazolást követően nyújthatja be, a szétrn|ához mellékelni
ke|| az aIáirt szá||itólevelek hiteles másolati példányait.

Megrendelő a szám|ák ellenértékét a szám|a igazolt beérkezése után az adőzás
rendjéről sző|ő 2003. évi XCII' törvény 36l,4. $-ban előirt igazolás benyújtását
követően 30 naptári napon belül, átutalással egyenlíti ki.
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Megrendelő jogosult a
teljesítés esetén az áru
kell felvenni.

Megrendelő köteles
gondoskodni.

Megrendelő jogai' kötelezettségei

leszállított aru mennyiségét és minőségét ellenőrizni, és hibás
átvételét megtagadni. A hibás teljesítésről külön jegyzőkönyvet

a kiszállított, megfelelő minőségű termék átvéte|éró|2.
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3. Szállító jogaÍ, kötelezettségei

1. Szállító kötelezi magát, hogy a szerzódés tárgyátképező termékeket I. o. minőségi,
gyártási, csomagolási és szállítási követelményeknek megfelelően szállítja megrendelő
által me ghat ár o zott címre.

2, Szállító vá||a|ja, hogy a szerződés hatá|ya a|att a megrendelt termékeket a Megrendelő
igényének megfelelően meghatározott bontásban leszállítja'

3, A szállítás során a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások, illetve abiztottságtechnikai
rendszabá|yok fokozott betartása a szá||itó feladata.

4' Szállító vállalja ahibás vagy szá||ítás közben rongálódott, illetve je|enszerződés 3.1.
pontjában foglaltaktól eltérő minőségű termékek gyors cseréjét a sqát költségére 2
munkanapon belül.

4. Szerzíj déses m ellékkötelezettségek

1. Szá|Iitő kötelezettségei kötbérterhesek.

2, A kötbér mértéke a hiba, illetve a késedelem mértékéhez igazodlk, és a hibáva|, vagy a
kés edelemmel érintett árumennyi s ég értékén ek 20oÁ,

3. Szállító a jogszabá|yoknak megfelelő szavatosságot köteles vállalni.

4. Megrendelő a szerződés azonnali felmondására jogosult az alábbi esetekben:

szá||itő ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljarás indul;

SzáI|itő méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;

Szállító a teljesítést felfiiggesÍette és Megrendelő elTe irányuló írásbeli
felszólításánakkézhezvételét követő 10 (tíz) napon belül nem folytatta;

Szá||itő a Kbt. rendelkezéseivel ellentétesen von be k<izreműködőt a teliesítésbe;

Szá||ítő egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

5. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő késedelmi kamatot köteles szá||itőnak flzetni,
melynek mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal.

5. Átaoás-átvétel

1. Az átadás-átvételi eljárás lefolytatására a Szállító, valamint Megrendelő között
előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor.

2. Amennyiben az e|őzetesen egyeztetett időpontban a Megrendelő hibájából nem kerül
soÍ az átadás-átvételre, úgy az áru másodszori helyszínre szá|Iításáról Megrendelő
köteles gondoskodni.

3. A teljesítéskor hiba- és hiánymentesen, je|enszerződésben meghatározott minőségben
ke|| az ilru átadását biztosítani.

4. Az átadás-átvétel során Megrendelő a leszállított mennyiségeket tételes
megszám|álással, azoklarta|mát szúrópróbaszení vizsgá|attal ellenőriáeti. Az átadáS-
átvétel tényét Megrendelő képviseletében megbízott személy a szá||itő|evéI a|áirásával
igazolja.
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Szerződő felek jelen szerzódést elolvasták' annak rendel
akaratukk al mindenb en me g e gye zőt, j őv thagyó lag a|áirJ ak.

Pápa,2010. március 1.

Megrendelő részérő|

Dr. Kovács Zo\tán

polgármester

Ellenjegyeztem:

2.

J .

6. Zárő rendelkezések

Jelen szerződés a|áirása napján lép hatályba és 2010. miárcius 8. napjáig terjedő
hatérozoÍt időre szól. A szerződés módosítása, kiegészítése írásban, a szerződő felek
egyetértésével, a 2003. évi CXXIX. tv. és a Ptk. a|apjan történhet.

A szetződésből eredő vitás kérdéseket a felek elsősorban közös megegyezéssel
kötelesek rendezni, ennek eredménytelensége esetére a Pápai Városi Bíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a
tár gylto z kap c s o lódó e gyéb j o gszab á|yok rende lke z é s e i irányadók.

7. A szerződés mellékletei

Részletes árajánlat

Ajanlati felhívás

Aj ánlattétel i do kumentáció

Nyertes ajánlat
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megértették, és mint

Szállító részérő|

Varga Lász|ó

ügyvezető ig.
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