
Szállítósi szerződés

amely létrejött egyrészről Pápa Város onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. |2.,
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tán polgármester, bankszámlaszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
11748045-15429410; adószám: 15429410219) a továbbiakban, mint Megrendelő, másrészről
AZ

L&D Team Kft. (Székhelye: 1077 Budapest, Dohány u. 54.' képviselője: Varga Lász|ő;
bankszámlaszám: |0700347-42787204-51100005, adószám: 13517317-2-42) a továbbiakban'
mint Szállító közott az alulírott helyen és napon' az a|ábbi feltételek szerint:

A szerzijdés tárgya

A szerzódés tárgya az ,Jntézmények púlyózati eszközbeszerzése, Pápo,, tárgyában lefolytatott
egyszerű közbeszerzési eljárás eredményeként _ az aján|ati felhívásban megielölt mennyiségű
és minoségű eszközök leszállítása az aján|attevő ajánlatában megadott áron.

A rész megnevezése: .3. rész Munkúcsy MihtÍty Áhalónos Iskolu szúmtÍra eszközbeszerzés
Számítógépes munkaúllomds tartozékokkal - Il db

1. Altalános feltételek

A szállítási díj - amely magában foglalja a termék árát, a csomagolás és a szá||ítás
költségeit (több telephely esetén is) - az egy termékre adott, a Szállító által benyújtott
ajánlat szerinti egységár és kiszállított mennyiségének szorzata. Megrendelő kizárő|ag
I. o. minőségi teljesítést fogad el.

A szállítási díj: 1 185 030,- Ft + 25oÁ ÁFA, azaz Egymi||iő-száznyolcvanötezer.
harminc forint + 25Yo általános forgalmi adő, a teljes bruttó szállítási díj 1 481 288'.
Ft, azaz Egymillió-ttégyszáznyolcvanegyezer-kettőszázhuszonnyolc forint.

Az árak tarta|mazzák a felmerülő adók' illetékek és egyéb díjak összegét. Az ár
minden tétel esetében tartalmazza akiszállítás, beüzemelés, telepítés díját.

Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződéses összeg pénzügyi
fedezete Pápa Város onkormányzatatárgyévi költségvetésében rendelkezésre áll.

Szállító a szám|át a teljesítésigazo|ást követően nyújthatja be, a szám|ához mellékelni
kell az a|áírt szá||itólevelek hiteles másolati példányait.

Megrendelő a szám|ák ellenértékét a számia igazo|t beérkezése után az adőzás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/,4' $-ban e|őirt 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' ktitelezettségei

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

a kiszállított, megfelelő minőségű termék átvételéről2.

_.,( L 
-t- ry?

I l 3 -



3. Szállító jogai' kötelezettségei

l. Szállító kötelezi magétt', hogy a szerződés tárgyatképezó termékeket I. o. minőségi,
gyártási' csomagolási és szállítási követelményeknek megfelelően szá||itja megrendelo
által meghat ározott címre.

2. Szállító vá||a|ja, hogy a szerzodés hatálya a|atl. a megrendelt termékeket a Megrendelő
igényének megfeleloen meghatározott bontásban leszállítja.

3. A szállítás során a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások, illetve a biztonságtechnikai
rendszabályok fokozott betartása a szá||itő feladata.

4. Szállító vállalja a hibás vagy szá||itás közben rongálódott, illetve jelen szerzodés 3.1.
pontjában foglaltaktól eltérő minőségtí termékek gyors cseréjét a saját költségére 2
munkanapon belül.

4. Szerződéses mellékkötelezettségek

1. Szállító kötelezettségei kötbérterhesek'

2. A kötbér mértéke a hiba, illetve a késedelem mértékéhez igazodik, és a hibával, vagy a
késedelemmel érintett árumennyiség értékének 20%.

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

4. Megrendelő aszerződés azonnali felmondásárajogosult aza|ábbi esetekben:

Szállító ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;

Szállító méltanyolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;

Szállító a teljesítést felftiggesztette és Megrendelő erre irányuló írásbeli
felszólításánakkézhezvételét követő 10 (tíz) napon belül nem folyatta;

Szállító a Kbt. rendelkezéseir,el ellentétesen von be közreműködőt a teliesítésbe;

Szállító egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

5. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő késedelmi kamatot köteles szállítónak ftzetni,
melynek mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal.

5. Átaoes.átvétel

l. Az átadáS-átvételi eljárás lefolytatására a Szá||itő' valamint Megrendelő kcizött
előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor.

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

3. A teljesítéskor hiba- és hiánymentesen' jelen szerződésben meghatározott minőségben
ke|| az áru átadását biztosítani.

4. Az átadás-átvétel során Megrendelő a leszállított mennyiségeket tételes
megszámlálással, azok tartalmát szúrópróbaszerű vizsgá|attal ellenőrizheti. Az átadás-
átvétel tényét Megrendelő képviseletében megbízott személy a szállítólevél aláírásával
igazolja.
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6. Zátő renl|elkezések
l. Jelen szerződés alráírrása napjan lép haüályba és 2010. mrírcius 8. napjáig terjedő

határozott időre szól. A szerződés módosíüása" kiegészítése írásban, a siér"ooo retet<
egyetértésével, a2003. évi CXXIX. tv. és a Ptk. alapján történhet.

2. A szeruődésből eredő viüás kérdéseket a felek elsősorban közös megegyezéssel
kötelesek rendezni, ennek eredménytelensége esetére a Pápai Városi- Bíróság
kizrírólagos illetékességét kötik ki.

3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgrári Törvénykönyv és a
térgyhoz kapcsolódó egyéb jogs zabályokrendelkezései irrányadók.

7. A szerződés mellékletei

Részletes rírajánlat

Ajránlati felhívrás

Aj ánlattételi dokumentáció

Nyertes ajánlat

Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, annak rendelkezéseit megértették, és mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóvríhagy ő|ag a|áíq?k.
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Pápa,20|0. miírcius 1.

Megrendelő részéről

Dr. Kovács Zo|tán 
,

polgármester ^,
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