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Sztúllítósi szerződés

amely létrejött egyrészről Pápa Város onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa Fő u. 12., képviseletében:
Dr. Kovács Zo|tán polgármester, banksám|aszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja 11748045.15429410;
adószám: 154294102|9) a továbbiakban, mint Megrendelő, miásrészról a

KISS-ISKOLABÚTOR KFT. (Székhelye:4130' Derecske, Batthyány út 11. képviselője: Kiss Gyu|a;
bankszámlaszám: 60600077-1|040|34, adőszám: 14|46253-2-09) a továbbiakban, mint Szál|ító közőÍt az
a|ulírott helyen és napon, aza|ábbi feltételek szerint:

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya az ,tntéunények púlydzatÍ eszközbeszerzése, Pdpa,, targyában lefolytatott egyszerii
kőzbeszerzési eljrárás eredményeként _ az ajánlati felhívrásban megieltilt mennyiségű és minoségű
eszközök leszállítrísa az ajén|attevő aján|atában megadott áron.

A rész megnevezése:4. rész,

I .

P ápai G azdasági Szakképzó I skol a és Kol l égium számára eszközbeszerzés

Tanulói szék: 164 db

Tanulói aszta|:73 db

1. Általános feltéte|ek

A sállíüísi díj - amely magában foglalja a termék árát" a csomagoliís és a sállítrás költségeit (több
telephely esetén is) - az egy termékre adott, a Szállító á|tal benyújtoÍt aján|at szerinti egységár és
kis4állított mennyiségének szorzata. Megrendelőkizáró|ag I. o. minöségi teljesítést fogad el.

A szállítrísi díj | 22o 000.-,- Ft+ 25%o AFA, azaz egymillió-kettÍ5százhiszezer forint +25Yo á|ta|ános
forgalmi adő, a te|jes bruttó szállítási díi | 525 000,- Ft, azaz egymil|ió-ötszazhuszonötezer forint

Az áraktartúmazzák a felmerülo adóh illetékek és egyéb díjak összegét. Az ár minden tétel esetében
tartalmazza a kisállítás, beüzemelés, telepítés díját.

Megrendelő a szerzodés a|áírásáva| kijelenti, hogy a szerződéses összeg pénzügyi fedezete Pápa
Város Onko rmány zata trírgyévi költségvetésében rendelkezésre á| |.

Szá||ító a számlát a teljesítésigazolást követően nyujthatj a be, a szám|ához mel|ékelni ke|| az a|áirt
szállítólevelek h iteles miásolati pé| drányait.

Megrendelő a számlák el|enértékét a szám|a igazolt beérkezése után az adőzás rendjéról szóló 2003.
évi XCII. törvény 36/4 $-ban előírt igazolás benyújüását követően 30 naptríri napon be|ii|, átutalással
egyen|íti ki.

2. Megrendelő jogai, kötelezettségei

1. Megrendelo jogosult a leszállított iíru mennyiségét és minóségét e|lenőrizni, és hibás teljesítés
esetén az áru átvételét megtagadni. A hibás te|jesítésról külön jegyzőkönyvet kel| fe|venni.
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2. Megrendelő köteles a kisállított' megfelelő minőségrÍ termék átvételéról gondoskodni.

3. sállító jogai, kötelezettségei

1. szelilftő kötelezi magát, hory a szerződés tárgát képezo termékeket I. o. minőségi, gyáttálsi,
csomagolási és sállítrísi követelményeknek megfele|ően szá||ítja megrendelő által meghatározott
címre.

2. Sállító vállalj4 hogy a szerződés batá|ya a|att a megrende|t termékeket a Megrende|ő igényének
megfelelően meghaüírozott bontrásban leszállítja.

3. A szállítrás során a munkavédelmi és tűzvédelmi elöírrísolq illetve a biztonságtechnikai
rendszabályok fokozott betartiása a szá||itő feladata.

4. SzállÍto vállalja a hibrás vagy szá||ités közben rongálódot| illetve je|enszerződés 3.1. pontjában
foglaltaktól eltérő minőségű termékek gyors cserejét a saját költségére 2 munkanapon belül.

4. Szerződéses mellékköte|ezettségek

1 . Szállító kötelezettségei kötbérterhesek.

2.A kötbér mértéke a hiba, illetve a késedelem mértékéhez igazodilq és a hibával, vagy a
késedelemmel érintett árumennyisé g értékének 20o/o.

3. Szállító a j ogszabályoknak megfelelő szavatosságot köteles vállalni.

4.Megrende|ő aszerződés azonnali felmondásiárajogosult aza|ábbi esetekben:

Szállító ellen csőd-, fe|szímolási vagy vége|számolrási eljrírás indul;

Szállító méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;

szá||ítő a teljesítést felfiiggesztette és Megrendelő erre irányuló írásbeli felszólítrásának
kézhezvéte|étkövető 10 (tíz) napon belül nem folytatta;

Szállító a Kbt. rendelkezéseivel e||entétesen von be közreműködot a teliesítésbe:

SZál|ító egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

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

5. Átaaes.átvétel

1. Az átadás-átvételi eljánás lefolytatására a SzÁ||ítő, va|amint Megrendelő között előzetesen egyeztetett
időpontban kerül sor.

2. Amennyiben az e|őzetesen egyeztetett időpontban a Megrendelő hibájából nem kerül sor tV átadrís-
átvételrg űgy u iíru miísodszori he|yszínre szállításáÍól Megrende|o köte|es gondoskodni.

3. A teljesítéskor hiba- és hiánymentesen, je|en szerződésben meghatározott minöségben kell az áru
átadásáÍ' biaosítani.

4. Az átzdás-átvétel során Megrendelo a leszá|lított mennyiségeket téte|es megsziámláliással, azok
tarta|mát szúrópróbaszerű vizsgálattal ellenoriáeti. Az átadrás-átvétel tényét Megrendelő
képviseletében megbízott személy a sállítólevé| a|áírásáva| igazo|ja.
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ó. Záró rendelkezések

Jelen szerződés alríírrfua napján lép hat.{lyba és 2010. március 8. napjáig terjedő határozott idore szól.
A szerződés módosítása' kiegészítése írásban, aszerzsdő felek egyetértésével, a2003. évi CXXIX. tv.
és a Ptk. alapjrán történhet.

A szerződésből eredő vitrás kérdéseket a felek elsősorban közös megegyezéssel kötelesek rendezni,
ennek eredménytelensége esetére a Pápai Vrírosi Bíroság kizárolagos illetékességét kötik ki.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgrári Törvénykönyv és a tÍrgyboz kapcsolódó
egyéb jogszabáyok rendelkezései inányadók.

7. A szerz'ődés mellékletei

Részletes najan|at

Ajánlati felhívás

Aj rínlattétel i dokumentráció

Nyertes aján|at

Szerzodő felek jelen szerzödést elolvasták, annak rendelkezéseit megértették, és mint akaratukkal
mindenben megeryezőt, jóváhagyól ag a|áirják.

Pápa 2010. március 1.

Megrendelő részéről

Dr. Kovács Zo|tán

polgiármester 
(
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Pápa 2010. miárcius 1.


