
SzóIIítósi szerződés

amely létrejött eryrészről Pápa Yáros onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. |2,
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tán polgármester, bankszám|aszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
l l748045.154294|0; adószám: |54294|a2|9) a továbbiakban, mint Megrendelő, másrészről a

Standard Copy lrodatechnika Kft. (Szél,.helye:8500 Pápa Eötvös u.2. képviselője: Ha|ász Ferenc
banksámlaszÍm: |0200737-486Ia652.00000000 adószám: 1132275|.2.|9) a továbbiakban, mint
Sállfto között az a|ulírott helyen és napon, aza|átbbi feltételek szerint:

A szerződés tárrya

A sállíto által forgalmazott irodaszerek, nyomtatványok Megrendelő részére történő szállítasa jelen
szerződés alapján. A Szerződés az ajánlattevő ajrín|atában megadott termékekre, mennyiségekre és
árakra vonatkozik.
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1. A|talános feltételek

A szá||ítási díj - amely magában foglalja a termék ánéú, a csomagolás és a szállítás költségeit
(több telephely esetén is) - az ery termékre adott egységár és kiszállított mennyiségének
szorzata' Megrenclelo kizfuó|ag I. o. minóségű teljesítést fogad el.

A sállítási díj teljes összege: .. '5.678.090 ....,. Ft + zsyo ̂ F A,
azaz ttmi|lióhatszrízhetvennyolcezerkilencven forint + 25%o á|ta|ános forgalmi adó, a teljes
bruttó szá||ítá!si díj ......7.097,610..... ............. '- Ft, azaz
Hétm i l l iók i I encvenhéteze rhatszáztiz forint

Azáraktarta|maz"itk a felmerülő várnok, adók, illetékek és egyéb díjak összegét. A szállítas
a|att a Megrendelö által meghatarozott helyre történő behordás is értendő'

Megrendelő a szerzódés a|áírásáva| kijelenti, hogy a szerződéses összeg pénzugyi fedezete
Pápa Város onkormány zatz tér gy évi költsé gvetésében rendelkezésre áll.

Szállító sámláit havonta, teljesítésigazolást követoen nyujthatjabe, a számlához mellékelni
kell az a|áírt száú|ítóleve|ek hiteles másolati példanyait.

Megrendelő a számlák ellenértékét a szám|a igazolt beérkezése után az adózÁs rendjérő| szó|ó
2003. évi XCII. törvény 36lA $-ban előírt igazolás benyújtását követően 30 naptríri napon
belül, átutalással egyenlíti ki.

z. Megrendelő.iogai, kiitelezettségei

Megrendelő minden hónap Za-ig megküldi írásban a következö hónapra tervezett
mennyiségek listaját' melyeknek rendelkezésre állását SállÍtó a megrendelés beérkezésétől
sámított 48 órán belül biáosítja.

Az e|őzetesen meghatározott és Sállítónál rendelkezésre áIló termékekből Megrendelo
felszólítasára Sál|ító az aján|atában meghati{rozott idő _ azaz 5 perc a|att _ leszállítja a kért
termékeket.

Megrende|ó jogosult a lesállított iíru mennyiségét és minőségét ellenőrizni, és hibás teljesítés
esetén az áru átvételét megtagadni. A hibás teljesítésről kiilön jegyzőkönyvet kell felvenni.

Níegrendelő köteles a kiszállított, megfelelő minőségti termék átvételéről gondoskodni.

Megrendelő köteles a papírmennyiségZa%-át újrahasznosított papírból szál|ítani.
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3. Szá|lító jogai, kötelezettségei

,, |. Sállíto kötelezi magát, hogy a szerzódés tárgyétt képező termékeket I. o. minőségi, gyrírtási,
csomagolási és szállítási követelményeknek megfelelően szá||ítja megrendelő által
me ghatiírozott telephelyekre.

2. SállÍto vállalja, hogy a szerzödés hatá|ya a|att a megrendelt termékeket a Megrendelő
igényének megfelelően a meghatározott szewezeti egységenkénti bontásban leszállítja.

3. A Megrende|ő megrendeléseit a szá||ítő fogadni tudja telefonon, faxon, e-mailen.

4. A szállítrís során a munkavédelmi és tiizvédelmi előírások, illetve a biztonságtechnikai
rendszabályok fokozott betartrísa a szá||ttó feladata. Sállítónak a sállítríst úgy kell
szervemie' hogy a kömyezetben élök nyugalmát a munkavégzés a legkevésbé zavarja.

5. Szállító vállalja a hibás vagy szállítás közben rongálódott, illetve jelen szerződés 3.1.
pondában foglaltaktól eltérö minőségii termékek gyors, azonnali cseréjét a saját költségére 4
munkanapon belül.

6. Megrendelő anyaghiba vagy működési hiba esetén minden termékre 12 hónap garanciát vállal,
a terrnék Megrendelő által történő átvétele időpontjától számíwa.

7, A hibás' sállítasnál sérült, hiányosan szállított vagy nem a standard mintának megfelelő
termék szá||ítása esetén 12 hónap csereganrnciát vátlal a termék Megrendelő á|tal történő
áwétele időpontjátó| számíw a.

4. Szemődéses mel|ékkötelezettségek

l. SállÍtó köte|ezettségei kötbérterhesek.

2, A kötbér mértéke a hiba, illetve a késedelem mértékéhez igazodik, és a hibával, vagy a
késedelemmel érintett rírumennyiség értékének 20oÁ-a. A kötbér a havi sámlábó| kerü|
levonásra'

3. Szállító a jogszabályoknak megfelelő szavatosságot köteles vállalni'

4' Megrendelő a szerződés felmondásárajogosult aza|ábbi esetekben:

Szál|ító ellen csöd-, felszímolási vagy végelszámolási eljárás indul;

SzállÍto méltanyolható ok nélktil nem kezdte meg a szerződés teljesítéset;

Szállító a teljesítést felfiiggesáette és Megrendelö erre irányu|ó írásbeli felszólításrínak
kézhezvételétkövető l0 (tíz) napon belül nem folytatta;

Száilító a jelen szerződés rendelkezéseivel e|lentétesen von be közreműktidőt a
teljesítésbe;

Szállító eryéb súlyos szerződésszegést követ el.

5. Késedelmes fizetés esetén megrendeló késedelmi kamatot köteles szállítónak fizetni, melynek
mértéke megegyezik a mindenkori jegy banki alapkamatial.

5. Átaaas.átvétet

|. Szerzodó felek az általuk előre egyeáetett időpontban átadás-áwételi eljárást folytatnak le.

2. A teljesítéskor hiba. és hiánymentesen, jelen szerzodésben meghatározott minöségben ke|l az
áru átadását biaosítani. Mesrendelő az átadés.áwétel ténYét a szá||ítőlevél aláírásával



l .

2.

igazolja.

6. Záró rende|kezegek

Jeleir szerzódes aláírasa napjárr lep hatályba és 2011. március 3l. napjáig terjedö hatr{rozott idóre
szól. A szerzódés módosítrása' kiegészítése írásban, a szsródő felek eryetértésével, a 2003. évi
cxxx. tv. és a Ptlc alapj&t történhet.

A szerződésből eredö vitás kérdéseket a felek elsósorban közös megeryezessel kötelesek rendezni,
ennek eredménytelensége esetére a Pápai Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

3. Jelen szerzfu€sben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a tárryhoz
kapcsolódó eryéb jogszabályok rendelkezesei irányadók.

7. A szetződés mellékletei

l. Részletes árajánlat

2. Ajánlati felhívrís

3. Ajfu|attételi dokumentáció

4. Nyertes ajfulat

Szerződö felek jelen szerződést elolvastáb annak rerrdelkezeseit megértették, és mint akaratukkal
mindenben megeryezőt, jóváharyólag aláírják.

Pápa 2010. április 2.
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