
Szúllítúsi szerződés

amely létrejött eryrészről Pápa Város Önkormányzata (székhe|ye: 8500 Pápa Fő u. |2.,képviseletében: Dr.
Kovács Zo|tán polgiírmester, banksámlasám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja I|748045.154294|0; adószám:
|5429410219) a továbbiakban, mint Megrende|ő, másrészrő| a

Rex-Pen 2001 Kft. (Székhelye: 8500 Pápa' Celli út 57. képviselője:Horváth Jácint bankszímlaszím:
73900085-11067964, adósám: |393|458-2.l9) a továbbiakban, mint Sállító között az alulírott helyen és
napon' az a|ábbi feltéte|ek szerint:

Aszerződ|és tárrya

A Sállító által forgalmazott borítékok, nyomtatvrányok Megrendelö részére történő szÁ||ítása jelen szerződés
alapján. A Szerződés az ajrárrlattevö ajránlatríban megadott termékekre, mennyiségekre és rárakra vonatkozik.

l .

1. Általános feltételek

A szállíüási díj - amely magában foglalja a termék árát, a csomagolás és a szá||itás költségeit (több
telephely esetén is) - az ery termékre adott egységrír és kisállított mennyiségének szorzata.
Megrendelő kizfuó|agl. o. minőségű teljesítést fogad el.

A sállíüási díj teljes összege: l.050.660,- Ft+ 25oÁ AFA, azaz egymillió-ötvenezerhatszázhatvart
forint + 25%o á|ta|ános forgalmi adő, a te|jes bruttó sú||ítási díj |.3|3.325,- Ft' a"a" erymil|ió-
háromszízti zenhár omezer-hiírom százhuszonöt forint.

Az átraktarta|mazzák a felmerülő vámok' adók, illetékek és egyéb díjak összegét. A sállítrás alatt a
Megrendelő által meghatározott helyre történö behordás is értendő.

Megrendelő a szerződés aláírásrával kijelenti, hogy a szerződéses összeg penzügyi fedezete Pápa
Város onkormrányzata tÍngévi költségvetésében rendelkezésre ál1.

Sállító szímláit havonta, teljesítésigazolást követően nyújthatja be, a szátm|ához melléke|ni kel| az
a|áiÍt szá||itól evelek h ite les másolati példányait.

Megrendelő a sámlrák ellenértékét a sám|a igazolt beérkezése utÁn az adózás rendjéről szóló 2003'
évi XCII. törvény 36lA $-ban e|ilírtigazo|ás benyújüását követően 30 napüári napon belül, átutalással
egyenlíti ki.

2. Megrende|ő jogai' kötelezettségei

Megrendelő minden hónap 20-ig megküldi írásban a következő hónapra tervezett mennyiségek
listáját, melyeknek rendelkezésre állását Szállító a megrendelés beérkezésétől sámított 48 ónán belül
biáosítja.

Az előzetesen meghatrározott és Sállítóná| rende|kezésre álló termékekből Megrende|ő felszólítrásrára
Szállító az ajátn|atában meghatározottidő _ az.aiL 5 (öt) perc alatt _ leszállítja a kért termékeket.

Megrendelő jogosult a leszállított iíru mennyiségét és minőségét ellenőrizrri, és hibás teljesítés esetén
azfuu átvételét megtagadni. A hibás teljesítésről ktilön jeryzőkönyvet kell felvenni.

Megrendelő köteles a kisál|ított' megfe|elö minőségű termék áfuételérö| gondoskodni.
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l ' szállító kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyáú képező termékeket I. o. minőségi, ryr{rtási,
csomago|ási és szállítrási követelményeknek megfelelően szállítja megrendelő által meghatrározott
telephelyekre.

Sállító vállalja' hogy a szerződés hatálya a|att a megrendelt termékeket a Megrendelő igényének
megfelelöen a meghatározottszewezeti egységenkénti bontiásban lesállítja.

A Megrendelő megrendeléseit a szá|lító fogadni tudja telefonon, faxon, e-mailen.

A sál|Ítrís során a munkavédelmi és hizvédelmi előírrásolq illetve a biztonságtechnikai
rendszabályok fokozott betartása aszá||ítő feladata. sállítónak aszá||itáS. úry kell szerveznie, hory
a környezetben élők nyugalmát a munkavégzés a legkevésbé zavarja.

Szállíto vállalja a hibás vag szÁ||ítás közben rongálódott illetve jelen szerződés 3.l. pontjában
foglaltaktól e|térö minőségű termékek gyors, azonnali cserejét a saját költségére 4 munkanapon
belül.

6. Megrendelő anyaghiba vagy működési hiba esetén minden termékre 12 bőnap garanciát vállal, a
termék Megrendelő által történő átvétele időpontjátó| számiwa.

7. A hibás, szá|lításná| sérült, hiányosan sállított vagy nem a standard mintrínak megfelelő termék
sállítrísa esetén |2 hőnap cseregaranciáLt váL||al a termék Megrendelő által történő áwétele
i dőpontj ától számitv a.

4. Szerződéses mellékkötelezettségek

l. sállító kötelezettségei kötbérterhesek.

z. A kötbér mértéke a hiba' illetve a késedelem mértékéhez igazodilq és a hibáva|, vagy a
késedelemmel érintett iírumennyiség értékének 20%o-a. A kötbér a havi sámlából kerül levonásra.

3. Szállító a jogszabályoknak megfele|ö szavatosságot köteles válla|ni.

4. Megrendelő a szerződés felmondásríra jogosult az a|átbbi esetekben:

sállító ellen csőd-, felszímolási vagy vége|számolási eljrárás indul;

Szállító méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;

Szállító a teljesítést felfiiggesztette és Megrendelő erre irrányuló Írásbeli felszólításrínak
kézhezvéte|ét követő 10 (tíz) napon be|ül nem folytatta;

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

Szállító eryéb súlyos szerződésszegést követ el.

5. Késedelmes fizetés esetén megrendelő késedelmi kamatot köteles szállítónak fizetni, melynek
mértéke megegyezik a mindenkori jerybanki alapkamattal.

5. Átao'ls.átvétel

1. Szerződő felek az általuk előre egyeztetett időpontban átadás-áwételi eljrírrást folytatnak le.

z. A teljesítéskor hiba. és hirínymentesen, je|en szerződésben meghatározott minőségben kell az áru
átadásátt bizosítani. Megrendelő azátadás-átvéte| tényét a sállítólevél aláírásáva| igazolja.

6. Zárő rendelkezesek

Jelen szerződés aláírrása napjrín lép hatályba és 20l l. mrárcius 31. napjáig terjedő hatÍnozatt időre szól. A
szerződés módosítása, kiegészítése íriísban, aszerződő felek egyetértésevel, a2003. évi CXXIX. tv. és a
Ftk. alapján történhet.

A szerződésből eredő viüás kérdéseket a felek elsősorban közös megegyezéssel kötelesek rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a Pápai Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
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Jelen szerzódésben nem szabrályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a trárryhoz kapcsolódó
eryéb jogszabályok rendelkezesei inínyadók.

7. A szerződes mellékletei

1. Részletes árajánlat

2. Aján|ati felhívás

3 . Ajántattételi dokumentráció

4. Nyertes ajrínlat

Szerződő felek jelen szerződést elolvastrík, annak rendelkezéseit megértetté! és mint akaratukkal mindenben
me gegyezőt, j óvaharyólag aláírj rík.

Pápa" 2010. április 2.
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