
SztÍllítósi szerződés

amely létrejött e5rrészről Pápa Város Önkormányzata (székhelye: 8500 Pápa" Fő u.12.,képviseletében: Dr.
Kovács Zo|tán polgármester, bankszímlaszím: oTP Bank Rt' Pápai Fió\ia l1748045-15429410; adósám:
15429410219) a továbbiakban, mint Megrendelő, miísrészről a

Rex-Pen 200l Kft. (Székhelye: 8500 Pápa Celli út 57. képviselője:Horváth Jácint bankszímlasám:
73900085-1|067964' adósám: |393|458-2-19) a továbbiakban, mint sállÍtó között az alulírott helyen és
napon, az a|átbbi feltételek szerint:

A szenődés tárrya

A Szállító által forgalmazott irodaszerek, nyomtatványok Megrendelő részére történő sállítrása jelen
szerződés alapjrín. A Szerződés az ajánlattevő ajránlaüíban megadott termékekre, mennyiségekre és ríralrra
vonatkozik.

l .

1. ÁftaHnos feltételek

A sállíüísi díj - amely magában foglalja a termék átrát, a csomagoliís és a sállíüás költségeit (több
telephely esetén is) - az ery termékre adott erységár és kisállított mennyiségének szorzata.
Megrendelő kizÁrő|agl. o. minőségű teljesítést fogad el.

A sállítrísi díj teljes összege: 3.894.320,- Ft + 25% ÁFA, azaz hrírommillió-
nyolcsz,ázkilencvennéryezer-hiáromszízhúsz forint + 25% áL|talános forgalmi adó, a te|jes bruttó
sállíüási díj 4.867 .900,. Ft, qz?z,négpillió-nyolcszáztratvanhétezer.ki|encszáz forint.

Az áraktarta|maz'zá*' a felmerülő vámok' adók, illetékek és egyéb díjak összegét. A szá||itás alatt a
Megrendelő által meghatrírozott helyre történő behordás is értendö.

Megren.delő a szerződés aláírásával kijelenti, hory a szerződéses összeg pénzügyi fedezete Pápa
Vráros Önkormányzata üárryévi költségvetésében rendelkezésre á|l.

Sállító számláit havonta' teljesítésigazolríst követően nyujthatja be, a sz,ámlrához melléke|ni kell az
a|áiÍtszá||ítólevelekhitelesmásolatipeldrányait.

Megrendelő a szám|áú< ellenértékét a szÍm|a igaza|t beérkezése utÍn az adóús rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény 36/,{ $-ban előírt igazolás benyujüásít követően 30 naptíri napon beltil' átutalrással
egyenlíti ki.

2. Megrendelő jogai, kötelezetbégei

Megrendelő minden hónap 20-ig megkii|di Ínásban a következő hónapra tervezett mennyiségek
list/íját' melyeknek rendelkezésre állásrít Sállító a megrendelés beérkezésétől szímított 48 órán belül
biztosítja.

Az e|őzetesen meghatiározott és Sállítónál rendelkezésre álló termékekből Megrendelő felszólítrísríra
szá|Íttő az aján|atában meghati{rozott idő _ 27^7' 5 (öt) perc alatt - lesállítja a kért termékeket.

Megrendelő jogosult a lesállított áru mennyiségét és minőségét ellenőrizni, és hibrís teljesítés esetén
azátru áfuételét megtagadni. A hibás teljesítésről kÍilönje5zőkönyvet kell felvenni.

Megrendelő köteles a kisállított, megfelelö minőségű termék átvételéről gondoskodni.
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3. sállító jogai' kötelezettsegei

1. Sállíto kötelezi magát, hogy a szerződés tÍrgátt képező termékeket I. o. minőségi, gyáríási'
csomagolási és sállíttási követelményeknek megfelelően szá||ítja megrendelő által meghatározott
telephelyekre.

Sállító vállalja" hogy a szerződés hatálya a|att a megrendelt termékeket a Megrendelő igényének
megfe|elően a meghati{rozott szervezeti erységenkénti bontrísban lesállítja.

A Megrendelő megrendeléseit a sállító fogadni tudjatelefonon, faxon, e-mailen.

A szá||itás sonín a munkavédelmi és tíízvédelmi előírások' illetve a biztonságtechnikai
rendszabályok fokozott betartrísa a szá||ítő feladata. Sállítónak a száúlítÍst úry kell szerveznie, hogy
a környezetben élők nyugalmát a munkavégzés a legkevésbé zavarja.

Sá|lító vállalja a hibás vag szá||ítás közben rongálódot| illetve jelen szerződés 3.1. pontjában
foglaltaktól eltérő minőségű termékek ryors, azonnali cseréjét a saját költségére 4 munkanapon
belül.

Megrendelő anyaghiba vary működési hiba esetén minden termékre 12 hónap garanciát vállal, a
termék Megrendelő által történő átvétele időpontjától sámítva.

7, A hibás, szá||itásná| sérült' hiiányosan szállított vary nem a standard mintrának megfelelő termék
szá||itása esetén 12 hónap cseregaranciát vállal a termék Megrendelő által történő rítvétele
i dőpontj átó l szátmítv a.

4. szeruaaéses mellékkötelezettségek

l. sállító kötelezettségei kötbérterhesek.

2. A kötbér mértéke a hiba" illetve a késedelem mértékéhez igazodik, és a hibával, vary a
késedelemme| érintett iírumennyiség értékének 20Yo-a. A kötbér a havi szímlából kerül levonrísra.

3. Sállíto a jogszabályoknak megfele|ő szavatossr{got köteles válla|ni.

4. Megrendelő a szerződés felmondásríra jogosu|t az a|átbbi esetekben:

sállító ellen csőd-, felszámolási vagy végelszímolási eljárás indul;

SállÍto mélüányolható ok né|kül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;

Sállító a teljesítést fe|fiiggesáette és Megrendelő erre irrínyuló írásbeli felszólÍtrísának
kézhezvéte|ét követő 10 (tíz) napon belül nem folytatüa;

Szállíto a jelen szerződés rende|kezéseivel el|entétesen von be közreműködőt a teljesítésbe;

Szállíto eryéb súlyos szerződésszegést követ el.

5. Késedelmes fizetés esetén megrende|ő késedelmi kamatot köteles sállítónak ftzetrrj, melynek
mértéke megegyezik a mindenkori jerybanki alapkamattal.

5. Átaols.átvétel

1. Szerződő felek az általuk előre eryeáetett időpontban átadrás.áwételi eljránást folytatÍlak le'

2. A teljesítéskor hiba- és hirírrymentesen, je|en szerződésben meghatározott minőségben kell az áru
átadáBát biaosítani. Megrendelő azátadás-áwétel tényét a sál|ítolevél aláírásával igazolja.

6. Záró rende|kezcsek

l. Je|en szerződés aláírrása napján lép hatályba és 20l l. március 3l. napjáig terjedő hatÍnozott időre szól. A
szerzödés módosítása kiegészítése írásban, a szerződó felek eryetértésével, a2003. évi CXXX. fu. és a
ftk. alapjrán történhet.
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Szdllítósi szerződés

amely létrejött egyrészről Pápa Város Önkormányzata (székhelye: 8500 Pápa' Fő u. |2.,képviseletében: Dr.
Kovács Zo|tán polgármester, bankszámlasz{m: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja 11748045-15429410; adószám:
154294|0219) a továbbiakban, mint Megrendelő, mrísrészről a

Rex-Pen 200l Kft. (Székhelye: 8500 Pápa Celli út 57. képviselője:Horváth Jácint bankszímlasám:
73900085-11067964, adósám: |393|458-2-|9) a továbbiakban, mint Szállító között az alulírott helyen és
napon' az a|ábbi feltételek szerint:

A szerződés tárrya

A Sállító által forgalmazott irodaszerek, nyomtatvrányok Megrendelő részére történó sállítrása jelen
szerződés alapjrán. A Szerződés az ajánlattevő ajrínlatríban megadott termékekre, mennyiségekre és rárakra
vonatkozik.

l .

1. Á|tatános feltételek

A sállínási díj - amely magában foglalja a termék árát" a csomagolás és a szá||itÍts költségeit (öbb
telephely esetén is) - az ery termékre adott erységár és kisállított mennyiségének szorzata.
Megrendelő kizÍnő|agl. o. minőségíi teljesítést fogad el.

A sállítási díj teljes összege: 3.894.320,- Ft + 25% ÁFA, a7az hárommillió-
nyolcsz.ázkilencvennéryezer-báromszÍghilsz forint + 25% általános forgalmi adó, a teljes bruttó
sállíüási díj 4.867.900,- Ft, azaznégmillió-nyolcszázhatvanhétezer-kilencs'áz forint.

Az áraktnta|mazzák a felrnertilő vámok, adók, illetékek és egyéb díjak összegét. A szá||ítás alatt a
Megrende|ő által meghatrírozott helyre történő behordiís is értendő'

Megrendelő a szerződés a|áínísrával kijelenti, hory a szerződéses összeg pénzügyi fedezete Pápa
Vráros Önkormányzata tárgévi kö|tségvetésében rendelkezésre á|l.

sállíto szrímláit havonta" teljesítésigazolrást követően nyújthatja be, a sz.ámlához mellékelni kell az
a|áírtszá|Iítólevelekhitelesmásolatipeldányait.

Megrendelő aszÍm|ák. ellenértékét aszitm|a igazolt beérkezése utinazadőzás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény 36l,{ $-ban előírt igazo|ás benyujtrásít követően 30 napt.ári napon beliil, áfutalással
egyenlíti ki.

2. Megrendelő jogai, kötelezettségei

Megrendelő minden hónap 20-ig megküldi ínísban a következő hónapra tervezett mennyiségek
|ist]áját' melyeknek rendelkezésre állrísát sállító a megrendelés beérkezésétől számított 48 órrín belül
biztosítja.

Az előzetesen megha&{rozott és Sállítónál rendelkezésre álló termékekből Megrendelő felszólíüásríra
sállító az aján|atában meghaüírozott ídő _ q,^" 5 (öt) perc alatt - lesállítja a kért termékeket.

Megrendelő jogosult a lesállított iíru mennyiségét és minőségét ellenőrizni' és hibrís teljesítés esetén
az ánl átvételét megtagadni. A hibás teljesítésről külön jeryzőkönyvet kell felvenni.

Megrendelő köteles a kisállított' megfelelő minőségű termék átvételéről gondoskodni.
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