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SzóIlítdsi szerződés

amely létrejött egyrészről Pápa Város Onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fó u. |2.,
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tánpolgármester, bankszámlasziím: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
I|748045-15429410; adőszám: 15429410219) a továbbiakban, mint Megrendelő, másrészről
a

KwH Kft. (Székhelye: 9200 Mosonmagyatővár, Varallyai u. 3' képviselője: Horváth András
banksziímlaszám: 5950 0155-|102 3452 adőszátn.: ||407535-2-08 a továbbiakban. mint
Szállító között az a|u|írott helyen és napon, az a|ábbi feltételek szerint:

Aszerződés tárgya

A szerzódés tárgya az ,tntézmények púlydzati eszközbeszer7ése, Pdpa _ 8. rész" tárgyában
lefolytatott egyszerri kozbeszerzési eljarás eredményeként _ az ajén|ati felhívásban megjelölt
mennyiségű és minőségúeszkozök leszállításaaz ajrínlattevő aján|atábanmegadott áron.

A 8 rész megneve7ése: Városi óvodák szátmáraeszközbeszerzés _tipróka 3 db

1. Altalános feltételek

A szállítási díj - amely magában foglalja a termék árát, a csomagolás és a száIlítás
költségeit (több telephely esetén is) - az egy termékre adott, a Szá||itő által benffitott
ajánlat szerinti egységar és kiszállított mennyiségének szorzata. Megrendelőkizárő|ag
I. o. minőségi teljesítést fogad el.

A szállítási díj: 43500 Ft + 25% ̂ FA, azaz negryenháromezer.itszéu forint + 25%
általános forgalmi adő, a teljes bruttó szállítási díj 54375 Ft, azaz ötvennégyezer-
hétr omszázhetvenöt forint

Az árak tartalmazzék a felmerülő adók, illetékek és egyéb díjak összegét, Az at
mindentételesetébentafia|mazzaakiszá|Iításdiját.

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

Szállító a szám|át a teljesítésigazo|ást követően nyújthatja be, a szám|áútoz mellékelni
ke|| az a|áírt száIlítólevelek hiteles másolati példányait.

Megrendelő a számlák ellenértékét a szám|a igazo|t beérkezése után az adőzás rendjéről szóló
2003. évi XCil' törvény 36lA $-ban előírt igazolás benyujtását követően 30 naptári napon
belül, átutalással egyenlíti ki.

2. Megrendelő jogai' kötelezettségei

Megrendelő jogosult a leszállított átu mennyiségét és minőségét ellenorizni, és hibás
teljesítés esetén az áru átvételét megtagadni. A hibás teljesítésről külön jegyzőkönyvet
kell felvenni.

Megrendelő köteles a kiszállított, megfelelő minőségű termék átvéte|&ő|
gondoskodni.
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3. Szállító jogai' kötelezettségei

l. Szállító kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát képező termékeket I. o. minőségi'
gyártási, csomagolási és szállítási követelményeknek megfelelően szá||ítja megrendelő
által me ghat ár ozott címre.

2' Szállító vá||a|ja, hogy a szerződéshatá|ya a|att a megrendelt termékeket a Megrendelő
igényének megfelelően leszállítj a.

3. A szállítás során a munkavédelmi és túzvédelmi előírások. illetve a biztonsástechnikai
rends zab ályok fo ko zott b etartás a a száI|itő fel adata.

4. Szállító vállalja a hibás vagy száI|ítás közben rongálódott, illetve jelen szeruődés 3.1.
pontjában foglaltaktól eltérő minőségű termékek gyors cseréjét a saját költségére 2
munkanapon belül.

4. Szerződéses mellékkötelezettségek

l. Szállító kötelezettségei kötbérterhesek.

2. A kötbér mértéke a hiba, illetve a késedelem mértékéhez igazodik, és a hibáva|,vagy a
késedelemmel érintett arumennyiség értékének 20%.

3. Szállító a jogszabályoknak megfelelő szavatosságot kcjteles vállalni.

4. Megrendelő a szerződés azonnali felmondására jogosult az a|ábbí esetekben:

Szállító ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljarás indul;

Szá||itő méltanyolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;

Szá||itő a teljesítést felfüggesztette és Megrendelő effe iranyuló írásbeli
felszólításánakkézhezvételét követő I0 (tiz) napon belül nem folyatta;

Szállító a Kbt. rendelkezéseivel ellentótesen von be közreműködőt a teljesítésbe;

Szállító egyéb súlyos szeruődésszegést követ el.

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

5. Átadás.átvétet

1. Az átadás-átvételi eljárás lefolytatásara a SzáIIítő, valamint Megrendelő között
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||ításéról 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
megszám|álással, azoktarLa|mát szúrópróbaszerű vizsgá|attal ellenőrizheti. Azátadás-
átvétel tényét Megrendelő képviseletében megbizott személy a szá||itő|evé| a|áitásáva|
igazolja.
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6. Zárő rendelkezések

Je|en szetződés a|áírása napján lép hatályba és 2010. április 22. napjúg terjedő
határozott időre szól. A szerződés módosítása, kiegészítóse írásban, a szerzódő felek
egyetértésével, a 2003, évi CXXIX. tv' és a Ptk. alapjántörténhet.

A szerződésből eredő vitás kérdéseket a felek elsősorban közös megegyezéssel
kötelesek rendezni, ennek eredmén1telensége esetére a Pápai Varosi Bíróság
kizarólagos illetékességét kötik ki.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a
tár gyhoz kap csolódó e gyéb j o gszabályok rendelkezései irányadók.

7. A szerződés mellékletei

Részletes atajariat

Ajanlati felhívás

Aj ánlattételi dokumentáció

Nyertes ajén|at

Szerződő felek jelen szerződést elolvastiík, annak rendelkezéseit megértették, és mint
akaratukkalmindenbenmegegyezőt, jőváhagyő|agaláír ják,
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Szállító részérőI

Horváth András

igyvezető ígazgatő

-Jr^ d/----i1
Kanozsainé dr./Plék Mariat l

jegyző l


