
Szállítási szerződés

amely létrejött egyrészról Pápa Város Önkorrnányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 12.,
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tán polgármester, bankszámlaszám; oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
|1748045-1 54294|0; adószám: 154294|02|9) a továbbiakban, mint Megrendelő, másrészről a

Sulitech ,,a teljesség igényéve|'' Bt. (Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Kertalja köz3. , képviselője:
Szarka Andrea ; bankszámlaszám: 10700093-02048000-51100005, adószám:22084482-2-07) a
továbbiakban, mint Szállító között az alulírott helyen és napon, az a|ábbi feltételek szerint:

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya az ,,Intézmények pdlydzati eszközbeszerzése, Pdpa,, tárgyában lefolytatott
egyszení közbeszerzési eljárás eredményeként -az ajánlati felhívásban megielölt mennyiségű és
minőségű eszközök |eszá||ítása az aján|attevő aján|atában megadott áron.

A rész megnevezése: 10. rész Roller

t .

1. A|ta|ános feltételek

A szállítási díj - amely magában foglalja a termék árát, a csomagolás és a szá|Iitás
költségeit (több telephelyesetén is) - az egy termékre adott, a szá|1ító által benyujtott
aján|at szerinti egységár és kiszállított mennyiségének szorzata' Megrendelő kizáró|ag I, o.
minőségi teljesítést fogad el.

A szállítási díj: 157 248, Ft + 25Yo AF A, azaz 39 3|,2 forint á|ta|ános forgalmi adó' a teljes
bruttó szállítási díj 196 560,. Ft' azazEgyszázki|encven-hatezer-ötszázhatvan forint.

Az áraktarta|mazzák a felmerülő adók, illetékek és egyéb díjak összegét. Az ár minden
tétel esetében tartaImazza a kiszállítás díját.

Megrendelő a szerződés aláírásáva| kijelenti, hogy a szerződéses összeg pénzügyi fedezete
Pápa Város tnkormányz ata tár gy év i költsé gvetésében rende lke zésr e á||.

Szállító a szám\át a teljesítésigazolást követően nyújthatja be, a szám|ához mellékelni kell
az aIáirt szállítólevelek hiteles másolati példányait.

Megrendelő aszám|ák ellenértékét aszámlaigazo|t beérkezése után azadózás rendjéről
sző|ő2003, évi XCll. törvény 36lA $-ban e|őirtigazo|ás benyújtását követően 30 naptári
napon belül, átutalással egyenlíti ki.

l .

2.

2. Megrendelő jogai' kötelezettségei

Megrendelő jogosult a leszá|lított áru mennyiségét és minőségét el|enőrizni, és hibás teljesítés
esetén az áru átvételét megtagadni. A hibás teljesítésről különjegyzőkönyvet kell fel venni.

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

1. Szállító kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát képezó termékeket l. o. minőségi,
gyártási, csomagolási és szállítási követelményeknek megfelelően szállítja megrendelő által
meghatározott címre.

2. Szállító vállalja, hogy a szerzÍ5dés hatálya a|att a megrendelt termékeket a Megrendelő
igényének megfelelően |eszá|Iitja.

3. A szállítás során a munkavédelmi és tüzvédelmi előírások, illetve a biztonságtechnikai
rendszabályok fokozott betartása a szá||itó feladata.

4, Szá||itóváI|a|jaahibásvagyszállításkÖzbenrongálódott,il letvejelenszerződés3.1.
pontjában foglaltaktól eltérő minőségű termékek gyors cseréjét a saját költségére 2
munkanapon belül.

4. Szerződéses me|lékköte|ezettségek

l. szállító kötelezettségei kötbérterhesek.

2. A kötbér mértéke a hiba, illetve a késedelem mértékéhez igazodik, és a hibával' vagy a
késedelemmel érintett árumennyi sé g értékének 20oÁ.

3. Szállító a jogszabályoknak megfelelő szavatosságot köteles vállalni.

4. Megrendelő a szerzödés azonnali felmondására jogosult az a|ábbi esetekben:

- Szállító ellen csőd., felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;

. Szállító méltányolható ok nélkül nem kezdte mega szerzódés teljesítését;

- Szállító a teljesítést felfi'iggesztette és Megrendelő erre irányuló írásbeli felszólításának
kézhezvételét követő l0 (tíz) napon belül nem folytatta;

. Szállító a Kbt. rendelkezéseivel ellentétesen von be közreműködót a teljesítésbe;

. Szállító egyéb súlyos szerződésszegést követ el'

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

5. Átadás-átvétel

1. Az átadás.átvételi eljárás lefolytatására a Szállító, valamint Megrendelő között előzetesen
e1ye^eteIt időpontban kerül sor.

2. Amennyiben az előzetesen egyeztetett időpontban a Megrendelő hibájából nem kerül sor az
átadás-átvételre, úgy az áru másodszori helyszínre szá|Iitásárol Megrendelő köteles
gondoskodni.

3. A teljesítéskor hiba.és hiánymentesen, jelen szerződésben meghatározott minőségben kell
az áru átadását biztosítani.

4. Azátadás-átvétel során Megrendelő a leszál|ított mennyiségeket tételes megszámlálással,
azok tarta|mát szúrópróbaszerű vizsgálattal ellenőrizheti. Az áttadás-átvéte| tényét
Megrende lő képvise letében megbízott személy a szállítólevé | a|áir ásáv a| igazo|ja.
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5. Záró rendelkezések

l. Jelen szerződés aláírása napjrán lép hatályba és 2010. április 29. napjáig terjedő határozott
időre szól. A szerződés módosítása, kiegészítése írásban, aszerződő felek egyetértésével, a
2003. évi cxxx. tv. és a Ptk. alapján történhet.

2. A szerződésből eredő vitás kérdéseket a felek elsősorban közös megegyezéssel kötelesek
rendezni, ennek eredménytelensége esetére aPápai Varosi Bíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki.

3. Jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a tárgyhoz
kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók.

7. A szetződés mellékleteÍ

o Részletes árajánlat

. Ajánlati felhívás

. Ajánlattételidokumentáció

o Nyertes ajánlat

Szerződó felek jelen szerződést elolvasták, annak rendelkezéseit megértették, és mint akaratukkal
mindenben megegy ezőt,jóváüagyólag aláírják.

Pápa,20|0. április 26'
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Dr. Kovács Zo|tÁn
polgrírmester

Ellenjegyeztem:

Pápa, 20|0' rip',i.w'.1€,..
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