
Szóllítúsi szerződés

amely létrejött egyrészről Pápa Város onkormányzata (székhe|ye: 8500 Pápa, Fő u. |2.,
képviseletében: Dr. Kovács Zoltán polgármester, bankszámlaszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
1|,|48045-| 5429410; adószám: 154294|02|9) a továbbiakban, mint Megrendelő, másrészről a

Sulitech ,,a teljesség igényével'' Bt. (Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Kertalja köz3. , képviselője:
Szarka Andrea ; bankszámlaszám: 10700093-02048000-5l100005, adoszám:22084482-2-07) a
továbbiakban, mint Szállító között az alulírott he|yen és napon, aza|ábbi feltételek szerint:

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya az ,,Intéxmények pdlydzati eszközbeszerzése, Púpa,, tárgyában lefolytatott
egyszeni közbeszerzési eljárás eredményeként -az aján|ati felhívásban megjelölt mennyiségű és
minőségű eszközök leszállítása az aján|attevő ajánlatában megadott áron.

A rész megnevezése: 13. rész Kombinált mászővár

1. Általános feltételek

A SZállítáSi díj - amely magában fog|alja a termék árát, a csomagolás és a szállítás
költségeit (több telephelyesetén is) . az egy termékre adott, a Szállító által benyujtott
ajánlat szerinti egységár és kiszállítou mennyiségének szorzata. Megrendelő kizárólag I. o.
minőségi teljesítést fogad el.

A SZállítáSi díj: 1 145 070, Ft + 25oÁ AFA, azaz286268 forint általános forgalmi adó, a
teljes bruttó szállítási díj l 43| 338,- Ft, azazBgymi||ió-négyszázharmincegyezer-
háromszázharmincnyolc forint

AzárakÁrta|mazzák a felmerü|ő adók, i|letékek és egyéb díjak összegét. Azár minden
tétel esetében tarta|mazza a kiszállítás díját.

Megrendelő aszerződés a|áírásáva| kijelenti, hogy a szerződéses összeg pénzügyi fedezete
Pápa Város onkormányz ata tárgyévi költségvetésében rendelke zésre á||.

Szállító a szám|át a teljesítésigazolást követően nyújthatja be, a számlához mellékelni kell
az aláírt szállítólevelek hiteles másolati példányait.

Megrendelő a szám|ák ellenértékét a szám|a igazo|t beérkezése után az adőzás rendjéről
szó|ő2003. évi XCII. törvény 3614 $-ban e|őírtigazo|ás benyújtását követően 30 naptári
napon belül, átutalással egyen|íti ki.

l .

2. Megrende|ő jogai' köte|ezettségei

Megrendelő jogosult a leszállított áru mennyiségét és minőségét ellenőrizni, és hibás teljesítés
esetén az iíru átvételét megtagadni. A hibás teljesítésről kiilön jegyzőkönyvet kell fel venni.

Megrendelő köte|es a kiszá|lított, megfelelő minőségű termék átvételéről gondoskodni.

l .
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3. Szál|ító jogai' köte|ezettségei

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 szerződés hatá|ya alatt a megrendelt termékeket a Megrendelő
igényének megfelelően leszállítj a.

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

4' Szállító vállalja a hibás vagy szállítás közben rongálódott, illetve jelen szerződés 3. l.
pontjában foglaltaktól eltérő minőségű termékek gyors cseréjét a saját költségére 2
munkanapon belül.

4. Szerződéses mellékköte|ezettségek

1. Szállító kötelezettségei kötbérterhesek.

2. A kötbér mértéke a hiba, illetve a késedelem mértékéhez igazodik' és a hibával, vagy a
késedelemmel érintett árumennyiség értékének 20Yo.

3. Szállító a jogszabályoknak megfelelő szavatosságot köteles vállalni.

4' Megrendelő a szerződés azonnali felmondására jogosult az a|ábbi esetekben:

- szállító ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;
- Szállító méltányolható ok nélkül nem kezdte megaszerződés teljesítését;
. Szállító a teljesítést felfiiggesztette és Megrendelő erre irányuló írásbeli felszólításának
kézhezvételét követő |0 (tÍz) napon belül nem folytatta;

- Szállító a Kbt. rendelkezéseivel ellentétesen von be közreműködőt a teljesítésbe;
. Szállító egyéb súlyos szerzödésszegést követ el.

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

5. Átadás-átvétel

1. Azátadás-átvételi eljárás lefolytatására aSzá||ító, valamint Megrendelő között előzetesen
egyeztetett időpontban kerül sor.

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

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

4. Az átadás-átvétel során Megrendelő a leszállított mennyiségeket tételes megsámlálással,
azoktarta|mát szúrópróbaszerű vizsgálattal ellenőriáeti. Az áÍadás-átvétel tényét
Megrende lő képviseletében megbízott személy a szállítólevé | a|áír ásáv a| igazo|ja.



5. Záró rendelkezések

l. Jelen szerzödés aláírása napján lép hatályba és 2010. április 29. napjáig terjedő batáromtt
időre szól. A szerződés módosításá, kiegészítése írásban, a szerződő felek eryetértésével, 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 Városi Bíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki.

3. Jelen szerződésben nem szabá|yozottkérdésekben a Polgári Törvénykönyv és atárgyhoz
kapcsolódó egyéb j ogszabályok rendelkezései irányadók.

7. A szerződés me|lék|etei

o Részletes árajánlat

o Ajanlati felhívás

o Ajánlattételidokumentáció

o Nyertes ajőn|at

Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, annak rendelkezéseit megértették, és mint akmatukkal

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag a|ár1ák,

Pápa,20|0. április 26.
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