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amely létrejött egyrészről Pápa Város onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, F.ő u. |2',
képviseletében: Dr. Kovács ZoItán polgárrnester, bankszántlaszám: oTP Bank Rt' Pápai Fiikja
1l748045.l5429410; ad<iszám: |54294102l9) a toviíbbiakban, mint Megrendelő, másrészről a

a továbbiakban. mint Szállító között az alu|írott helyen tis napon, az' alíibbi t.eltótelek szerint:

A szerződés tárgya

A szerzciclés tárgya az ,tó'lyázati eszközbeszerzések, Pópa,, tárgyírban lefolytatott egyszeríi
közbeszerzési eljárás eretlményekónt _ az ajánlati Í.elhívírsban rnegjelölt mennyisógű és rnintiségű
eszközök leszá|lítírsa az ajánlattevő aján|atában nregaclott áron.

Arész megnevezése: . l , ' .IéF.?,..Várp.g.r..Ov'Ő.dák '.9'1áná' le'.9'9'?.]íoZb'e'qZ9'I.?.és;.. ' . ' . .....
t ipróka 7 db

1. Általános feltételek

l. A szállítitsi díj - amely rnagírban f.oglalja a ternték Árát, a csomagolíts és a szállítás költségeit
(tobb telephely esetón is) - az egy terrnékre aclott, a Szírllító által benyúrjtott ajánlat szerinti
egységár ós kiszállított mennyiségének szorzata. Megrencle|ő kizárólag I. o. minőségi
teljesítést fbgad e|.

- ?' A szállítás-i clíj: '..9.q..9.9.q'l.].... Ft + 257a ÁFA, azaz
ki1encven3r9+.99::T.......' lbrint + 25vo írlta]Írnos Íörsalmi arló. a telies bruttó szállítási clíi

..I22..5'00.,'.. Ft. aza9{i.7?7íY.?1?.1|'?'!!í.9'Tj6i;,1itszáz
3. Az árak tarlaLmazz:őtk a l'.elmertilő ad<ik, illetékek és egyéb díjak összegét. Az írr minden tétel

esetében tartalmazza a kiszállítás. beüzemelés, telepítés clíját.

4. Megrenclelő a szerzőclós aláírásáva| kijelerrti, hogy a szerződéses összeg pénzügyi t.eclezete
Pírpa Várcls Onkorrnányz,ataÍ.árgyévi költsógvetósében rendelkezósre áll.

5. Szállító a szárrrlát a teljesítésigazolást követően nyÍrjthatja be, a szátnlához mellékelni kell az
aláírt szállítólevelek lriteles másolati példányait.

6. Megronclelő a szánrlák c||entírtókót a számla igazolt beérkezése után az aclózás rencljérő| szó|ó 2003.
évi XCiI' törvóny 3ólA $-ban elclírt igaz<llírs berryújtását követőerr 30 naptári napon beliil' átutalással
euvenlíti ki.

z. lVlegrendelő jogai' kötelezettségei

Megrendelő jogosult a |eszállított áru mcnnyisógót ós minősógit e|lenőrizni, és hibás
teljesítós esctón az-, íttu átvótelót nregtagaclni. A hibás teljesítósről külon jegyzőkönyvet kell
felvenni.

Megrendelő köteles a kiszírllított, nlegÍtlelcl minőség(i termék átvételéfől gcrrrdoskodni.
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3. Szál|ító jogai, kötelezettségei

l. Szállító kötelezi magát, hogy a szerzödés tárgyát képező termékeket I. o. minöségi, gyártási,
csomagolási és szállítási követelményeknek megfelelően szállítja megrendelő által
meghatítrozott címre.

2, Szállító viállalja, hogy a szerződés hatálya alatt a megrendelt termékeket a Megrendelö
igényének megfe|elöen nleghatározott bontásban leszállítja.

3. A szállítás során a munkavédelrni és tűzvédelmi elöírások, illetve a biztonságtechnikai
rendszabályok fokozott betartása a szállító felrrdata.

4. Szállító vállalja a hibás vagy szállítás közben rongálóclott, illetve jelen szerzőclés 3.l.
pondában fbglaltaktól eltérő minőségti termékek gyors cseréjét a saját koltségére 2
munkanapon belü|.

4. Szerződéses me|lékkötelezettségek

1. Szíl|ító kötelezettségei kötbérterhesek.

2. A kötbér mértéke a hiba, il|etve a késeclelem nrértékéhez igazodik, és a hibával, vagy a
késedelem Ir.re l éri rrtett írnt mennyiség értékének 20o/o .

3. Szá|lító a jogszabályoknak megfe|elo szavatosságot köteles vállalni.

4. Megrendelő a szerzőclés azonnali t'elnrondására jogosult az alírbbi esetekben:

Szál|ító ellen csőd-, t.elszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;

Szállító méltányolható ok néIkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;

Szállító a te|jesítést felfüggesztette és Megrenclelő erre irányuló írásbe|i (fax)
t'elszólításeínak kézhezvételét követő napon nem tblytatta;

Szál|ító a Kbt. rendelkezéseivel ellentétesen von be közremiiködőt a teljesítésbe;

Szírllító egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

5' Késedelmes fizetés esetén Megrende|ő késede|mi kamatot köteles szállítónak fizetni,
melynek mértéke rnegegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal.

5. Átaaás.átvétel

1. Az átadás.átvételi e|járás lefolytatására a Szállító, valamint Megrendelő között elózetesen
egyeztetett idopontban kerül sor.

2. Anrennyiben az előzetesen egyeztetett időpontban a Megrendelő hibájából nem kertil sor az
átadás.átvételre, úgy az áru másodszori helyszínre szállításáról Megrendelő köteles
gondoskoclni.

3. A teljesítéskor hiba- és hiírnyrnentesen' jelen szerződésben meghatározott minőségben kell
az áru átadásírt biztosítani.

4. Az átadás-átvétel során Megrerrclelő a leszállított mennyiségeket tételes tnegszámlálással,
azok tartalmát szúrópróbaszerű vizsgálattal ellenórizheti. Az átadás.átr'éte1 tényét
Megrendelo képviseletében nregbízott szenrély a szií|lítólevél aláírásával igazolja.

6. Zárő rendelkezések

1. Jelett szerződés a|áírása napján |ép hatályba és 20l0. j.'hi.rs' (3 napjáig terjedő határozott



időre szól. A szerzódés módosítása, kiegészítése írásban, a szerzödö felek egyetértésével, a
2003. évi CXXIX. tv. és a Ptk. alapján történhet.

2. A szerzödésből eredö vitás kérdéseket a t.elek elsősorban közös megegyezéssel kötelesek
rendezni, ennek eredménytelensége esetére a Prípai Városi Bíróság kizárólagos
i|letékességét kötik ki.

3. Jelen szerzödésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Ttirvénykönyv és a tárgyhoz
kapcsolódó egyéb jogszabá|yok rendelkezései irányadók.

7. ^ szerziídés mellék|etei

Részletes árajánlat

Aján|ati t.e|hívás

AjánIattételi dokumentáció

Nyertes ajírnlat

Szerzódő felek jelen szerződést elo|vasták, annak rendelkezéseit megértették, és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.
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Megrendelő részéról \, ''

Dr. Kovács Zo|tán .,

polgármest., L
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