
Szóllítósi szenődés

amely létrejött e-eyrészröl Pápa Város Önkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. |z,,
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tőn polgármester, bankszámlaszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
I l748045-|54294|0; adószrim: |54294|02|9) a továbbiakban, mint Megrendelő, másrészről a

a továbbiakban. mint Szállító között az alulírott helyen és napon, az alábbi t.eltéte|ek szerint:

A szerződés tárgya

A szerzöclés tárgya az ,,Pályózati eszközbeszerzések, Pópa,, tárgyában lefolytatott egyszer(i
közbeszerzési eljárás erec|tnényeként. - az ajánlati f.elhívírsban megijelölt rnennyiségii és rninríségű
eszközök leszállítása az ajánlattevő ajánIatában nregaclott áron'
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1. Általános fe|tételek

|. A szírllítási díj - anrely nragítban foglaljrr a ternrék árát, a csomagolás és a szállítás költségeit
(több telephely esetén is) - az egy termókre aclott, a Szá|lító áttal benyújtott ajánlat szerinti
egységár ós kiszállított mennyiségének szorzata. Megrende|ő kizárólag I. o. minőségi
teljesítést fogad e|.
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3. Az ár.ak tarLa|mazzík a t.elrnertilő adók, illetékek és egyéb díjak összegét. Az ár minden tétel

esetében tartzt|mazza a kiszál|ítás' beüzeme|és, telepítés drját.

4. Megrenclelő a szerzoclés aláírásával kije|enti, hogy a szerződéses összeg pénzügyi Í.eclezete
Pápa Város Önkorrnányzata |,árgyévi költségvetésében rendelkezésre áll.

5. Szállító a szánrlát a teljesítésigazolírst követően nyúrjthada be, a szátnlához mellékelni kell az
alítírt szírllítólevelek hiteles másolati példányait.

6. Megrencle|ó a szárn|ák e||enértékét a számla igazo|t beérkezése után az adóz-ás rendjéról szó|ó 2003.
évi XCII. törvérry 36/A $-ban előírt igazolás benyújtását kovetően 30 naptári napon beltil. átutalással
eevenlíti ki.
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2. Megrenclelő jogai' köte|ezettségei

Megrendelő jogosult a leszá||ított ánr nrennyiségét és minőségét el|enőrizni, és hibás
teljesítés esetén az áru átvételét megtagadni. A hibás teljesítésrőt külön jegyzőkönyvet kell
felvenni.

Megrenclelő köteles a kiszírllított, megíe|elő minőségii termék átvételéről gorrdoskoclni.2.
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3. Szállító jogai' kötelezettségei

i |. Szállító kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát képezö tenrrékeket I' o. mirröségi, gyártási,

/ csomagolási és szállítási követelményeknek megfelelően szállítja megrendelő által
I meghatározott címre.

2. Szállító vállalja, hogy a szerződés hatálya alatt a megrendelt termékeket a Megrendelő
igényének megfelelöen meghatározott bontásban leszál|ída.

3. A szállítás során a munliavédelmi és tűzvéclelmi előírások, illetve a biztonságtechnikai
rendszabályok fokozott betartása a szállító feladata.

4' Szállító vállalja a hibás vagy szállítás kozben rongálóclott, illetve jelen szerzőclés 3.1.
pontjában foglaltaktól eltérő minőségti termékek gyors cseréjét a saját költségére 2
munkanapon beltil.

4. Szerződ'éses me|lékkötelezettségek

l. Szállító kotelezettségei kötbérterhesek.

z. A kötbér mértéke a hiba, illetve a késeclelem rrrértékéhez igazodik, és a hibírval, vagy a
késedel em rnel érirrtett ánt men ny iség érté kének 20o/o,

3. Szál|ító a jogszabályoknak megfelelő szavatosságot koteles vállalni.

4. Megrendelő a szerződés azonnali t.elnrondásírra jogosult az alábbi esetekben:

Szállító ellen csod-, f'elszámolási vagy végelszámolási e|járás indul;

Szál|ító méltányolható ok né|kül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;

Szállító a teljesítést felfúggesztette és Megrenclelő erre irányuló írásbeli (fax)
Í.elszólításának kézhezvételét követő napon nem fblytatta;

Szírl|ító a Kbt. rendelkezéseive| ellentétesen von be közrenrtiktjdőt a te|jesítésbe;

Szírllító egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

5. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő késedelnri kantatot köteles szállítónak Íizetni,
melynek mértéke rnegegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal'

5. Átaaás.átvétel

l. Az átadás-átvételi e|járás |efolytatására a Szá|lító, va|amint Megrendelő k<jzött előzetesen
egyeztetett iclőpontban kerül sor.

2' Arrrennyiben az e|őzetesen egyeztetett időpontban a Megrendelő hibájából nem kerül sor az
átadás-áwételr.e, úgy aZ áru másodszori helyszínre szállításáról Megrendelő köteles
gondoskoclni.

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

4, Az átadás.átvétel során Megrenclelő a leszállított mennyiségeket tételes tnegszámlálással,
azok tartalmát szúrópróbaszerű vizsgálattal ellenőrizheti. Az átadás-átvétel tényét
Megrendelo képviseletében ntegbízott szenrély a szállítólevé| aláírísával igazoljir.

6, Zárő rendelkezések

1. Jelen szerzódés aláírása napján lép hatályba és 20l0..1LIi".s t3.napjáig terjedo határozott
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idöre szól. A szerződés módosítása, kiegészÍtése írásban, a szerződő t.elek egyetértésével, a2C03. évi CXXIX. tv. és a Ptk. alapján történhet. 
---- -9J

A szeruödésbóI eredő vitás kérdéseket a t.elek elsösorban kö'zös megegyezésse| kötelesekrendezni, ennek eredményte|ensége esetére a Pápai Városi 
-ní,o'af 

kizárólagos
i|letékességét kt'tik ki.
Je|en szerzödésben nem szabályozott kérdéselben a Polgári Törvénykönyv és a tÍÍrgyhozkapcso|ódó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók.

Szállító részéről
Horváth András, 

Kifi.L:?í.tó igazgató
n'lo'[:;mXo'3'ovar
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7. Aszerződés me|tékletei

Részletes árajánlat

AjánIati t.e|hívás

AjánIattételi doktrmentáció

Nyertes ajánlat

Szerzödő felek jelen szerzödést e|o|iasták. annak rendelkezéseit
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

megértették, és mint akaratrrkka|
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Megrendelő részéről

Dr. Kovács Zo|tő'n

polgármest", L

Ellenjegyeztem:
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