
Szúllítósi szerződés

amely létejött egyrészről Pápa Város Onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 12.,
képviseletében: Dr. Kovács ZoltÍnpolgrírmester, bankszámlaszátm: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
l|748045-154294|0; adószám: |5429410219) a továbbiakban, mint Megrendelő, másrészről
a

PBS Hungária Kft. (Székhelye: 1116 Budapest, Építészu. 8-12., képviselője: Iviín Balrízs;
bankszrímlaszám: 14|00275-86058549.01000006' adőszétm: 11139014-2-43) a továbbiakban,
mint Szállító között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Aszerződés tárgya

A szerződés targya az ,ttúlyózati esúözbeszerzések, Pópa,' targyában lefolytatott egyszerű
kozbeszerzési eljrírás eredményeként _ az ajánlati felhívasban megjelölt mennyiségri és
minőségu eszközök leszállítasa az ajánIattevő ajránlataban megadott iíron.

A tész megnevezése: 3. rész - Pópai Gazdasógi Szakképzőí Iskola és Kollégium sruúmára
eszhözbeszerzés - Szhenner - 1 db

1. Általános feltételek

1. A szállítrísi díj - amely magában foglalja a termék árát, a csomagolás és a szállítrís
költségeit (több telephely esetén is) . az egy termékre adott, a Szállító ráltal benyújtott
ajránlat szerinti egységar és kiszrállított mennyiségének szorzata. Megrendelő h'tzaúIag
I. o. minőségi teljesítést fogad el.

2. A száI\ítási díj: 16 000,- Ft + 25% Á'FA, azaz tizetlhatezer forint + 25%o álta]rínos
forgalmi adő, ateljes bruttó szállítási díj 20 000,- Ft, azaz híszezer forint

3. Az aÍak taftaImazzák a felmerÍilő adók, illetékek és egyéb díjak összegét. Az ar
minden tétel esetébentarta|maz.za a kiszrállítas, betizemelés, telepítés díját.

4. Megrendelő a szerződés aláírasával kijelenti, hogy a szerződéses összeg pénztigyi
fedezete Pápa Vríros onkormanyzatatárgyévi költségvetésében rendelkezésre rill.

5. Szríllító a számláú a teljesítésigazolást kovetően nffithatja be, a szárrtláűtoz mellékelni
keII az aláúrt szá||ítőlevelek hiteles másolati példanyait.

6. Megrendelő a számlrák ellenértékét a szátm|a igazo|t beérkezése utén az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCil. törvény 36/A $-ban előírt igazo|ás benyujtrását követően 30 naptrári napon
beltil, átutalással egyenlíti ki.

2. Megrendelő jogai' ktitelezettségei

l. Megrendelő jogosult a|eszáLlított arl mennyiségét és minőségét ellenőizÍi, és hibás
teljesítés esetén az áru átvételét megtagadni. A hibás teljesítésről külön jegyzőkönyvet
kellfelvenni.

2. Megrendelő köteles a kiszállított, megfelelő minőségÍi termék átvételéről
gondoskodni.
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3. Szállító jogai' kötelezettségei

1. Szállító kötelezi magát, hogy a szerződéstaryyátképez(i termékeket I. o. minőségi,
gyártási, csomagolási és szríllítási követelményeknek megfelelően szállítja megrendelő
által meghatározott címre.

2. Szrillító villalja, hogy a szerződéshatÍúya a|aÍt a megrendelt termékeket a Megrendelő

/ igényének megfelelően meghatarozott bontiísban leszállítja'

/ 3. A szállítrís soriín a munkavédelmi és tiízvédelmi előírások, illetve a biáonságtechnikai
rendszabályok fokozott betartiísa a száIlítő feladata.

4. SzríIlító vállalja a hibás vagy szállítiís közben rongálódott, illetve je|enszerződés 3.1.
pontjában foglaltaktól eltérő minőségÍi termékek gyors cseréjét a saját költségére 2
munkanapon belül.

4. Szerződéses mellékkötelezettségek

1. Szállító kotelezettségei kötbérterhesek.

2. A kötbér mértéke a hiba, illetve a késedelem mértékéhez igazodik, és a hibával,vagy a
késedelemmel érintett rírumennyiség értékének 20%.

3. Szállító a jogszabáúyoknak megfelelő szavatosságot köteles vállalni.

4. Megrendelő aszerzódés azonnali felmondásara jogosult az a|ábbi esetekben:

Szállító ellen csőd-, felszrímolási vagy végelsziímolási eljrárás indul;

Szállító méltányolható ok nélkiil nem kezdte meg a szerződés teljesítését;

Szrillító a teljesítést felfiiggesztette és Megrendelő erre irányuló írásbeli (fax)
felszólítrísanakkézhezyételétkövetőnaponnemfolytatta;

Szrátlító a Kbt. rendelkezéseivel ellentétesen von be közreműködőt a teljesítésbe;

Szállító egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

5. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő késedelmi kamatot köteles szríllítónak fizetni,
melynek mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamatüal.

5. Átaaes-átvéte|

1. Az átadas-átvételi eljárás lefolytatásaÍa a Szállító, valamint Megrendelő között
elő zete sen e gy eztetett időpontban kertil sor.

2. Amennyiben az e\ózetesen egyeztetett időpontban a Megrendelő hibájából nem kerül
sor ÍV átadas.átvételre, úgy az áru másodszori helyszínre szá||ításaről Megrendelő
köteles gondoskodni.

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

4. Az átadás-átvétel során Megrendelő a leszállított mennyiségeket tételes
megszámlálással, azok tartalmát szurópróbaszerű vízsgálattú ellenőriáeti. Az átadás.
átvétel tényét Megrendelő képviseletében megbízott személy a szá||itó|evé| a|áításáva|
ígazoIja.



6. Zárőrenllelkezések

Jelen szerződés alairátsa napjan lép hataIyba és 2010. július 26. mpjáig terjedő
határozott időre szól. A szeruődés módosítrísa, kiegészítése íriísban, a szerződő felek
egyetértésével, a2003. évi C)o(D(. tv. és a Ptk. alapjan ttirténhet.

A szeruődésből eredő vitás kérdéseket a felek elsősorban közös megegyezéssel
kritelesek rendezni, ennek eredménytelensége esetére a Pápai Városi Bíróság
kizarólagos illetékességét kötik ki.

Jelen szerződésben nem szabrílyozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a
tárgyhoz kapcsolódó egyéb j ogs zabályokrendelkezései irányadók.

7. Aszerződés mellékletei

Részletes arajén|at

Ajanlati felhívrás

Aj ránlattételi dokumentació

Nyertes ajárlat

Szerződő felek jelen szerződést elolvastiák, annak rendelkezéseit megértették, és mint
akaratukkal mindenben megegy ezőt, j óvráhagy óIag atáir1ek.

Pápa,2010. julius 21.

Ellenjegyeztem:
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PapÍr. Iroda.

Szállító részéró|


