
Szúllítúsi szerződés

amely létrejött egyrészről Pápa Város onkormányzata (szé|<helye: 8500 Pápa, Fő u. |2.,
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tán polgármester, bankszám|aszétm.. oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
11748045-15429410; adőszám: 15429410219) a továbbiakban, mint Megrendelő, másrészről
a

PBS Hungária Kft. (Székhelye: 1116 Budapest, Építész u. 8-12., képviselője: Ivrín Ba|ázs;
bankszrímlaszétm: |4|00275-86058549-0l000006. adőszám.. 11l39014-2-43\ a továbbiakban'
mint Szállító között az alulírott helyen és napon, az a|ábbi feltételek szerint:

A szerződés tárgya

A szerződés targya az ,fdlyázati eszközbeszerzések, Pdpa,, tárgyában lefolytatott egyszeni
közbeszerzési eljarás eredményeként - az aján|ati felhívásban megjelölt mennyiségű és
minőségű eszközök |eszá||itása az aján|attevő aján|atában megadott áron.

A rész megnevezése: 4. rész - Pdpai Gazdasógi Szakképző Iskola és Kollégium szdmóra
eszközbeszerzés - Falitérkép _ 2 db

1. Altalános feltételek

A szállítási díj - amely magáhan foglalja a termék érát, a csomagolás és a szá||itás
költségeit (több telephely esetén is) - az egy termékre adott, aSzáIIítő által benyújtott
aján|at szerinti egységar és kiszállított mennyiségének szorzata. Megrendelőkizérőlag
I. o. minőségi teljesítést fogad el.

A szállítási díj: 39 000,- Ft + 25%o ÁFA, azaz harminckilencezer forint + 25%o
általrínos forgalmi adő, a teljes bruttó szállítási dij 48.750,- Ft, azaz negyvennyolcezer-
hétszázötven forint

3. Az énak hrta|mazzék a felmerülő adók' illetékek és egyéb díjak összegét. Az ár
minden tétel esetében tartalmazza akiszállítás díiát.

Megrendelő a szerzodés aláírásával kijelenti, hogy a szerződéses összeg pénzügyi
fedezete Pápa Város onkormányzatatárgyévi költségvetésében rendelkezésre áll.

Szállító a szám|éÍ. a teljesítésigazo|ást követően nyújthatja be, a számláltoz mellékelni
ke|| az a|áírt szá||itólevelek hiteles másolati példányait.

Megrendelő aszám|ákellenértékét aszám|aigazo|t beérkezése utánazadőzás rendjéről szó|ó
2003' évi XCII. törvény 36lA $-ban e|öírt igazo|ás benyújtását követően 30 naptári napon
belü|, átutalással egyenlíti ki.
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2. Megrendelő jogai' kötelezettségei

Megrendelő jogosult a leszállított aru mennyiségét és minőségét
teljesítés esetén az áru átvételét megtagadni. A hibás teljesítésről
kell felvenni.

Megrendelő köteles a kiszállított, megfelelő minőségű
gondoskodni.

ellenőrizni, és hibás
külön jegyzőkönyvet

termék átvételéről

l--: Dr--- r-
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4. Szerződéses mellékkötelezettségek
l. Sza]|ítő kötelezettségei kötbérterhesek.
2. A kötbér mértéke a hib4 illetve a késedelem mértékéhezigazodik, és a hibával ,vagy akésedelemmel érintett rírumennyiség értékén ek 20%.
3. Szállító a jogszabáIyoknak megfelelő szavatosságot köteles vállalni.
4. Megrendelő aszerződés azonnali felmondásarajogosult aza|ábbiesetekben:

száIlítő ellen csőd-, felsziímolási vagy végelsziímolási eljrárás indul;
szál|ítő méltrínyolható ok nélkiil nem kezdte meg a szerződésteljesítését;
Szállító a teljesítést felfliggeszteÍIe és Megrendelő erre irrínyuló írásbeli (fax)
felszólítísrínakkézhezvéte|étkövetőnaponnémfolyatta;

Szállító a Kbt. rendelkezéseivel ellentétesen von be közreműködőt a teljesítésbe;
Szállító egyéb súlyos szerződéss zegéstkövet el.

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

3. Szállító jogai, kötelezettségei
Szállító kötelezi magát, hogy a szerzódés targyátképező termékeket I. o. minőségi,gyártási, csomagolási és szállítási követelményiknek megfelelőe n szál|ítjamegrendelő
által meghat ár ozott címre.
S-állító váL|a|ja, hogy a szevődés hatálya a|atl amegrendelt termékeket a Megrendelő
igényének megfelelően meghatározott bontasban lesialliga.
A szállítás soriín a munkavédelmi és ttÍzvédelmi előírások, illetve a biztonságtechnikai
rendszabrílyok fokozott betartása a szát]|ítő feladata.
Szállíto vríllalja a hibrís vagy szá||ítás közben rongiílódott, illetve jelen szerződés 3.1.pontjában foglaltaktól eltérő minőségíi termékek gyors óseréj ét á saját költségére 2munkanapon belül.

5. Átaaes.áúvétel
Az átadás-átvételi eljrárás lefolytatásríra a Szá|!ítő, valamint Megrendelő között
előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor.
Amennyiben az e|őzetesen egyeáetett időpontban a Megrendelő hibájából nem kerülsor tV átadás.éttvetelre, úgy az énu másodszori helyszíirre szel|ítasaól Megrendelő
köteles gondoskodni.

A teljesítéskor hiba- és hianymentesen, jelen szerződésben meghatiírozott minőségben
kell az aru átadását biztosítani.

Az átadás.átvétel során Megrendelő a leszríllított mennyiségeket tételesmegszámlálással, azoktartalmát szurópróbaszeríi vizsgáIattal ellenőrizhóti. Azátadás-
?tvéte.|tényet Megrendelő képviseletében megbízott sámély a szá||ítőIevé| aláirásáva|igazolja.
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6. Zárő rendelkezések
Jelen szerződés alríínása napján lép hat'ályba és 2010. július 26. rrrpjug terjedő
határozolt időre szól. A szerződés módosítrís4 k'tegészíté.! í..á"b*, u .ió."6ao r.t.t
egyetértésével, a 2003. évi C)o(D(. tv. és a Ptk. alapjáÍI történhet.
A szerződésből eredő vitrís kérdéseket a felek elsősorban k<izös megegyezéssel
kötelesek rendezni, -enn9k eredménytelensége esetére a Pápai Vrírosi Bíróság
kizrárólagos illetékességét kötik ki.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a
tar gyhoz kapcsolódó egyéb j ogs zabaty okrendelkezései iranyádók.

7. A szerződés mellékletei

Részletes anjan|at

Ajrínlati felhívrás

Aj ránlattételi dokumentríció

Nyertes aján|at

Szerződő felek jelen szeruődést elolvastiák, annak rendelkezéseit
akaratulrJ<al mindenben megegy ezőt,j óváhagyó Lag aláírJ?k.
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megértették, és mint

Pápa,2010. július 2l.
Papk' lrcca. és ÍrTszer Kereskedelmi Ktt,

9022 GyŐr, Batthyány téÍ 6.
Adószám: 11.| 3901 4.2.43
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Megrendelő Észétő|
Dr. Kovács Zo|tán

polgrármester L.

Ellenjegyeztem:

SzáJlító részétől


