
Szúllítúsi szerződés

amely létrejött egyrészről Pápa Város Onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 12.,
képviseletében: Dr. Kovács Zoltán polgármester, bankszám|aszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
11748045-154294|0; adósziím: |5429410219) a továbbiakban, mint Megrendelő, másrészről
a

PBS Hungária Kft. (Székhelye: lll6 Budapest, Épitész u. 8-12., képviselője: Ivián Ba|éns;
bankszámlaszám: |4100275-86058549-01000006, adőszám: 11139014-2-43) a továbbiakban,
mint Szállító között az a|u|irott helyen és napon, az a|éhbi feltételek szerint:

A szerződés tárgya

A szerződés targya az ,ftÍlytÍzati eszközbeszerzések, Púpa,, tárgyában lefolytatott egyszerű
közbeszerzési eljrárás eredményeként _ az aján|ati felhívásban megjelölt mennyiségű és
minőségű eszközök leszállítása az qán|attevo ajánlatában megadott áron.

A rész megnevezése: 5. rész - Pópai Gazdasdgi Szakképző Iskola és Kollégium saÍmdra
eszközbeszerzés - Szdmológép - 6 db

1. Áttalános feltétetek

A szállítási díj - amely magában foglalja a termék Ítrát, a csomagolás és a szá||ítás
költségeit (több telephely esetén is) - az egy termékre adott, a Szá||itő által benyújtott
ajanlat szerinti egységár és kiszállított mennyiségének szorzata. Megrendelőkizáró|ag
I. o. minőségi teljesítést fogad el.

A szállítási dij: I32.O00'- Ft + 25oÁ ÁFA, azaz szénharminckettőezer forint + 25oÁ
általános forgalmi adó, a teljes bruttó szállítási díj 165.000,- Ft, azaz százhafrarlötezer
forint

Az árak tartalmazzák a felmerülő adók, illetékek és egyéb díjak összegét. Az ár
minden tétel esetében tartalmazza akiszállítás díját.

Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szeruődéses összeg pénzngyi
fedezete Pápa Város onkormányzatatárgyévi költségvetésében rendelkezésre áll.

Szállító a szénrl'|át a teljesítésigazolást követoen nyújthatja be, a szám|ához mellékelni
ke|I az a|áirt szá||ítólevelek hiteles másolati példányait.

Megrendelő a szátm|ák e|lenértékét a szám|a igazo|t beérkezése utén az adózás rendjérő| szóló
2003. évi XCII. törvény 36lA $-ban elóírt igazo|ás benyújtását követően 30 naptári napon
belül, átutalással egyenlíti ki.
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2. Megrendelő jogai' kötelezettségei

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

Megrendelo köteles a kiszállított, megfelelő minőségű
sondoskodni.

ellenőrizni' és hibás
külön jegyzőkönyvet

termék átvételéről
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3. Szállító jogai, kötelezettségei

1. Szátlító kotelezi magát' hogy a szerződés tÍrgyátképező termékeket I. o. minőségi,
gyártási,csomagolási és szállít"ísi követelményeknek megfelelően száiLítjamegrendelő
által me ghat ár ozott címre.

2. Szál|ító vállalja, hogy a szerzódéshatálya úatt a megrendelt termékeket a Megrendelő
igényének megfelelően meghatarozott bontásban leszállítj a.

3. A szál|ítás során a munkavédelmi és h2védelmi előírások, illetve a biztonságtechnikai
rendszabályok fokozott betartása a szállritő feladata.

4. Szállító vállalja a hibás vagy szállilas közben rongálódott, illetve jelen szerződés 3.1.
pontjában foglaltaktól eltérő minőségú termékek gyors cseréjét a saját költségére 2
munkanapon beliil.

4. Szerződéses mellékkiitelezettségek

1. Szríltító kötelezettségei kötbérterhesek.

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

3. Szállító a jogszabályoknak megfelelő szavatosságot köteles vállalni.

4. Megrendelő aszerződés azonnali felmondásiíra jogosult azalábbí esetekben:

Szállító ellen csőd-, felszímolási vagy végelszrímolasi eljarás indul;

Szállító méltányolható ok nétkülnem kezdte meg a szerződés teljesítését;

Szállító a teljesítést felftiggesztette és Megrendelő erre irárryuló írásbeli (fax)
felszólítísanakkézhezvételétkövetőnaponnemfolytatta;

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

Szállító egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

5. Késede|mes fizetés esetén Megrendelő késedelmi kamatot köteles szállítónak ftzetri,
melynek mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal.

5. Átadás.átvétel

1. Az átadás-átvételi eljarás lefolytatásríra a Szállitó, valamint Megrendelő között
előzetesen egyeztetett időpontban kertil sor.

2. Amennyiben az eIőzetesen egyeztetett időpontban a Megtendelő hibájríból nem keriil
sor ÍLz átadás.átvételre, úgy az áru másodszori helyszínre szái|itásától Megrendelő
köteles gondoskodni.

3. A te|jesítéskor hiba- és hianymentesen, je\en szerződésben meghatarozott minőségben
kell az átru átadását biztosítani.

4. Az átadás-átvétel során Megrendelő a leszállított mennyiségeket tételes
megsziímlálással, azok tartalmát szűrőprőbaszeríí vizsgáIattal ellenőrizhetí. Az átadás.
awétel tényét Megrendelő képviseletében megbízott személy a száIlitő|evé| aláírásáva|
igazolja.



6. Zárő reai|elkezések
l. Jelen szeruődés aláínása napjrán lép hatrályba és 2010. jútius 26. rp1pjug terjedő

Intfuozott időre szól. A szerződés módosítása,, klegésúté.é íná.b*, a szerződő felek
egyetértéséve|, a2003. éü c)oO(. tv. és a Prtk. alapjárr történhet.

z. A szeruődésből eredő vitrás kérdéseket a felek elsősorban közös megegyezéssel
kötelesek rendezni, ennek eredménytelensége esetere a Pápai Varosi--Bírosag
kizrárólagos illetékességét kötik ki.

]. Jelen szerződésben nem szabiályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és atÁtgyhoz kapcsolódó egyéb j ogs zaba|y okrendelkezései irrenyádok.

7, A szenődés mellékletei

Részletes árajárn|at

Ajánlati felhívrás

Aj ránlattételi dokumentríció

Nyertes ajánlat

s|eP,ő!ő felek jelen szeruődést elolvastiák, annak rendelkezéseit megértették, és mintakarafukkal mindenben megegy ezőt, j óvráhagyó |ag aLáii?k..
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Megrendelő részerő|
Dr. Kovács ZoLtÍn

polgármester- l-
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