
SzúIlítdsi szerződés

amely létrejött egyrészről Pápa Város Önkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 12.,
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tán polgármester, bankszám|aszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
||748045-|5429410; adőszám: I54294I02l9) a továbbiakban, mint Megrendelő, másrészről
a

PBS Hungária Kft. (Székhelye: 1116 Budapest, Épitész u. 8-12., képviselője: Iván Ba|ézs;
bankszámlaszám: I4I00275-86058549-0l000006, adőszém: 11139014-2-43) a továbbiakban,
mint Szállító között az a|uIitott helyen és napon, az a|ábbi feltételek szerint:

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya az ,fdlydzatí eszközbeszerzések, Pópa,, tlrgyában lefolyatott egyszení
kozbeszerzési eljárás eredményeként _ az aján|ati felhívásban megjelölt mennyiségű és
minőségű eszközök leszállítása az aján|attevő ajanlatában megadott áron.

A rész megnevezése: 6. rész - Pópai Gazdasdgi Szakképző Iskola és Kollégium szdmdra
eszközbeszerzés - Tanulószék - 59 db

1. Általános feltéte|ek

l. A szállítasi díj - amely magában foglalja a termék árát, a csomagolás és a szá||itás
költségeit (több telephely esetén is) - az egy termékre adott, a SzáLIitő által benyújtott
ajánlat szerinti egységrír és kiszállított mennyiségének szorzata. Megrendelőkizaúlag
I. o. minőségi teljesítést fogad el.

2. A szállítrísi díj 684.400,- Ft + 25% AFA, azaz hatsztíznyolcvannégyezer-négyszén
forint + 25oÁ általanos forgalmi adő, a teljes bruttő szá||ításí díj 855.500,- Ft, azaz
ny olcszánotvenötezer. otszáz forint

. 3. Az árak tartalmazzák a felmerülő adók, illetékek és egyéb díjak összegét. Az át
mindentételesetébentarta|mazzaakiszá||itásdíját.

4. Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szeruódéses összeg pénzngyi
fedezete Pápa Város Önkormányzatatérgyévi költségvetésében rendelkezésre áll.

5. Szállító a számlát a teljesítésigazo|ást követoen nyújthatja be, a szám|élhoz mellékelni
kell az aláirt száIlitólevelek hiteles másolati példányait.

6. Megrendelő aszám|ákellenértékét aszám|aigazo|tbeérkezése uténazadőzás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 36lA $-ban eloírt igazolás benyújtását követően 30 naptári napon
belül, átutalással egyenlíti ki.

2. Megrendelő jogai' ktitelezettségei

1. Megrendelő jogosult a|eszá||ított áÍu mennyiségét és minőségét ellenőrizni, és hibás
teljesítés esetén az áru átvételét megtagadni. A hibás teljesítésről külön jegyzőkönyvet
kell felvenni.

2. Megrendelő köteles a kiszállított, megfelelő minőségű termék átvételérol
sondoskodni.
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3. Szállító jogai' kötelezettségei

l. Szrállító kötelezi magát, hogy a szerződéstngyátképezó termékeket I. o. minőségi,
gyértási, csomagolási és szrállítasi követelményeknek megfelelően széllítjamegrendelő
átal meghatrírozott címre.

2. Szallító vállalja' hogy a szerződés hatÍlya alatt a megrendelt termékeket a Megrendelő
igényének megfelelően meghatarozott bontásban leszríllítja.

3. A szállíLís során a munkavédelmi és íúzvédelmi előírások, illetve a biztonságtechnikai
rendszabiályok fokozott betartása a széúlítő feladata.

4. Szállító vállalja a hibás vagy szái|ítás közben rongálódott, illetve jelenszerződés 3.1.
pontjában foglaltaktól eltérő minőségű termékek gyors cseréjét a saját költségére 2
munkanapon belül.

4. Szeruődéses mellékkötelezettségek

l. SzáIIítő kötelezettségei kötbérterhesek.

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

3. Szállító a jogszabá|yoknak megfelelő szavatosságot köteles vállalni.

4. Megrendelő aszerződés azonnali felmondrísiára jogosult azalábbi esetekben:

Szá||ítő ellen csőd-, felsziímolási vagy végelszámolasi eljárás indul;

SzáIIítő mélüínyolható ok nélktilnem kezdte meg a szerződés teljesítését;

SzáIIítő a teljesítést felftiggesztette és Megrendelő erre iranyuló írásbeli (fax)
felszólítrísrínakkézhez:tételétkövetőnaponnemfolytatta;

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

Szállító egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

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

5. Átaoas.áúvéte|

1. Az átadás-átvételi eljarás lefolytatásríra a szál'|itő, valamint Megrendelő között
előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor.

2. Amennyiben az eIőzetesen egyeztetett időpontban a Megrendelő hibájából nem keriil
sor tV átadás-átvételre, úgy az átru másodszori helyszínre szálIításáről Megrendelő
köteles gondoskodni.

3. A teljesítéskor hiba- és hianymentesen, jelen szerződésben meghatÍtrozott minőségben
ke|| az éruátadását biztosítani.

4. Az átadás-átvétel során Megrendelő a leszállított mennyiségeket tételes
megsziímlálassal, azok tartalmát szurópróbaszerű vízsgá|atta| ellenőriáeti. Az átadas-
átvételtényét Megrendelő képviseletében megbízott személy a szríllítólevé| aláírásáva|
igazoLja.



6. Zárő rendelkezések

Jelen szerződés alríírasa napjrán lép hatályba és 2010. auguszfus 20. rurpjug terjedő
hatfuozott időre szól. Aszetződés módosítasa,I<tegészítése írásban, aszerződó feLek
egyetértésével, a 2003. évi C)o(D(. tv. és a Ptk. alapjan történhet.

A szerződésből eredő vitás kérdéseket a felek elsősorban közös megegyezéssel
kötelesek rendezni, ennek eredménytelensége esetére a Pápai Varosi Bíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgríri Törvénykönyv és a
targyhoz kapcsolódó egyéb j ogs zabá|y ok rendelkezései iranyadók.

7. A.szerződés mellékletei

Részletes uajánlat

Ajanlati felhívás

Aj ánlattételi dokumentació

Nyertes ajánlat

Szeruődő felek jelen szerzódést elolvastiák, annak rendelkezéseit megértették, és mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagy ő|ag aláfujek.

Pátpa,z0l0.július 21.
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