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Szdllítúsi szerződés

amely létejött egyrészről Pápa Város Önkormányzata (székhelye: 8500 Pápq Fó u. |2.,
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tÍnpolgármester, banksziímIaszátm: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
11748045.|54294t0-10140004; adószám: |5429410219) a továbbiakban, mint Megrendelő,
masrészrőla

PBS Hungária Kft. (Székhelye: 1116 Budapest, Építesz u. 8-12., képviselője: Iviín Búázs;
bankszámlaszám: |4|00275.86058549-01000006, adőszátm: ||139014-2-43) a továbbiakban,
mint Szríllító között az a|ulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Aszerzőilés tárrya

A szeruődés tárgya az ,ttúlyózatí eszközbeszerzések, Pdpa'' tÍrgyában lefolytatott egyszerű
kizbeszerzési eljrírás eredményeként _ az aján|an felhívasban megjelölt mennyiségű és
minőségű eszközök leszállítasa az ajáriattevő ajén|ataban megadott aron.

Arész megnevezése:

7. rész- Munktúcsy Mihóty Általónos Iskola (r/iMoP) szfunóra eszközbeszerzés -
Irodaszerek - 1 db (ista szerin)

8. rész- Vórosi ivodók (r/íMoP) sruÍmóra esz,közbeszerzés - Irodaszerek - t db (ista
szertn|

9. rész- Munktócsy MihtűIy Áhalónos Iskola és Vdrosi Óvodtík szómóra eszközbeszetzés -
TtiMoP sztúmÍttűstechnikai és irodai eszközök - t db (ista szerin)
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1. Altalános feltételek

A szállítrísi díj . amely magában foglalja a termék áttéú,, a csomagolas és a szállítas
költségeit (öbb telephely esetén is) - az egy termékre adott, a Szrállító által benyújtott
ajanlat szerinti egységar és kiszállított mennyiségének szorzata. Megrendelőktzarő|ag
I. o. minőségi teljesítést fogad el.

A szállítasi díj 2.582.740,- Ft + 25yo ÁFA, azazkettőntllió-ötszríznyolcvankettőezer.
hétszámtegyven forint + 25oÁ általános forgalmi adő, a teljes bruttó szállítasi díj
3.228.425,-Ft, azaz hrárommilliő-kettőszághuszonnyolcezer-négysztízhuszonöt forint

Az aÍak *1,,1y1qzz'ák a felmerülő adók, illetékek és egyéb díjak összegét. Az án
minden tétel esetébentartalmazzaak<tszá||ítiís, betizemelés, telepítés díját.

Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szeruődéses összeg pénzügyi
fedezete Pápa Város Önkormrányzatatárgyévi költségvetésében rendelkezésre iill.

SzráJlító a számlát a teljesítésigazolást követően nyujthatja be, a szám|áútoz mellékelni
kell az aláúrt szá||ítólevelek hiteles másolati példanyait.

Megrendelő a szrámlák ellenértékét a szátm|a igazo|t beérkezése utÍn az adőzás rendjéről szóló
2003. évi XCil. törvény 36/A $-ban előírt igazolás benyújtását követően 30 naptríri napon
belül, átutalással egyenlíti ki.
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2. Megrendelő jogai' kiitelezettségei

1. Megrendelő jogosult a |eszéilított áru mennyiségét és minőségét ellenőizru, és hibás
teljesítés esetén az áru átvételét megtagadni. A hibás teljesítésrőlkiilön jegyzőkönyvet
kell felvenni.

2. Megrendelő köteles a kiszállított, megfelelő minőségű termék átvételéről
gondoskodni.

3. Szállító jogai' kötelezettségei

1. Széilitő kötelezi magát' hogy a szerzódéstátrgyátképezó termékeket I. o. minőségi,
gyrártrási, csomagolasi és száIlítási követelményeknek megfelelően száIIítja megrendelő
által meghatarozott címre.

2. Szállító vríllaIja, hogy a szerződés hatáIya a|at|a megrendelt termékeket a Megrendelő
igényének megfelelően meghatiírozott bontiísban leszállítj a.

3. A szríllítrís soriín a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások, illetve a biztonságtechnikai
rendszabályok fokozott betartása a szá||itő feladata.

4. Szá||ítő vállalja a hibas vagy szá||ítás közben rongálódott, illefue jelen szerződés 3.1.
pontjában foglaltaktól eltérő minőségű termékek gyors cseréjét a saftt költségére 2
munkanapon belül.

4. Szerződéses mellékkiitelezettségek

1. Szríllító kötelezettségei kötbérterhesek.

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

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

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

Szállító ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljrírás indul;

Szríllító méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;

Szríllító a teljesítést felftiggesztette és Megrendelő erre iranyuló írásbeli (fax)
felszólításrínak kézhemételét követő napon nem folytatta;

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

Szríllító egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

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

5. Átaaes.átvéte|

1. Az átadás-átvételi eljrírás lefolytatásríra a Szá||ítő, valamint Megrendelő között
előzetesen egyeúetett időpontban kerül sor.

2. Amennyiben az előzetesen egyeÍetett időpontban a Megrendelő hibájából nem kerül



sor tV átadás-átltételre, úgy az áru masodszori helyszínre száIlításaúl Megrendelő
köteles gondoskodni.

A teljesítéskor hiba. és hiánymentesen, jelen szerződésben meghatfuozott minőségben
ke|| az áÍa átadá-sát biztosítani.

Az átadás-átvétel soran Megrendelő a leszállított mennyiségeket tételes
megsziímlálással, azok tartalmát szurópróbaszeruvízsgélatta7 ellenőrizheti. Az átadás-
átvétel tényét Megrendelő képviseletében megbízott szemé|y a száIlítőlevél alríírásával
igazolja.

6. Zárő rendelkezések

Jelen szerződés aláírása napjan lép hatalyba és 2010. július 26. napjúg terjedő
határozott időre szól. A szerződés módosíüísa, kiegészítése írasban, a szerződő 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 Pápaí Városi Bíróság
kizrírólagos illetékességét kötik ki.

Jelen szerződésben nem szabiílyozott kérdésekben a Polgrári Törvénykönyv és a
tÍtgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései irrányadók.

7. A szeruődés mellékletei

o Részletes árajanlat
o Ajánlati felhívás
o Ajránlattételi dokumentáció
o Nyertes ajénlat

Szerzódő felek jelen szeruődést elolvastiík, annak rendelkezéseit megértették, és mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagy ő|ag aláírJák.
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Megrendelő részéről
Dr. Kovács Zo|tÍn

polgrármeste. ,L*

Ellenjegyertem

Szállító tészétő|
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