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amely létrejött egyrészről Pápa Város Önkormányzata (székhelye: 8500 Pérya, Fő u. 72.,
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tátt polgármester, bankszám|aszátn: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
|1748045-15429410; adőszám: 154294110219) a továbbiakban, mint Megrendelő, másrészről a

Sulitech ,,a teljesség igényével'' Kereskedelmi és Szolgá|tatő Betéti Társaság (Széklrelye: 8000
Székesfehérvár, Kertalja köz 3., képviselője: Szarka Andrea; bankszámlaszám: I0700093-02048000-
51100005' adószám: 22084482-2.07) a továbbiakban, mint Szállító között az alulírott helyen és
napon' az a|ábbi feltételek szerint:

A szerződés tárgya

A, szerzódés tárgya az ,,T1íM0P eszközbeszerzések, Ptűpa', tárgyában lefolytatott egyszeni
közbeszerzési eljárás eredmérryeként _ az aján|ati felhívásbarr megjelölt merrnyiségű és rnirrőségű
eszközök leszállítása az ajén|attevő aján|atÍhan megadott áron.

A rész megnevezése: Városi óvodák számiraeszközbeszerzés: 1. Csókai óvoda taneszközök

1. Általános feltételek

1. A szállítási díj - ame1y magábarr foglalja a termék árát, a csomagolás és aszá||itás költségeit
(több telephely esetén is) - az egy termékre adott, a SzáL|itő által benffitott ajánlat szerinti
erységrár és kiszállított mennyiségének szorzata, Megrendelő kizárő|ag I, o. minőségi
teljesítést fogad el.

2, A szál|ítási díj: 398.000,- Ft + 25oÁ ̂ FA, azazHáromszázkilencvennyo|cezer forint+ 25oÁ
általárros forgalmi adó, a teljes bruttó szál|itási díj 497,50a'- Ft, azaz
Né gys zazki lencv enhéte zer - ötszéu f otittt

3. Az Ínaktarta|mazzák a felmeriilő adók, illetékek és egyéb díjak összegét. Az ár minden tétel
esetében tarta|mazza a kiszállítas, beüzemelés, telepítés díját.

4. Megrendelő a szerződés a|áírás6va| kijelenti, hogy a szerződéses összeg pénzügyi fedezete
Pápa Váro s Önkormány zata tár gy évi költsé gvetésében rendelkezésre áll.

5. Szállító a szám|át a teljesítésigazolást követően nffithatja be, a szám|ához mellékelni kell az
a|éirt szá||ító l ev e lek hite le s máso lati pé ldányait.

6. Megrerrdelő aszám|ákellerrértékét aszátn|aigazoltbeérkezése ttánazadőzás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 36lA $-ban előírt igazo|ás benyujtását követően 30 naptári napon
beliil, átutalással egyenlíti ki'

2. Megrendelő jogai, kötelezettségei

Megrendelő jogosult a leszállított áru mennyiségét és minőségét ellenőrizni, és hibás teljesítés
esetén azáru átvételét megtagadni. A hibás teljesítésről külön jegyzőkönyvet kell felvenni.

Megrendelő köteles a kiszállított, megfelelő minőségű termék átvételéről goncloskodni.

3. Száltító jogai, kötelezettségei

Szállító kötelezi tnagát, hogy a szerződéstárgyátképező termékeket I. o. rnirrőségi, gyát"tási,
csomagolási és szá||itási követelmérryeknek megfelelően szá||ítja megrendelő á|ta|
meghatározott címre.

Szállító vállalja, hogy a szerződés hatálya a|att a megrendelt termékeket a Megrendelő
igényénekrnegfe1előe*meghatározottbontásban|eszál| i t ja. fuo
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3 ' A szállítas során a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások. illetve a biztonsástechnikai
rendszabályok fokozott betar1ása a szá||ítő feladata.

4. Szá||itő vá||a|ja a hibás vagy szá||ítás közben rongálódott, illetve je|en szeruődés 3'1.
pontjában foglaltaktól eltérő minőségű termékek gyors cseréjét a saját költségére 2
munkanapon belül.

4. Szerződéses mel|ékkötelezettségek

1. Szállító kötelezettségei kötbérterhesek.

2. A kötbér rnértéke a hiba, illetve a késedelem mértékélrez igazodik, és a lribáva|, vagy a
késedelemmel érintett árumennyis ég értékének 20%.

3. Szá||ító a jogszabá|yoknak megfelelő szavatosságot köteles válla|ni.

4. Megrendelő a szerződés azonna|i felrnondásrárajogosult azalábbi esetekben:

Szállító ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljrárás indul;

Szállító méltr{nyolható ok rrélkül nem kezdte meg a szerzódés teljesítését;

Szá||ítő a teljesítést felfiiggesáette és Megrendelő ene irányuló írásbeli (fax)
felszólításán ak kézhezv éte|ét követő napon nern folytatta;

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 ftzetni, melynek
rnértéke rne ge gyezik a minderrkori j egybanki alapkarnattal.

5. Átadás-átvétel

1. Az átadás-átvételi eljárás lefolytatásrára a Szá||ítő' valamint Megrendelő között előzetesen
egyeúetett időpontban kerül sor.

Amennyiben az e|ózetesen egyeztetett időporrtban a Megtendelő hibájából nem kerül sor az
átadás-át\Iéteke, úgy az ár.u másodszori helyszírrre széi|itásáró| Megrerrdelő köteles
gondoskodni.

A teljesítéskor hiba- és hiánymentesen, jelen szerződésben meghatározott minőségben kell az
ént átadását bizto s ítani.

Az átadás-átvétel sorrán Megrendelő a leszállított mennyiségeket tételes megszámlálással,
azok tartalmát szúrópróbaszeru vizsgá|attal ellenőrizheti, Az átadás-átvéte| tényét Megrendelő
képvise letében megbízott személy a szállítólev é| a|áir ásáv a| igazo|ja.

6. Zárő rendelkezések

1. 1' Jelen szerződés aláírása napján lép hatályba és 2010. augusáus 28. napjáig terjedő
hatfuozott időre szól. A szeruődés módosítása, kiegészítése írásban, a szerződő felek
egyetértéséve|, a2a03. évi CXXIX. tv. és a Ptk. alapján történhet.

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

3. Jelen szerződésben nem szabálYozott kérdésekben a Polsári Törv
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kapcsolódó egyéb jogszabályok rerrdelkezései irányadók.
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Részletes iraján|at

Ajánlati felhívás

Aj ránlattételi dokumentrác ió

Nyertes ajánlat

Szetzodő felek jelen szerződést elolvastiák, .annak
mindenben me ge gyezőt, j őv áhagy ő|ag a|áiqák.

rendelkezéseit megértették' és mint akaratukkal
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Megrendelő részéről

Dr. Kovács Zoltán

polgármester

Ellenjeryeztem:

száL||ítő részéről
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Kanozsainé dr.

jegyző

Pápa, 2010. augusztus 27.
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