
Szdllítcisí szerződés

amely létrejött egyrészről Pápa Város Onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. I2.,
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tán polgánnester, bankszámlaszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
1I748045-15429410; adőszám: 154294102|9) a továbbiakban, mint Megrendelő, másrészről a

Sulitech ,,a teljesség igényével'' Kereskedelmi és Szolg á|tatőt Betéti Társaság (Székhelye: 8000
Székesfehérvár, Kertalja köz3,, képviselője: Szarka Andrea; bankszámlaszám: 10700093-02048000-
51100005, adószám:2208448?-2-07) a továbbiakban, mint Szállító között az alu1irott helyen és
napon' az a|ábbi feltételek szerint:

A szerződés tárgya

A szerződés tárgta aZ ,,TÁMOP eszközbeszerzések, Ptűpa,, tárgyában lefolytatott egyszerű
kőzbeszerzési eljárás eredrnérryeként _ az ajarrlati felhívásbarr megjelölt merrnyiségű és minőségri
eszközök leszállítása az qán|attevő qén|atában megadott iáron.

A rész megnevezése: Városi ovodák számáraeszközbeszerués:2.Tókerti óvoda taneszközök
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1. Általános feltételek

A szállítási díj - amely rnagában foglalja atermék árát,a csomagolás ésaszá|Iítás költségeit
(több telephely esetén is) - az egy termékre adott, a Szá||ítő által benyűjtott ajanlat szerinti
egységár és kiszállított mennyiségének szorzata. Megrendelő kizárő|ag I' o. minőségi
teljesítést fogad el.

A szállítási díj: 415.000'- Ft + 25% ÁFA, azaz Négyszáztizenötezer forint + zsyo általrános
forgalmi adó, a teljes bruttó száI|itást díj 518.750, - Ft, azaz Ötszáztizennyolcezer-h étszázotven
forint

Azáraktarta|mazzák a felmerülő adók, illetékek és egyéb díjak összegét. Az rár minden tétel
esetében tarta|mazza a kiszállítás, beüzemelés, telepítés díját.

Megrendelő a szerződés a|áításápa| kijelenti, hogy a szerződéses összeg pénziigyi fedezete
Pápa Váro s Önkonnárry zata tár gy évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Szállitó a szám|át a teljesítésigazo|ást követően nyujthatja be' a sziímlához mellékelni kell az
a1áirt szá|Lító leve lek h ite le s más o l ati p é ldányait.

Megrerrdeló aszám|ák ellerrértékét aszám1aigazo|tbeérkezése lténazadőzás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 36lA $-ban előín igazolás benyujtását követően 30 naptári napon
belül, átutalással egyenlíti ki.

2. Megrendelő jogai, kötelezettségei

Megrendelő jogosult a leszállított áru mennyiségét és minőségét ellenőrizni, és hibás teljesítés
esetén az áru áwéte|ét megtagadni. A hibás teljesítésről kiilön jegyzőkön1vet kell felvenni.

Megrendelő köteles a kiszállított' megfelelő minőségű termék átvételéről gondoskodni.

3. Szállító jogai, köte|ezettségei

Szállító kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyátképező termékeket I. o. rninőségi, gyártási,
csomagolási és szállítási követelményeknek megfelelően szá|litja megrendelő á|tal
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meghatározott címre.

Szállító vállalja, hogy a szerződés hatálya alatt a megrendelt
i gényén ek me gfe l e l ő en me g}latár o zott b ontásban |e szá||itj a,
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4.

A szállítás során a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások, illetve a biáonságtechnikai
rendszabályok fokozott betartása a szá||itő feladata'

Szállító vállalja a hibás vagy szállítás közben rongálódott, illetve je|en szerződés 3.1.
pondábarr foglaltaktól eltérő rninőségű tennékek gyors cserejét a saját költségére 2
munkanapon belül.

4. Szerződéses meltékkötelezettségek

1. Száuító kötelezettségei kötbérterhesek.

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

3. Szállító a jogszabályoknak megfelelő szavatosságot köteles vállalni.

4. Megrendelő aszerződés azonnali felmondásrárajogosult aza|ábbi esetekben:

szá||ítő ellen csőd-, felszárnolási vagy végelszárnolási eljarás ittdul;

Szállító méltanyolható ok nélkül nem kezdte meg a szerzódés teuesítését;

Szállító a teljesítést felfiiggesztette és Megrendelő eÍTe irarrytrló írásbeli (fax)
felszólításán ak kézhezvételét követő napon nem folyatta;

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

Szállító egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

5. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő késedelmi kamatot köteles szá||itőnakftzetn| melynek
mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal.

5. Átadás-átvétel

1. Az átadéLs-áwételi eljrárás lefolytatrásrára a Szál|itő' valamint Megrerrdelő közö$ előzeteserr
egyeztetett időpontban kerül sor.

2. Amennyiben az e|őzetesen egyeztetett időpontban a Megrendelő hibájából nem kerül sor az
átadás-átvételre, űgy aZ áru másodszori helyszínre szállítáSáról Megrendelő köteles
gondoskodni.

3' A teljesítéskor hiba- és hiánymentesen, jelen szerződésben meghatározott minőségben kell az
áru átadását b iao s ítani.

4, Az átadás-áfrétel sorrárr Megrendelő a leszállított mennyiségeket tételes megszámlálással,
azok tartalrnát sárópróbaszeru vizsgálattal ellenőrizheti. Az átadás-áNételtényét Megrendelő
képv i se l etéb en me gb ízott szemé ly a s zál l ító lev é| a|áir ésáv a| igazo|j a.
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6. Zárő rendelkezések

Jelen szerződés aláírása napján lép hatályba és 2010. augusztus 28. napjáig terjedő hatérozott
időre szól. A szerződés móclosítása, kiegészítése írásban, a szerződó felek egyetértésével, a
2003. évi Cxxlx. tv. és a Ptk' alapján történhet.

A szerződésből eredő vitás kérdéseket a felek elsősorban közös megegyezéssel kötelesek
rendezni, ennek eredménytelensége esetére aPápaí Városi Bíróság kizárólagos illetékességét
kötik ki'

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári TörvénYkönyv és a tár9lhpq
kapcso lódóegyébjogszabá lyokrenc le lkezései i rányadók@

iltató Bt.
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7. d, szerződés mellékletei

Részletes éraján|at

Ajánlati felhívás

Aj án lattételi dokumentáció

Nyertes ajánlat

Szerződő felek jelen szerződést elolvastiík, annak rendelkezéseit megértették, és mint akaratukkal
mindenb en me ge gyezőt, j óv aha gyó |ag a|áírj ák.
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Kereskedelmi és Szo|gáItató Bt.
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