
SzdllíttÍsi szerződés

amely létrejött egyrészró| Pápa Város Onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 12',
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tát:- polgármester, bankszátn|aszám: oTP Barrk Rt. Pápai Fiókja
rI748045-|5429410; adőszám: 154294102|9) a továbbiakban, mint Megrende|ő, másrészről a

Sulitech ,,a teljesség igényével'' Kereskedelmi és Szolgá|tatő Betéti Társaság (Széklrelye: 8000
Székesfehérvár, Kertalja köz 3,, képviselője: Szarka Andrea; bankszrámlaszám: 10700093-02048000-
51100005' adószárn: 22084482-2.07) a továbbiakban' mint Szállító között az aLulirott helyen és
napon' az a|ábbi feltételek szerint:

A szerződés tárgya

A szerződés tÍrgya aZ ,,TÁMÜP eszkijzbeszerzések, Pópa,' tárgyában lefolytatott egyszerű
kőzbeszeruési eljárás eredrnényeként _ az ajánlati felhívásban megjelölt merrrryiségű és rninőségű
eszközök leszállítása az ajén|attevó ajátn|atában megadott áron.

A rész megnevezése: Városi óvodák számátaeszközbeszerués:3, Erzsébetvárosi óvoda taneszközök

I

1. Áttalános feltéte|ek

A szállítási díj - amely rnagában foglalja a tennék átát, a csomago1ás és a szá|litás költségeit
(öbb telephely esetén is) . az egy termékre adott, a Szá||ítő által ben1ujtott ajánlat szerinti
egységár és kiszállított nrennyiségének szorzata, Megrendelő kizárő|ag I, o' minőségi
teljesítést fogad el.

A szállítási díj: 425.000,- Ft + 25% ̂ FA, azazNégyszázhuszonötezer forint + ?5%o általános
forgalmi adó, a teljes bruttó szÍil|itási díj 531.250,- Ft, azaz Otszááarmincegyezer-
kettószézöB,en forint

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

Megrendelő a szerződés a|áirásáva| kijelenti, hogy a szerződéses összeg pénzügyi fedezete
Pápa Vár o s onkormány zata tát gy évi költségvetésében rendelkezé sre áll.

Szállító a szétm|át a teljesítésigazo|ást követően nyujthatja be, a számlához mellékelni kell az
a|áírt szá||ító l eve lek h ite le s más o l ati p éldányait.

Megre*delő a szárnlák ellerrértékét a szánla igazolt beér.kezése ltár* az adőzás rendjéről szóló
2003. évi XC[. törvény 36lA $-ban előírt igazolás benyújtását követően 30 naptári napon
belül, átutalással egyenlíti ki.

2. Megrendelő jogai, kötelezettségei

Megrendelő jogosult a|eszá||itott áru mennyiségét és minőségét ellenőrizni' és hibás teljesítés
esetén az étru átvételét megtagadni. A hibás teljesítésről külön jegyzőkönyvet kell felvenni.

Megrendelő koteles a kiszállított, megfelelő minőségű termék átvételéről go*doskodni.

3. Szállító jogai, kötelezettségei

Szállító kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyátképező termékeket I. o. minőségi, gyát.tási,
csomagolási és szá||itási kovetelmérryeknek megfelelően szá||itja megrendelő á|ta|
meghatározott címre.
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2, Szállító vállalja, hogy a szerződés hatá|ya a|aÍt a megrendelt
igényének megfelelően meghatározott bontásban leszállída.
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3. A szállítrís során a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások. illetve a biztonsástechrrikai
rendszabályok fokozott betartísa a szá||ítő feladata.

4. Szállító vállalja a lribás vagy szállítás közben rongálódott, illetve je|en szerződés 3.l.
pontjában foglaltaktól eltérő minőségű termékek gyors cseréjét a saját költségére 2
munkanapon beltil.

4. Szerződéses mellékkötelezettségek

l. Szállító kötelezettségei kötbérterhesek.

2. A kötbér mértéke a lriba, il1etve a késedelern rnértékéhez igazodik, és a lribáva|, vagy a
késedelemmel érintett árumennyis ég értékének 20oÁ.

3' Szállító a jogszabályoknak rnegfelelő szavatosságot köteles vállalni.

4. Megrendelő a szerződés azonnali felrnondásrírajogosult aza|ábbi esetekben:

Szál|ítő ellen csőd., felszámolási vagy végelszámolási eljarás indul;

Szá||itő rnéltrányollrató ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;

Szállító a teljesítést felfiiggesáette és Megrendelő ene iranyuló írásbeli (fax)
felszólításán ak kézhezvételét követő napon nem folytatta;

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

Szállító egyéb súlyos szerződésszegést ktlvet el.

5. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő késedelmi kamatot köteles szállítónak fizetni, melynek
nértéke rnegegyezik a mindenkori jegybarrki alapkarnattal.

5. Átaaas-átvétel

1. Az átadás-átvételi eljaráS lefolytatására a Szá||itő' valamint Megrendelő között előzetesen

1 .

egyeztetett időpontban kerül sor.

Amennyiben az e|Ózetesen egyeáetett időpontban a Megrendelő hibájából nem kerül sor az
átadás-átvételre' tigy az áu másodszori lrelyszínre szál|ításáLÍől Megrendelő köteles
gondoskodni.

A teljesítéskor hiba- és hiánymerrtesen, jelen szerződésben meghatározott minőségben kell az
áru átaóáséú biÍo s ítani.

Az átadás-átvétel során Megrenclelő a leszállított mennyiségeket tételes megszámlálással,
azoktarta|mát szúrópróbaszer(i vizsgálattal ellenőrizheti, Az átadás-átvétel tényét Megrendelő
képviseletében megbízott személy a szállítólev é| a|áírásáva| igazo|ja,

6. Zárő rendelkezések

Jelen szerződés aláírása napján lép hatályba és 2010. augusztus 28, napjáig terjedő határozott
időre szól. A szerződés rnódosítása, kiegészítése írásban' a szerződő felek egyetértésével, a
2003, évi CXXIX' tv' és a Ptk. alapján történhet.

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

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései irárryadók.
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7. Aszerződés mellékleteÍ

Részletes áraján|at

Ajánlati felhívás

Aj ánlaüételi dokumentáció

Nyertes ajén|at

Szenődő felek jelen szerződést elolvastiík, annak rendelkezéseit megértették, és mint akaratukkal
mindenbenmegeg1rezőt, jőváhagyő|aga|átt1ák.
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P átpa, 20L0. algasztlls 27 .

Megrendelő részérő|

Dr. Kovács Zo|tán

polgiírmester

Ellenjegyeztem:

P étpa, 2010. augxztus 27 .

Sállító részerő|
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