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SzúllíttÍsi szerződés

amely létrejött egyrészrő| Pápa Város Önkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. I2.,
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tátl polgánnester, bankszám|aszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
II748045.15429410; adószám: I54294I0z19) a továbbiakban, mint Megrendelő, másrészről a

Sulitech ,,a teljesség igényével'' Kereskedelmi és Szolgá|t^tő Betéti ?ársaság (Székhelye: 8000
Székesfehérvrár, Kertalja köz3., képviselője: Szarka Andrea; bankszrímlaszám: I0700093-02048000-
51100005' adószám: 22084482-2-07) a továbbiakban, mint szá||ítő között az a|lilírott helyen és
napon' az a|ábbi feltéte lek szerint:

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya az ,,TÁMDP eszkijzbeszerzések, Pópa', tárgyában lefoly:atott egyszerii
közbeszerzési eljárás eredrnényeként _ az ajánlati felhívásbarr megjelölt mennyiségti és minőségii
eszközök leszállítása az ajén|attevó ajétn|atában megadott áron.

A rész megnevezése: Munkácsy Mihály Általános Iskola számára eszközbeszerzés: 4. Fiumei úti
iskola taneszközök

1. Általános feltételek

1. A szállítrási díj - amely magában foglalja a termék árát, a csomagolás és a szál|ítás költségeit
(több telephely esetén is) - az egy" termékre adott, a Szá||ítő által benyujtott ajránlat szerinti
egységár és kiszállíto|t mennyiségérrek szorzata. Megrerrdelő kizfuő|ag I. o. minőségi
teljesítést fogad el'

?. A szállítási díj: l.580.0o0,- Ft + ÁFA, azazegym1||iő-ötszáanyo1cvanezer forint + általános
forgalmi adó, a teljes bruttó szá||itási díj I,973.824,- Ft, azaz Egymillió-
kilencsziázlretvenharom ezerny o|cszázlruszonnégy forint

3. Az árak tartalmazzák a felmerülő adók, illetékek és egyéb díjak összegét. Az ár minden tétel
esetében tarta|mazza a kiszállítás, beiizemelés, telepítés díját.

4. Megrendelő a szetződés a|áirásával kijelenti, hogy a szerződéses összeg pérrztigyi fedezete
Pápa Város onkormány zata tár gy évi költségvetésében rendelkezésre áll.

5. Szállító a szám|át a teljesítésigazo|ást követően nyujthatja be, a szám|ához mellékelni kell az
a|Íirt szá||itó l eve lek hite le s má s o 1 ati p é ldányait.

6, Megrendelő a számlák ellenértékét a szám|a igazo|t beérkezése után az adőzás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 36lA $-ban előírt igazolás benyujtását követően 30 naptari napon
belül' átutalással egyenlíti ki.
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2. Megrendelő jogai' kötelezettségei

Megrendelő jogosult aleszÁ||itott aru mennyiségét és minőségét ellenőrizni, és hibás teljesítés
esetén azáru átvételét megtagadni. A hibás teljesítésről kiilörr jegyzőkörryvet kellfelverrni.

Mesrendelő köteles a kiszállított. mesfelelő minősésű termék átvételéről sondoskodni.

3.

l. Szállító kötelezi magát, hogy
csomagolási és szá||itási
meglratározott címre.

Szállító jogai' kötelezettségei

a szerzodés tárgyátképező termékeket I. o. minőségi, gyártási,
követelményeknek megfelelően szá||ítja megrendelő á|ta|
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szá||ítő vállalja, hogy a szerződés hatá|ya a|att a megrendelt tennékeket a Megrendelő
igényének megfelelően meglratározott bontásban leszéi|itja.

A szállítás során a murrkavédelrni és tűzvédelmi előírások, illetve a biztorrságteclnikai
rendszabáiyok fokozott betartása a szá1r|itő feladata.

Szá|Iitő vállalja a hibás vagy szá||itás közben rongálódott, illetve je|en szerződés 3.1.
pontjában foglaltaktól eltérő minőségu termékek gyors cseréjét a saját költségére 2
munkanapon belül'

4. Szerződéses mellékkötelezettségek

l. Szállító kötelezettségei kötbérterhesek.

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

3. Szá||itő a j ogszabályoknak megfelelő szavatosságot köteles vállalni.

4. Megrendelő a szerződés azonnali felmondásárajogosult aza|ábbiesetekben:

Szállító ellen csőd-, felszrímolási vagy végelszrámolási eljarás indul;

Sállító méltányolható ck rrélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;

Szállító a teljesítést felÍiiggesztette és Megrendelő ene iranyuló írásbeli (fax)
fe lszó l ításán ak kézhezv éte lét követő napon nern fo lytatta;

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

Szállító egyéb sirlyos szerződésszegést követ el.

5. Késedelmes ftzetés esetén Megrerrdelő késedelrni kamatot köteles szállítónak ftzetni, melynek
mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal.

5. Átaaas.átvétel

1. Az átadás-áftételi eljarás lefolytatásrára a Szá|litő, valamint Megrendelő között előzetesen
egyeztetett időpontban kerül sor.

2. Amenrryiben az e|őzetesen egyeztetett időpontban a Megrendelő hibríjából nem keriil sor az
átadás-átvételre, úgy az áru másodszori helyszínre szá||ításárő| Megrendelő köteles
gondoskodni.

3. A teljesítéskor hiba- és hianymentesen, jelen szerződésben meghatrírozott minőségben kell az
áru átadás át b izto s ítani.

4. Az átadás-áfuétel során Megrendelő a leszállított mennyiségeket tételes megszámlálással,
azoktartalnát szurópróbaszerú vizsgálattal ellerrőrizheti. Az áÍadás-átvétel térryét Megrendelő
képviseletében megbízott személy a szállítólev é| a|áitélsáv a| igazo|ja.
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6. Zárő rendelkezések

Jelen szerződés aláírása rrapján lép lratályba és 2010. augusztus 28, napjáig terjedő határozott
időre szól. A szerződés módosítása, kiegészítése írásban' a szerződő felek egyetértésével, a
2003. évi CXKX. tv. és a Ptk. alapján torténhet.

A szerződésből eredő vitáS kérdéSeket a felek elsősorban közös megegyezéssel kötelesek
rendezni, erurek eredrnérrytelensége esetére a Pápai Városi Bíróság kizárólaggs illetékességé!
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Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a tárgyhoz
kapcsolódó egyéb j ogszabályok rendelkezései irányadók.

7. Aszerződés mellékletei

Részletes fuajén|at

Ajánlati felhívás

Aj ánlattételi dokurnentáció

Nyertes ajánlat

Szerződő felek jelen szetződést elolvasüík, annak rendelkezéseit megértették, és
mindenbenmegegyezót, jóvráhagyó|aga|átját<.

P ápa, 20 | 0, alglszttls 27,

akaratukkal

Adószám:220E4482.247
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Szállitó részérő|

mint

Q)-l 1-;
Megrendelő reszétő|

Dr. Kovács Zo|tán

polgrárrnester

Elleqjeryeztem:

Pápa, 20 1 0. augusztus .b7.
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Kereskedelmi és Szo|gá|tató Bt.
p00 Székesfehárvár, Kerta|ja köz 3.
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