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Szóllítósi szerződés

amely létrejött egyrészről Pápa Város Onkormányzúa (székhelye: 8500 PáQa' Fő u. 12.,
képviseletéberr: Dr. Kovács Zo|tán polgármester, barrksziímlaszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
11748045-15429410; adószám: 154294|0219) a továbbiakban, mint Megrendelő, másrészről a

Sulitech ,,a teljesség igényével'' Kereskedelmi és Szolgáiltatő Betéti Társaság (Székhelye: 8000
Székesfehérvár, Kertalja kóz3,, képviselője: Szarka Andrea; bankszrámlaszám: |0700093-02048000.
51100005' adószrám: 22084482-2-07) a továbbiakban, mint száLl|ító között az alu|irott helyen és
napon' az a|ábbi feltételek szerint:

A' szerződés tárgya

A szerzódés tárgya az ,,TÁMDP eszközbeszerzések, Pópa,, tárgyáhan lefolytatott egytszerú
kozbeszerzési eljárás eredrnérryeként _ az ajánlrati felhívásban megjelölt mennyiségii és minőségű
eszkozök |eszállítása az qán|attevő ajránlataban megadott iáron.

A rész megnevezése: Munkácsy Mihály Általános Iskola szátmára eszközbeszerués: 5. Aradi úti iskola
taneszközök

1. Általános feltételek

1. A szállítási díj . amely magában foglalja a termék árát, a csomagolás és a száú|ítéls költségeit
(több telephely esetén is) - az egy termékre adott, a Száilritó által benyujtott aján|at szerinti
egységár és kiszállított mennyiségének szotzata. Megrendelő kizáső|ag I. o. minőségi
teljesítést fogad el.

2, 2 A szállítrási díj: 2.080.000,- Ft + ÁFA, azaz kett(jmillió.nyolcvanezer forint +
általanos forgalmi adő, a teljes bruttó szállÍtrísi díj 2.578,88;4,- Ft, azaz Kettőmillió-
ötsziázhetverrnyolcezer- ny o|cszáznyolcvanné gy forint

3. Az arak tarta|mazzék' a felmeriilő adók, illetékek és egyéb díjak összegét, Az ar minden tétel
esetében tarta|tnazza a kiszállítas, beüzemelés, telepítés díját.

4' Megrendelő a szeruődés a|áirásával kijelenti, hogy a szerződéses összeg pénzttgyi fedezete
Pápa Város Önkormány zata téngyévi költségvetésében rendelkezésre á11.

5. szállító a szám|át a teljesítésigazo|ást követően nyujthatja be, a szétm|ához mellékelni kell az
a|áirt szá||ítóleve lek hite le s más o l ati p éldányait'

6. Megrendelő aszám|ák ellenértékét aszám|aigazo|tbeérkezése ltánazadőzás rendjéről szóló
2003. évi XCII' törvény 36/A $-barr előírt igazolás benyujtását követően 30 naptari napon
belül' átutalással egyerrlíti ki. ;

1 .

2. Megrendelő jogai' ktitelezettségei

Megrendelő jogosult a lesállított ráru mennyiségét és minőségét ellenőriani, és hibás teljesítés
esetén az étru átvéte|ét megtagadni. A lribás teljesítésről külön jegyzőkörryvet kell felvenni.

Megrendelő köteles a kiszállított, megfelelő minőségű termék átvételéről gondoskodni.

3. Szállító jogai, kötelezettségeÍ

szá||itő kötelezi magát, hogy a szerződés térgyátképezo termékeket I. o. minőségi, gyártási,
csomagolási és szá||ítási követelményeknek megfelelően szá||ítja megrendelő á|ta|
meghatározott címre.
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szát|ítő vá||a|ja, hogy a szerződés hatá|ya a|att a megrendelt tennékeket a Megrendelő
i gényének me gfe l e l ően me g}tatár ozott bontásban |e szá||ítj a.

A szállítás során a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások, illetve a biztorrságteclrnikai
rendszabályok fokozott betartása a szál|itő feladata.

4. Szá||ítő vá||a|ja a hibás vagy szétl|ítás közben rongálódott, illetve je|en szerződés 3.1.
pontjában foglaltaktól eltérő minőségű termékek gyors cseréjét a saját költségére 2
munkanapon beltil.
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4. Szerződ,éses mellékkötelezettségek

Szá||rtő kötelezettségei kötbérterhesek.

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

szá||itő a jogszabá|yoknak megfelelő szavatosságot köteles vállalni.

Me grendelő a szerző dés azonnali felmondására j ogosult az a|ábbi esetekben :

Szállító ellen csőd., felszámolási vagy végelszrímolási eljrárás indul;

Szállító méltrárryolható ok nélkül nem kezdte meg a.szetződés teljesítését;

Szállító a teljesítést felfiiggesztette és Megrendelő ene irrányuló írásbeli (fax)
felszólításának kézhezvételét követő napon nern folytatta;

Szállíti a Kbt. rendelkezéseivel ellentétesen Von be közreműkodőt a teliesítésbe:

Szállító egyéb súlyos szeruődésszegést követ el.

5. Késedelmes Íizetés esetén Megrerrdelő késedelrni kamatot köteles szállítórrak fizehi, melyrek
mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal.

5. Átadás.átvéte|

1. Az átadás-átvételi eljáráS lefolytatására a Szá||itő' valamint Megrendelő között előzetesen
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egyeztetett időporrtbarr kerül sor.

Amenrryiben az e|őzetesen egyeztetett időpontban a Megrendelő hibájából rrem kerül sor az
átadás-átfuéteLre, úgy aZ áru másodszori helyszínre szá||itásárő| Megrendelő köteles
gondoskodni.

A teljesítéskor hiba- és hianymentesen, jelen szerződésben meghatározott minőségben kell az
áru átadás át b iáo s ítani.

Az átadás-átvétel sorrán Megrendelő a leszállított mennyiségeket tételes megszámlálással,
azoktartz|mát szúrópróbaszerű vizsgáiatta| ellenőrizheti. Az átadás-átvéte| térryet Megrendelő
képv i se l etéb en me gb ízott szemé ly a s zál l ítól ev é| a|áít ásáv a| igazo|1 a,

6. Zárő rendelkezések

Je|en szerzódés aláírása napjan lép hatályba és 2010. augusztus 28. napjáig terjedő határozott
időre szól. A szerződés módosítása,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 kizárő|aggrtÍÍetélgFeeét
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Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgari
kapcsolódó egyéb j o gszabályok rendelkezései irrányadók.

Törvénykönyv és a tárgyhoz

7. Aszerződés mellékletei

Részletes áraján|at

Ajránlati felhívás

Aj ránlattéte li dokumeníáció

Nyertes aján|at

Szeruődő felek jelen szerződést elolvasták, annak rendelkezéseit megértették, és mint akaratukkal
mindenben megeg1rezőt'j óvríhagyólag aláirják.
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Megrendelő ftszérő|

Dr. Kovács Zo|tán

polgrírmester

Ellenjegyeztem:

jzt
Kanozsaíné dr. Pé

jegyző

Pápa 2010. augusztus 27.
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széúlítő részérő|

Pápa, 2010. augusztus 27.
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