
SzáIlíttÍsi szerződés

anrely létrejött egyrészről Pápa Város onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u, 12.,
képviseletében: Dr. Aldozó Tanrás alpolgárrnester, bankszámlaszám: oTP Bank Rt. Pápai
Fiókja I1748045-15429410-00000000; adószárn: 15429410219) a továbbiakban, mint
Megrendelő, másrészrol a

Bolla Szabolcs e.v' (Székhelye: 8500 Pápa, Celli út 10.' képviselője: Bolla Szabolcs;
bankszámlaszám: 73900425-11045366, adőszám: 63490482-2-39) a továbbiakban, mint
Szállító között az alulírott helven és naoon. az alábbi feltételek szerint:

A szerződés tárgya

A szerz,ődés tárgya a ,,Szdmítdstechnikai eszkijzbeszeÍzések,, tátrgyában lefolytatott egyszerű
közbeszerzési eljárás eredményeként - az aján|ati folhívásban megjelölt mennyiségri és
minőségű eszközök leszállítása az aján|attevő ajánlatában megadott áron.

A r.ész megnevezése: 1. rész _ Kiegészítő számítástechnikai eszközök beszerzése

1. Általános feltételek

1. A szállítási dU - amely magában foglalja a termék árá|, a csomagolás és a szállítás
koitségeit (tobb teiepilely esetén is) - az eg5l termékte adott, a Szá1iító által benyújtott
ajánlat szerinti egységar és kiszállított mennyiségének szorzata, Megrendelő kizárő|ag
I. o. minoségi teljesítést fogad el.

2. A szállítási drj: 198.848 Ft + 25% AFA, aZaZ egyszázkilencvennyolcezer.
nyolcszáznegyvennyolc forint + 25% általános forgalrni adó, a teljes bruttó szállítási
díj 2 4 8' 5 60 F t, azaz kettő száznegyv enny o l c ezer - ötsz áz1r atvan fori nt.

3. Az árak tartalmazzák a felmerüiő adók, i]letékek és egyéb díjak összegét. Az ár
minden tétel esetében tartalmazza akíszáIlítás, beüzenrelés, telepítés díját.

4. Megrendelő a szerzódés aláírásával kijelenti, lrogy a szerződéses összeg pénzügyi
fedezete Pápa Város Önkormányzatatárgyévi költségr,etésében rendelkezésre áll.

5. Szállító a szám|áit a teljesítésigazo|ást követoen nyújthada be, a számlához nrellékelni
kell az aláírÍ. száI\ítólevelek hiteles másolati példányait.

6, Szállító a számláit alvállalkozói teljesítések és vállalkozó teljesítése szerint
megbontva, a Kbt. 305. s (3) bekezdésben foglaltak szerint nyújthatja be.

7, Megrendelo a számlák ellenértékét a számla igazo|t beérkezése után az adőzás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. tÖrvény 36/A $-ban e|oit igazolás benyújtását
követően 15 naptári napon belül, átutalással egyenlíti ki.
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2. Megrendelő jogai' kötelezettségei

Megrendelő jogosult a leszállított án"t meruryiségét és nrinőségét ellenőrizni, és hibás
teljesítés esetén az áru átvételét megtagadrri. A hibás teljesítésről külön jegyzőkönyvet
kell felvenni.

Megrendelő köteles a kiszállított. megfelelo rninőségtí termék átvételéről
gondoskodni.
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3. Szállító jogai, kötelezettségei

1. Szállító kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát képező terrnékeket I. o. minőségi,
gyártási, csomagolási és szállítási követelrnényeknek rnegfelelően szállítja megrendelő
által nreghat ár ozoÍÍ cínrre.

2. Szállító vállalja, hogy a szerződés hatálya alaÍt a megrerrdelt termékeket a Megrendelő
igényének me gfelelően meglratározott bontásban leszál lítj a.

3. A szá]lítás során a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások, illetve a biztorrságteclmikai
rendszabályok foko zott betartás a a száJrlitő feladata.

4. Szállító vállalja a hibás vagy szá|lítás közben rongálódott, illetve jelenszerződés 3.1.
pontjában foglaltaktól eltérő minőségű ternrékek gyors cseréjét a saját költségére 2
munkanapon belül.

4. Szerződéses mellékkötelezettségek

\r' 1. Szállító kötelezettségei kötbérterhesek.

2. A kötbér mértéke a hiba, illetve a késedelem mértékéhez igazodik, és a hibával' vagy a
ké sede ] emmel érintett árumennyi s é g bruttó értékének 20Yo.

3. Szállító a jogszabáIyoknak megfelelő szavatosságot köteles vállalni'

4' Megrencieiő a szerző.jés azonnali felrncndására jogosult az alábbi esetekben:

- Szállító ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;

- Szállító méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szeruődés teljesítését;

. Szállító a teljesítést felfuggesztette és Megrendelo erre irányuló írásbeli (fax)

fel s zó l ításán ak kézhezvétel ét koveto nap on nem fo lytatta;

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

- Szállító egyéb súlyos szerzodésszegést követ eI.

5. Késedelmes fizetés esetén Megrendeló késedelrni kamatot köteles szállítónak ftzetni,
\9 melynek mértéke megegyezik a mindenkori jegybarrki alapkamattal.

5. ataoas-átvétel

1. Az átadás.átvételi eljárás lefolytatására a SzáIIítő, valamint Megrendelő között
előzetesen egyeztetett időpontban kerüI sor.

2. Amennyiben az e|őzetesen egyeztetett időpontban a Megrendelő hibájából nem kenil
sor az átadás-átvételre, úgy az áru másodszori helyszínre száL|itásáról Megrendelő
köteles gondoskodni.

3. A teljesítéskor hiba- és hiánymentesen, jelen szerződésben meghatározott minőségben
kell az áru átadását biztosítani.

4, Az átadás-átvétel során Megrerrdelo a leszállított mennyiségeket tételes
megszámlálással' azok tartalmát szúrópróbaszerű vizsgálattal ellenőrizhetí. Az átadás-
átvétel tényét Megrendelő képviseIetében nregbízott szernély a szállítólevél a|áfuásáva|
igazolja.



1.

6. Zárő rende|kezések

Jelen szerzódés aláírása napján lép hatályba és 2011. január |4. napjáig terjedő
határozott idore szól. A szerzódés módosítása, kiegészítése írásban, a szerződő felek
egyetértésével, a 2003. évi CXXX. tv. és a Ptk. alapján történhet.

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

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekberr a Polgári Törvénykönyv és a
tár gyhoz kapcso l ódó egyéb j o gszabályok rendelkezései irányadók.

,7. A szerződés mellékletei

Ajanlat felolvasólap

Tételes árajánlat'

Szerződó felek jelen szerződést elolvasták, armak rendelkezéseit megértették, és mint
akaratukkal mindenben megegye Zőt, jőváhagyólag a|áftjék'

Pérya,2011. január 10'

Dr. Aldozó Tamás

alpolgármester

Ellenjegyeztem:
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