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SzáIIítdsi szerződés

amely létrejött egyrészrő] Pápa Város onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fo u. 12.,
képviseletében: Dr. Aldozó Tamás alpolgármester, bankszámlaszám: oTP Bank Rt. Pápai
FiókJa ||748045-1542941'0-00000000; adószám 15429410219) a továbbiakbarr, mint
Megrendelő, másrészről a

Spider-Net 2000 Bt. (Székhelye: 8500 Pápa' Csáky Lász|ő u, 23-25', képviselője: Lampért
Sándor; bankszámlaszám: K&H Bank: 10404845-48413437, adőszám: 2725502I-2-19) a
továbbiakban, mint Szállító kozött az alu|írott helyen és napon, az a|ábbi feltételek szerint:

A szerződés tárgya

A szerzódés tárgya a ,,SztÍmítdstecltnikai eszközbeszerzések" tárgyában lefolytatott egyszeru
kozbeszerzési eljárás eredményeként - az ajánlati felhívásban megjelölt mennyiségű és
minőségű eszközök leszállítása az ajánlattevő aján|atában megadott áron.

A rész megnevezése: 2. rész - Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai
S zakszol sál at számár a szán ításteclrn ikai eszközök beszerzése
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1. Általános feltéte|ek

A szállítási díj - amely magában foglalja a termék á-tá.t', a csomagolás és a szállítás
költségeit (több telephely esetén is) - az egy termékre adott, a Szállító által benyújtott
d1ánlat szerinti egységár és kiszállított mennyiségének szorzata. Megrendelő kizárőIag
I. o. minőségi teljesítést fogad el.

A szállítási díj: 191'923 Ft + 25% AFA' azaz egyszázk1lencvenegyezer-
kilencszázhuszonhárom forint + 25% á|talános forgalmi adó, a teljes bruttó szállítási
di1 239 .904 F t, azaz kettőszázharminckilencezer.kilencszáznégy forint.

Az árak tartalmazzák a felmerülo adók, illetékek és egyéb díjak összegét' Az ár
minden tétel esetében tartalmazza akiszállítás, beüzemelés, telepítés díját.

Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződéses összeg pénzügyi
fedezete Pápa Város Önkormányzatatárgyévi költségvetéséberr rendelkezésre á1l.

Szállító a szám|átt a teljesítésigazolást követoen nyújthat.;a be' a számlához mellékelni
ke|| az a|áírt szá|Iítólevelek hiteles nrásolati példányait.

Szállító a szám|áit alvállalkozói teljesítések és vállalkozó teljesítése szerint
megbontva, a Kbt. 305. $ (3) bekezdésben foglaltak szerint nyújthatja be.

Megrendelő a szám|á|< ellenértékét a szám|a igazolt beérkezése után az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. $-ban eIőirt igazolás benyújtását
követően 15 naptári napon belül, átutalással egyenlíti ki.
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2. Megrendelő jogai' kötelezettségei

Megrendelo jogosult a leszállított áru nrennyiségét és minoségét
teljesítés esetén az áru átvételét megtagadni. A hibás teljesítésről
kell felvenni.

Megrendelő köteles a kiszállított, megfelelő rninőségű
gondoskodni.

ellenőrizni, és hibás
külön jegyzőkönyvet

termék átvételéről
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3. Szállító jogai, köte|ezettségei

Szállító kötelezi magát' hogy a szerződés tárgyát képező termékeket I. o. minőségi,
gyártási, csornagolási és szállítási követelményeknek megfelelően száIlitja megrendelő
által me ghatár ozotÍ. címre.

Szállító váIlalja, hogy a szerződés hatáIya a\att a megrendelt termékeket a Megrendelő
i gényének me gfelelően meghatározott bontásban leszállítj a.

A szállítás során a munkavédelnri és tűzvédelmi előírások, illetve a biztonságtechnikai
rerr d szab ál y ok fo ko zott betartás a a száI|itő fel adata.

Szállító vállalja a lribás vagy száIlitás közberr rongálódott, il]etve jelen szerződés 3.1.
pontjában foglaltaktól eltérő minőségű termékek gyors cseréj ét a sqát költségére 2
munkanaoon belül.

4, Szerződéses mellékkötelezettségek

Szál1ító kcjtelezettségei kötbérterhesek'

A kötbér mértéke a lriba, illetve a késedelem mértékéhez igazodik, és a hibával, vagy a
ké sed el emmel éri rrtett árum enny i s é g bruttó érÍ.ékének 20%.

Szállító a jogszabályoknak megfelelő szavatosságot köteles váIlalni.

l"{egrendelő aszerzőc'és azonnali felmorrdásárajogosult aza'lá.bbi esetektren:

Szállító ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul:

Szállító méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerzodés teljesítését;

Száliító a teljesítést felfüggesztette és Megrendelo erre irányuló írásbeli (fax)
fei szól ításá nak kézhezvétel ét követo nap on nem fo lytatta;

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

Szállító egyéb súlyos szerzódésszegést követ el.

Késedelmes fizetés esetén Megrendelő késedelmi kamatot köteles szállítónak ftzetni,
melynek mértéke rnegegyezik a míndenkori jegybanki alapkamattal.

5. Átaaas-átvétel

Az tnadás-átvételi eljárás lefolytatására a Szállító, valamint Megrendelő között
elozetesen egyeztetett időpontban kerüi sor.

Amennyiben az e|őzetesen egyeztetett időpontban a Megrendelo hibájából nem kerül
Sor aZ átadáS-átvételre, úgy az áru másodszori helyszínre szá||itásáről Megrendelő
köteles gondoskodni.

A teljesítéskor hiba- és hiánymentesen' je|en szerződésberr meghatározott minőségben
ke|| az áru átadását biztosítani'

Az átadáS-átvétel során Megrendelő a ]eszállított mennyiségeket tételes
megszámlálással, azok tartalmát szúrópróbaszeru vizsgálattal ellenorizheti. Az átadás-
átvétel tényét Megrendelő képviseletében rnegbizott szeméIy a száI|itőlevél aláírásával
igazolja.
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6. Zárő rendelkezések

Jelen szerződés aláírása napján lép lratályba és 2011. januar 14. napjáig terjedő
hatá;rozott idore szól. A szerződés 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 Varosi Bíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki'

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Torvénykönyv és a
tár gyhoz kapcsolódó egyéb j ogszabályok rendelkezései irányadók.
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7. A szerződés mellékletei

Ajanlat felolvasólap

Tételes fuajénlat

Szerződő felek jelen szerzodést elolvasták, annak rendelkezéseit megértették, és mint
akaratukkal mindenben megegye zőt, jőv ihagyólag aláirjék.

Pápa,2011. január 10'
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Megrendelő részéről

Dr. Áldozó Tamás

alpolgármester

Ellenjegyeztem:

CITYCOMP
SPTDER.NET 2OOO BT.

8500 Pápa, Csáky L. u ?3.25
K&H, i 0404845-4E41 343 I
:'Adósz 2'|255oz|.z.|9
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Kanozsainé dr.
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Pápa,2011. januar 10.


