
SzdIIíttÍsi szerződés

arnely létrejött egyrészről Pápa Város onkormányzata (széklielye: 8500 Pápa, Fő u' 12.,
képviseletében: Dr. Aldozó Tanrás alpolgármester, bankszámlaszám: oTP Bank Rt. Pápai
Fiókja 11748045-15429410-00000000; adószám: |5429410219) a továbbiakban, mint
Megrendelő' másrészről a

Spider-Net 2000 Bt. (Székhelye: 8500 Pápa, Csáky Lász|ő u.23.25., képviselóje: Lampért
Sándor; bankszámlaszám: K&H Bank |0404845-48413437, adőszán: 2125502I.2-19) a
továbbiakban, mint Szállító között az alulírott helyen és napon, az alábbt feltételek szerint:

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a ,,Szdmítástechnikai eszközbeszerzések,, tírgyában lefolytatott egyszení
kozbeszerzésí eljárás eredményeként - az ajánlatí felhívásban megjelölt mennyiségű és
minőségű eszközök |eszá|litása az aján|attevő aján|atában megadott áron.

A rész megnevezése: 3. rész - Erke| Ferenc Ének.Zenei Általános lskola és Egységes Pedagógiai
Szakszo l sál at szánár a szárrr ítástechn i kai eszközök beszerzése

1 .

1. Általános feltételek

A száiiítási dU - ameiy rnagábar,, foglalja a termék átát, a cscrmagolás és a szá]lítás
költségeit (több telephely esetén is) - az egy termékre adott, a Szá|Iítő által benyújtott
ajánlat szerinti egységár és kiszállított mennyiségének szorzata. Megrendelo kizárő|ag
I. o. minőségi teljesítést fogad el.

A szállítási drj. 558,344 Ft + 25% AFA, aZaZ ötszazötvennyolcezer-
háromszáznegyverrrrégy forint + 25% általános forgalmi adő, a teljes bruttó szállítási
dii 69 7 .9 3 0 F t, azaz haÍszázk1|encv enh éte zer- k i l en c s z ázhar minc forint.

Az árak tartalmazzák a felmerülő adók, illetékek és egyéb díjak összegét. Az ár
minden tétel esetében tartalmazza akíszá7lítás, beüzemelés, telepítés díját.

Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződéses összeg pénzügyi
fedezete Pápa Város Önkormányzatatárgyévi költségvetésében rendelkezésre áll'

Szállító a szánrláit a teljesítésigazolást követően nyújthat.;a be, a számlához mellékelni
keI| az a|áírt szál|itólevelek hiteles másolati példányait.

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

Megrendelő a számlák ellenértékét a számla igazo|t beérkezése után az adőzás
rendjéről szóló 2003. évi XCII' törvény 36lA $-ban előírt igazolás benyújtását
követően 15 naptári napon belül. átutalással esvenlíti ki.
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Megrendelő jogosult a
teljesítés esetén az áru
kell felvenni.

Megrendelő köteles
gondoskodni.

Megrendelő j ogai' kötelezettségei

leszállított áru mennyiségét és mirroségét ellenőrizni' és hibás
átvételét megtagadni. A hibás teljesítésrol külön jegyzőkönyvet

a kiszállított, megfelelő minőségri termék átvételéről
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3. Szál|ító jogai, kötelezettségei

Szállító kötelezi magíú", hogy a szerzodés tárgyát képező termékeket I. o. minőségi,
gyártási, csomagolási és szál1ítási követelményeknek megfelelően szá||itja megrendelő
áItal meghatár ozotÍ" címre.

Szállító válla\a, hogy a szerződés haÍá|ya alaÍÍ. a megrenclelt termékeket a Megrendelő
i gényének rne gfe l elően rne glratáro zott borrtásban 1 e szál lítj a.

A szállítás során a munkavédeirrri és tűzvédelmi előírások, illetve a biztonságtechnikai
rend szab á1 yok foko zott betartás a a szá|lítő fe l adata.

Szá|lítő vállalja a hibás vagy szál|ítás közben rongálódott' illetve je|en szerződés 3.1.
pontjában foglaltaktól eltérő minoségű termékek gyors cseréjét a saját költségére 2
munkanaoon belül.

Szállító kotelezettsel.' :il::H::J..''uuuöte|ezettségek
A kötbéI mértéke u i,ou, illetve a késedelem mértékélrez igazodik, és a hibával ,vagy a
késedel emmel érintett árumennyi sé g bruttó éflékének 20oÁ.

S zál lító a j o gszabá|yoknak me gfelelő szavato sságot köteles vállalni.

ivíegrerrciei ő a szerződ'és azonnali felmondására.jogosult az alábbi esetekben:

Szállító ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;

Szállító méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;

Szállító a teljesítést felftiggesztette és Megrendelő ene irányuló írásbeli (fax)
fel s zó1 ítás án ak kézhezvétel ét követő nap on nem fo lytatta ;

Szállító a Kbt. rendelkezéseivel ellentétesen von be közreműködőt a teliesítésbe:

Szállító egyéb súlyos szerzodésszegést követ el.

Késedelmes fizetés esetén Megrendelő késedelmi kamatot köteles szállítónak ftzetni,
melynek nrértéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal'

5. Átaoas-áfvétel

Az átadás-átvételi eljárás lefolytatására a Szállito, valamint Megrendelő között
előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor.

Amennyiben az e|őzetesen egyeztetett ídopontban a Megrendelő hibájából nem kerül
Sor az átadás-átvételre, úgy az áru másodszori helyszínre szállításáról Megrendelő
köte]es gondoskodni.

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

Az átadás-átvétel során Megrendelo a leszáilított mennyiségeket tételes
megszámlálással, azok tar1almát szúrópróbaszerű vizsgálattal ellenőrizheti. Az átadáS-
átvétel tényét Megrendelő képviseletében megbízott szernély a szállítólevél aláírásával
rgazolja.
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6. Zfuó rendelkezések

Jelen szerződés aláírása napjan lép hatályba és 2011. januar 14' napjáig terjedő
határozott időre szól. A szerződés módosítása, kiegészítése írásban, a szerződő felek
egyetértésével, a 2003. évi CXXX. tv. és a Ptk. alapjan töfiénhet.

A szerzódésbol eredő vitás kérdéseket a felek elsosorban közos megegyezéssel
kötelesek rendezni' ennek eredménytelensége esetére a Pápai Városi Bíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykonyv és a
tétr gyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései iranyadók.

7. A szerződés mellékletei

Ajanlat felolvasólap

Tételes áraftnlat

Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, arurak rendelkezéseit megértették, és mint
akaratukkal mindenben me ge gye zőt, j őv áhagyó l ag al áírj ák.

Pápa,2011.januar 10.

alpolgármester
CITYCOMP

SPIDER.NET 2OOO BT.
8500 Pápa. C.sáky L. u 23.25
K&H, t 0404ti.45-4841 343 I

Adósz 2.I255o2l-2.|9

Ellenjegyeztem:

Jegyzo

Pápa20|1 januar 10
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ueste{Megrendelő részéről

Dr. Áldozó Tamás
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