
S ztÍ l I ít tÍs i s ze r ződés

amely létrejött egyrészrol Pápa Város onkormányzata (széklrelye: 8500 Pápa, Fő u. l2.,
képviseletében: Dr. Aldozó Tamás alpolgármester, bankszámlaszám: oTP Bank Rt' Pápai
Fiókja 11748045-15429410-00000000; adőszám: 15429410219) a továbbiakban, mint
Megrende|ő, másrészrol a

Spider-Net 2000 Bt. (Székhelye: 8500 Pápa, Csáky Lász|ó u.23-25., képviselője: Lampért
Sándor; bankszámlaszám: K&H Bank: |0404845-48413431, adószárrr 27255021-2-19) a
továbbiakban, rnint Szállító között az alulírott helyen és napon, az a|ábbi feltételek szerint:

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a ,,Számítástechnikui eszközbeszerzések,, tárgyában 1efolytatott egyszerű
kozbeszerzési eljárás eredményekérit - az aján|ati felhívásban megjelölt mennyiségű és
minőségű eszközök leszállítása az a1ánlaÍtevő ajárrlatában megadott áron.

A rész megnevezése: 5. tész _ Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium számára
szárrrítástechnikai eszközök beszerzése
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1. Általános feltételek

A száliítási díj - ameli, magában fcglalja a termék árá!, a csomagolás és a- szá]lítás
költségeit (több telephely esetén is) - az egy termékre adott' a Szállító által benyújtott
ajánlat szerinti egységár és kiszállított mennyiségének szorzata. Megrendelő kizárő|ag
I. o. minőségi teljesítést fogad el.

A szállítási dij : 2.123 . 52 0 Ft + 25o/o AF A, azaz kettőml\líő egy százhuszonháro mezeT.
otszázhusz forint + 25oÁ általános forgalmi adő, a teljes bruttó szállítási díj 2.654,400
F t, azaz kettőmil1ióhatszázötv ennégyezer- négy száz forint.

Az árak taftalmazzák a felmerülő adók, illetékek és egyéb díjak összegét. Az ár
rninden tétel esetében tartalnrazza akiszá|lítás, beüzemelés, telepítés díját.

Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződéses összeg pénzügyi
fedezete Pápa Város onkormányzatatárgyévi költségvetésében rendelkezésre ál1'

Szállító a számláit a teljesítésigazolást követően nyújthatja be, a számlához mellékelni
kell az a\áirt szá||itólevelek hiteles másolati példányait.

Szállító a szárnláit alvállalkozói teljesítések és válla1kozó teljesítése szerint
megbontva, a Kbt. 305. s (3) bekezdésben foglaltak szerint nyújthada be.

Megrendelő a számlák ellenértékét a számla igazolt beérkezése vtán az adőzás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A $-ban eloírt igazo|ás benyújtását
követoen 15 naptári napon belül, átutalással egyenlíti ki'
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Megrendelő jogosult a
teljesítés esetén az áru
kell felvenni.

Megrendelo köteleS
gondoskodni.

Megrende|ő jogai' kötelezettségei

leszállított áru nrenrryiségét és minőségét ellenorizni, és hibás
átvételét n-regtagadrri. A hibás teljesítésrol külön jegyzőkönyvet

a kiszállított, megfelelo minőségii termék átvételéről
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3. SzállÍtó jogai, kötelezettségei

Szállító köte]ezi magát, hogy a szerződés tárgyát képező terrnékeket I. o. minőségi,
gyártási, csonragolási és szállítási követelményeknek megfelelően száI|ítjamegrendelő
által meghatár ozott címre.

Szállító vállalja, hogy a szerződés hatáIya a|att a megrendelt termékeket a Megrendelő
igényének megfelelőerr rneghatározott bontásban leszállítj a.

A szál]ítás során a munkavédelmi és tűzvédelmi elóírások, illetve a biztonságtechnikai
rendszabályok fokozott betartása a száIlitő feladata.

Szállító vállalja a hibás \,agy Szállítás közben rongálódott, illetve jelen szerződés 3.1.
pontjában foglaltaktóI e]térő niinőségű termékek gyors cseréj ét a saját költségére 2
munkanapon belül.

Szállító t.ot.t.,"tt,o1.' :ilffi::.l.''uuuötelezettségek
A kötbér mértéke u n,ou, illetve a késedelem mértékéhez igazodik' és a hibáva 1, vagy a
ké s ed el emm e 1 érintett álumennyi sé g bruttó értékének 2OoÁ.

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

ivíegr.eirdelő aszerzőc,és azonnali felrncndására jogosult aza\itbbiesetekben:

Szállító ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;

Szállító méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;

Szállító a teljesítést felfüggesztette és Megrendelő erre irányuló írásbeii (fax)
fel szó l ítás á nak kézhezvétel ét kovető nap on nem fo lytatta ;

Szá1lító a Kbt. rendelkezéseivel ellentétesen von be közreműködőt a teliesítésbe:

Szállító egyéb súlyos szerzodésszegést követ el'

Késedelmes fizetés esetén Megrendelő késedelmi kamatot köteles szállítónak fizetni,
melynek mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal.

5. Átaoas-átvéte|

Az átadás-átvételi eljárás lefolytatására a Szá||ítő, valamint Megrendelő kozött
előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor.

Amennyiben az előzetesen egyeztetett időpontban a Megrerrdelő hibájából nem kerül
sot az átadás-átvételre, úgy az áru másodszori helyszínre szá|litásáről Megrendelő
koteles gondoskodn.

A teljesítéskor hiba- és hiánymentesen, jelen szerzodésberr meghatározott rninőségben
ke|| az áru átadását biztosítani.

Az átadáS.átvétel során Megrerrdelo a leszállított mennyiségeket tételes
megszámlálással, azok tartalmát szúrópróbaszerű vizsgálattal ellenőrizhe tj' Az átadás-
átvétel tényét Megrendelő képviseletében megbízott személy a szállítólevél aláírásával
igazolja.
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6. Zárő rendelkezések

Je|en szerzodés aláírása napján lép hatályba és 2011. január 14. napjáig terjedő

határozott 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 Városi Bíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.

Je]en szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a

tár gyhoz kapcsolódó e gyéb j ogszabályok rendelkezései irányadók.

7. A szerződés mellékletei

Ajánlat felolvasólap

Tételes árajánlat

Szerződo felek jelen szerződést elolvasták, annak rendelkezéseit megértették, és mint
akaratukkal mindenb en me g e gy e Zőt, j őv áhagy ó l a g aláírj ák.

Pápa,20I1.januar 10.

pXOa

Megrendelő részéről

Dr. aldozó Tamás

alpolgármester CITYCOMP
SPIDER-NET 2OOO BT.

8500 Pápa. Csáky L' u 23.25
raH, I 0{.1+s4s-484 I 343 I

Adósz 2"725502|-2-|9
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Pápa,20Il.január l0.

Szállító részéről


