
Szdllítttsi szerződés

amely létrejött egyrészről Pápa Város onkormányzata (széklrelye: 8500 Pápa, Fő u. 12.,
képviseletében: Dr. n|doza Tamás alpolgármester, bankszám|aszám: oTP Bank Rt. Pápai
Fiókja I1748045-15429410-00000000; adószám |5429410219) a továbbiakban, mint
Megrendelő, rnásrészről a

Bolla Szabolcs e.v. (Székhelye: 8500 Pápa, Celli út 10., képviselője: Bolla Szabolcs;
barrkszámlaszám: ]3900425-11045366, adoszám: 63490482-2-39) a továbbiakban, mint
Szállító között az alulírott helven és napon. az alábbi feltételek szerint:

A szerzodés tárgya

A szerződés tárgya a ,+Számítdstechnikai eszközbeszerzések,, tárgyálban lefolytatott egyszení
kozbeszerzési eljárás eredményeként _ az ajánlatl, felhívásban megjelölt mennyiségű és
minoségű eszközök leszállítása az ajánlattevő ajánlatában megadott áron.

A rész megnevezése: 6. rész - Tarczy Lajos Általános Iskola számáta számítástechnikai
eszközök beszerzése
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1. Altalános feltételek

A száiiítási dU - ameiy magái-,ar' foglalja a termék áráÍ', a csomagolás és a szállítás
költségeit (több telephely esetén is) - az egy termékre adott, a Szállító által benyújtott
aján|at szerinti egységár és kiszállított mennyiségének szorzata. Megrendelő kizárőLag
I. o. minőségi teljesítést fogad el.

A szállítási díj: 965.600 Ft + 25% ̂ FA, azazkllencszázhatvanötezer-hatszázforírÍ.+
25% általános forgalmi adó, a teljes bruttó szállítási díj 1.207.000 Ft, azaz
e gymi 1 li ók etlő százhéte zer forint.

Az árak tartalmazzák a felmerülő adók' illetékek és egyéb díjak összegét, Az ár
minden tétel esetében tartalmazza akiszá|lítás, beiizemelés, telepítés díját.

Megrendelo a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződéses összeg pénzrigyi
fedezete Pápa Város tnkormányzaÍ"atárgyévi költségvetésében rendelkezésre ál1.

Szállító a számláit a teljesítésigazolást követoerr nyújthatja be, a számlához mellékelni
kell az a\áífi" száIlitólevelek hiteles nrásolati példányait.

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

Megrendelő a számlák ellerrértékét a szám|a igazolt beérkezése után az adőzás
rendjéről szo|ő 2003. évi XCII. törvény 36/,4 $-ban előirt igazolás benyújtását
követöen 15 naptári napon belül, átutalással egyenlíti ki.
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Megrendelo jogosult a
teljesítés esetén az áru
kell felvenni.

Megrendelő köteles
gondoskodni.

Megrendelő j ogai' ktitelezettségei

leszállított áru mennyiségét és minőségét ellenorizni, és hibás
átvételét megtagadni. A hibás teljesítésről külön jegyzokönyvet

a kiszállított, niegfelelő minőségű termék átvételérol
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3. Szállító jogai, köte|ezettségei

Szá]]ító kötelezí magát, hogy a szerződés tárgyát képező termékeket i. o. minőségi,
gyártási, csomagolási és szállítási követeiményeknek rnegfelelően szállítja megrendelő
által me ghat ár ozott címre,

Szállító vá|Lalja, hogy a szerződés hatáIya a|att a megrendelt termékeket a Megrendelő
i gényének me gfelelően meghatározott bontásbarr leszállítj a'

A szállítás során a murrkavédelmi és tűzvédelrrri eloírások, i]letve a biztonságtechnikai
rendszabályok fokozott betartása a száIlítő feladata.

Szállító váilalja a hibás vagy szá||ítás közben rongálódott, illetve je|enszerződés 3.1.
pontjában foglaltaktól eltérő minőségű termékek gyors cseréj ét a saját koltségére 2
munkanapon belul.

4. Szerződéses mellékkötelezettségek

SZállító kötelezettségei kotbérterhesek.

A kötbér mértéke a hiba, illetve a késedelem mértékéhez igazodlk, és a hibával, vagy a
késedelemmel érintett árumennyiség bruttó ér1ékérrek 20%.

Szállító a jogszabályoknak megfelelo szavatosságot köteles vállalni.

Megrencieiő a szerződés azcstna|í Íblinon'jására jogosult az a!ábbi esetekben:

Szá1lító ellen csőd-' felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;

Szá1lító rnéltányollrató ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;

Szállító a teljesítést felfiiggesztette és Megrendelo erre irányuló írásbeli (fax)
fel s zó l ításá nak kézhezv étel ét követő nap on nem fo lytatta ;

Szállító a Kbt. rendelkezéseivel ellentétesen von be kozreműködőt a teliesítésbe;

Szállító egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

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

5. Átaaas-átvétel

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

Amerrnyiben az e|őzetesen egyeztetett idopontban a Megrerrdelő hibájából nem kenil
sor aZ átadás-átvételre, úgy az áru másodszori helyszínre szállításáról Megrendelő
köteles gondoskodni.

A teljesítéskor hiba- és lriányrnenteset1, jelen szerződésberr meghatározott minőségben
kel| az aru átadását biztosítani.

Az átadás-átvétel során Megrerrdelő a leszállított mennyiségeket tételes
nregszárnlálással, azok tartalmát szúrópróbaszerű vizsgálattal ellenőrizheti. Az átadás-
átvétel tényét Megrendelő képviseletében megbízott személy a szállítólevél aláírásával
igazolja.
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Szeruődő felek jelen

akaratukkal míndenben

Pápa,Z}I1. január 10.

Megrendelo részéről

Dr' Aldozó Tamás

alpo1gármester

Ellenjegyeztem:

Pápa,20I1.január 10'
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6. Zárő rendelkezések

Jelen szerződés aláírása napján lép hatályba és 2011 januar 14. nap1étig terjedő

haÍátozott"időre szól. n ,,"i,aaes módosítása, kiegészítése írásban, a szerződő felek

.gvJe.,o'eve1, a 2OO3. évi CXXIX. tv. és a Ptk. alapján tör1énhet.

A szerződésbol eredő vitás kérdéseket a felek elsősorban közos megegyezéssel

kötelesek rendezni, erurek eredménytelensége esetére a Páryai Városi Bíróság

kizárólagos illetékességét kötik ki.

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

ti gyhozkapcsolódó e gyób j o gszabályok rendelkezé sei irányadók'
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7. A szerződés mellékletei

Ajánlat felolvasólap

Tételes áraján|at

szerződést elolvasták, annak rendelkezéseit megértették, és mint

me ge gyezot, j óváhagyólag aláírj ák.
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