
S ztÍ l I íttis i s ze r ződé s

amely létrejött egyrés,zről Pápa Város Önkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 12.,
képviseletében: Dr. Aldozó Talnás alpolgármester' bankszám|aszám: oTP Bank Rt. Pápai
Fiókja I1748045-15429410-00000000; adőszám: 15429410219) a továbbiakban, mint
Megrendelő, másrészről a

Bolla Szabolcs e.v. (Székhelye: 8500 Pápa, Ceili út 10., képviselője: Boila Szabolcs;
barrkszám]aszám: 73900425.11045366, adószám: 63490482-2-39) a továbbiakban, mint
Szállító között az alulírott helyen és napon, az a|ábbi feltételek szerint:

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a ,,Szdmíttistechnikai eszközbeszerzések,, tárgyában lefolytatott egyszerű
kozbeszerzési eljárás eredményeként _ az aján|ati felhívásban megjelölt mennyiségű és
minőségű eszközök leszállítása az i1ánlattevő ajánlatában megadott áron.

A rész megnevezése: 8. rész _ Weöres Sándor Általános Iskola szátlfua számítástechnikai
eszközök beszerzése

l .

1. Általános feltételek

A száilítási díj - ameiy magábaii foglalja a termék árát, a csomagolás és a szállítás
költségeit (több telephely esetén is) - az egy terméke adott, aSzáL|ítő által benyujtott
ajánlat szerinti egységár és kiszállított mennyiségének szorzata. Megrendelő kizárőIag
I. o. minoségi teljesítést fogad el.

A szállítási drj: 572.952 Ft + 25% AFA, aZaZ ötszázhetvenkettőezer-
kilencszázötvenkettő forint + 25oÁ általános forgalmi ado, a teljes bruttó szállítási díj
7 1 6 . 1 9 0 F t, azaz hétszáztizenhatezer-e gy százki l encven fori nt.

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

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

Szállító a számláit a teljesítési gazo|ást követően nyújthatja be, a számlához mellékelni
kell az a|áírt szá|Iítólevelek lriteles rnásolati oéldánvait.

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

] ' Megrendelő a számlák ellerrértékét a számla igazolt beérkezése után az adőzás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. $-ban előírt igazolás benyújtását
követően 15 naptári napon belü]' átutalással egyenlíti ki'
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2. Megrendelő jogai' kötelezettségei

1. Megrerrdelő jogosult a leszállított áru mennyiségét és rrrinőségét
teljesítés esetén az áru átvételét megtagadni' A lribás teljesítésről
kell felvemi.

2' Megrendelő köteles a kiszállított, megfelelő minoségű
gondoskodni.

ellenőrizni, és hibás
külön jegyzőkönyvet

termék átvételéről
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3. SzálIító jogai' kötelezettségei

Szállító kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát képezó terrnékeket I. o. minőségi,
gyártási, csomagolási és száIlítási követelmérryeknek megfelelően szállítja megrendelő
által nre ghat ár o zott címre.

Szállító vállalja, lrogy a szerződéshatá|ya alatt a megrendelt termékeket a Megrendelő
i gényének me gfelelőerr meghatározott bontásban leszállítj a.

A száIlítás során a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások, illetve a biztonságtechnikai
rendszab ál y o k foko zott b etartása a száI|Ítő fel adata'

Szállító vállalja a hibás vagy szá||ítás közben rongálódott, illetve jeien szerződés 3.1.
pontjában foglaltaktól eltérő minőségű termékek gyors cseréjét a saját költségére 2
munkanapon belül'

4. Szerződéses mellékkötelezettségek

Szállító kotelezettségei kötbérterhesek.

A kötbér mértéke a hiba, illetve a késedelem mértékéhez igazodik, és a hibáva|,vagy a
ké s edelemmel érintett árumennyi s é g bruttó értékének 20%.

Szállító a j o gszabályoknak me gfelelő szavato s ságot ktjteles vállalni.

|víegiendelő a szerzőcés azonnali felmondására jogosult az a|ábbi esetekben:

Szállító ellen csőd-, felszámoiási vagy végelszámolási eljárás indul;

Szál1ító méltányollrató ok nélkül nem kezdte Í]eg a szerzodés teljesítéSét;

Szállító a teljesítést íelfiiggesztette és Megrendeló erre irányuló írásbeli (fax)
fel szó l ításá nak kézhezvételét követő nap on nem fo lytatta;

Szállító a Kbt' rendelkezéseivel ellentétesen von be közreműködőt a teliesítésbe;

Szá1lító egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

Késedelmes fizetés esetén Megrerrdelő késedelmi kamatot köteles szállítónak ftzetni,
melynek rnér1éke megegyezik a nrindenkori jegybanki alapkanrattal.

5. Átaaes-átvétel :

Az énadás-átvételi eljárás lefolytatására a Szállító' valamirrt Megrendelő között
előzetesen egyeztetett időporrtban kertil sor.

Amennyiben az e\őzeÍesen egyeztetett időpontban a Megrendelő hibájából nem kerül
Sor aZ átadás-átvételre, úgy az áru másodszori helyszínre szállításáról Megrendelő
köteles gondoskodni.

A teljesítéskor hiba- és hiánymentesen, jelen szerződésben meghatározott minoségben
kellaz áru átadását biztosítarri.

Az átadás-átvétel során Megrendelő a 1eszállított mennyiségeket tételes
megszámlálással, azok tartalmát szúrópróbaszerű vizsgálattal ellenőrizheti. Az átadás-
átvétel tényét Megrendelő képviseletében megbízott személy a szállítólevé| a|áirásáva|
igazolja.

l .

2.

a
J .

Á
+

2.

3 .

4.



6. Zárő rendelkezések

1. Jelen szerződés aláírása napjan lép hatályba és 20|1. január 14. napjáig terjedő
hatfuozott időre szól. A szerződés módosítása' kiegészítése írásban, a szerződő felek
egyetértéséve|, a2003. évi CXXIX. tv. és a Ptk. alapján történhet'

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

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgari Törvénykönyv és a
tárgyhoz kapcsolódó egyéb j ogszabályok rendelkezései irányadók.

7. A szerződés mellék|etei

Ajánlat felolvasólap

Tételes áraján|at

Szeruődő felek jelen szerződést elolvasták, annak rendelkezéseit megértették, és mint
akaratukkal mindenb en me g e gye zőt, j őv áhagyó l ag a|áirj ák.

Pápa,20t i . januar 10.

Dr. Aldozó Tamás

alpolgármester

Ellenjegyeztem:
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Kanozsainé dr'

jegyzó

Pápa,2011.január 10.
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