
sztíllítúsi szerződés

amely létrejött egyrészről Pápa Város Önkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 12., képvisele-
tében: Dr. Áldozó Tamás alpolgármester, bankszámlaszám: OTP Bank Rt. Pápai Fiókja 11748045-
15429410-00000000; adószám: 15429410219) a továbbiakban, mint Megrendelő, másrészről a

Spider-Net 2000 Bt. (Székhelye: 8500 Pápa. Csáky LászIő u.23-25.. képviselője: Lampért Sándor;

bankszámlaszám,. K&H Bank: 10404845-48413431, adószám 27255021-2-19) a továbbiakban,
mint Szállító között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

A, szerződés tárgya

A szerződés tárgya az ..^Tonerbeszerzések" tárgyában leíblytatott egyszerű közbeszerzési eljárás

eredményeként - az aiánlatl f-elhívásbarr megielölt mennyiségű és minőségű eszközök leszállítása az
ajánlattevő ajánlatában megadott áron.
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1. Altalános feltételek

A szállítási díj - amely magában foglalja a termék átát, a csomagolás és a szállitás költségeit
(több telephely esetén is) - az egy termékre adott, a Szállító által benyújtott ajánlat szerinti
egységár és kiszállított mennyiségének szorzata. MegrendelőKizárőlagI. o. minőségi teljesí-
tést fogad el.

A szállítási díj: 359.016,- Ft + 25oÁ ÁF'A, azazháromszázötvenkilencezer-tizenhat forint +

25oÁ á|talános forgalmi adó" a teljes bruttó szállítási díj 448.770,- Ft, azaz négyszáznegy-
vennyolcez er -hétszázhetven fo rint.

Az áraktartalmazzák a felmerülő adók, illetékek és egyéb díjak összegét. Az ár minden tétel
e setében tartalmazza a kiszállitás, be üzeme 1 é s, te 1 epíté s d íj át.

Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződéses összeg pénzügyi fedezete
Pápa Váro s Önko rmán y zaía tár gyévi költségvetésében rendelkezésre á11.

Szállító a szárnláit a teljesítésigazolást követően nyújthatja be, a számlához mellékelni kell
az aláirr szállítólevelek hiteles másolati példányait.

Szá|Iítő a számláit alvállalkozói telesítések és vállalkozó teljesítése szerint megbontva, a

Kbt, 305. § (3) bekezdésben foglaltak szerint nyújthatja be.

Megrendelő a szárnlák ellenértékét a számlaigazolt beérkezóse után az adőzás rendjéről szó-
ló 2003. évi XCIL törvény 36/'4 §-ban előírt igazolás benyújtását követően 15 naptári napon
beltil. átr-rtalással egyenlíti ki.
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2. Megrendelő jogai, kötelezettségei

Megrendelő jogosult a 1eszállítcltt ártt mennyiségét és minőségét ellenőrizni. és hibás teljesí-
tés esetén az áru átvételét megtagadni. A hibás telIesítésről külön .iegyzőkönyvet kell fel-
veruri.

Megrendelő köteles a kiszállított, megfelelő minőségű termék átvételéről gondoskodni.
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3. Száltító jogai, kötelezettségei

Szállító kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát képező termékeket I. o. minőségi, gyártási,

csomagolási és szállítási követelményeknek megfelelően szállitja megrendelŐ által meghatá-

rozott címre.

Szállító vállalja, hogy a szerződés hatálya alatt a megrendelt termékeket a Megrendelő igé-

nyének me gfelelően me ghatározott bontásban le szál lítj a.

A szállítás során a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások, illetve a biztonságtechnikai rend-

szabályok fokozott betarlása a száIlitő feladata.

Szállító vállalja a hibás vagy szállítás közben rongálódott, illetve jelenszerződés 3.1. pont-

jában foglaltaktól eltérő minőségű termékek gyors cseréjét a saját költségére 2 munkanapon

belül.
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4. Szerződéses mellékkötelezettségek

1. Szállító kötelezettségei kötbérterhesek.

2. A kötbér rnértéke a hiba, illetve a késedelem mértékéhez igazodik, és a hibával, vagy a ké-

sedelemmel érirrtett árumennyiség bruttó értékének 20%.

3, Szállító a jogszabályoknak megfelelő szavatosságot köteles vállalni.

4. Megrendelő a szerződés azonnali felmondására jogosult azalábbi esetekben:

SZállító ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;

Szállító méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;

Szállító a teliesítést felfüggesztette és Megrendelő et.e irányuló írásbeli (fax) felszÓlÍtá-

sának kézhezvételét követő napon nem folytatta;

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

Szállító egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

5. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő késedelmi kamatot köteles szállÍtónak fizetni. mely-

nek mérléke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal.
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5. Átaaes-átvétel

Az átadás-átvételi eljárás lefolytatására a Szállító, valamint MegrendelŐ között előzetesen

egyeztetett időpontban kerül sor.

Amennyiben az előzeíesen egyeztetett időpontban a Megrendelő hibájából nem kerül sor az

átadás-átvételre, úgy az áru másodszori helyszínre szállításárói MegrendelŐ köteles gondos-

kodni.

3^ A teljesítéskor hiba- és hiánymentesen. jelen szerződésben meghatározott minőségben kell
az áru áíadásáí biztosítani.

4. Az átadás-átvétel során Megrendelő a leszállított mennyiségeket tételes megszárnlálással,

azok tartalmát szúrópróbaszerű vizsgálattal ellenőrizheti. Az átadás-átvétel tényét Megren-

delő képviseletében megbízott személy a szállítólevél aláírásávaI tgazol1a.
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6. Zárő rendelkezések

Jelen szerződés aláírása napján lép hatályba és 201l. február 4. napjáíg terjedő hatérozott
időre szól. A szerzőclés módosítása, kiegészítése írásban, a szerződő felek egyetértésével, a

2003. évi CXXIX. tv. és a Ptk. alapján törlénhet.

A szerződésből eredő vitás kérdéseket a felek elsősorban közös megegyezéssel kötelesek
rendezni, ennek eredménytelensége esetére a Pápai Városi Bíróság kizárólagos illetékessé-
gét kötik ki.

Je|en szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a térgyhoz
kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók.

7. A szerződés mellékletei

Ajánlat felolvasólap

Tételes áraján|at

Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, annak rendelkezéseit megértették, és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Pápa,207 1. január 25.
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