
szúllítási szerződés

amelY létrejött egyrészről Pápa Város Polgármesteri Ilivatala (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. l2., képvisele-
tében: Kanozsainé Dr. Pék Maria jegyző,bankszámlasám: OTP Bank Rt. Pápai Fiókja 11748045-15734178-
00000000; adószám: 15429410-2-19) a továbbiakban, mint Megrendelő, másrészről a

SPider-Net 200 Bt. (Székhelye: 8500 Pápa, Cs,íky Lászlőu.23-25.; képviselője: Lampért Sandor; bank-
számlaszám: 10404845-48413431; adőszám:27255021-2-19) a továbbiakban, mint Sz[llító között az alul-
írott helyen és napon, azalábbi feltételek szerint:

A szeródés tárgya

A szerződés íárgya az ,,Számítdstechnikai eszközbeszerzések - 2012 músodik félév'' tárgyáhan lefolytatott
egYszerű közbeszerzési eljárás eredményeként - az ajanlati felhívásban megielölt mennyiségű és minőségű
eszközökleszáIlításaazajánlattevőajár,laíábanmegadottáron.

l.

1. Általánosfettételek

A szállítási díj - amely magában foglalja a termék átat, a csomagolás és a szállítás költségeit (több
telephely esetén is) - az egy termékre adott, a Szállitő által benyújt ott qén\at szerinti egységár és ki-
szállitott mennyiségénekszoruata. Megrendelő kizarőlagl. o. minőségi teljesítést fogad el.

Teljesítési hataridő: 2012. december 7.

A szállítási díj: 3.051.260,- Ft + 27'Á 
^FA, 

azazhfuommillió-ötvenegyezer-keítőszázhatvan forint
+ 27Yo általrános forgalmi adő, a teljes bruttó szállitási díj 3.375.100,- Ft, azaz hárommillió-
ny olc száuhefuenötezer- e gy szán forint.

Az áraktartalmazzák a felmerülő adók, illetékek és egyéb díjak összegét. Az ár minden tétel eseté-
b en tartalmazza a kiszállítás, beüzeme l é s, te l ep íté s díj át,

Megrendelő a szerződés aláitásával kijelenti, hogy a szerződéses összeg pénzngyi fedezetePápaYá-
ros Polgármesteri Hivatala tár gy évi költségvetésében rendelk ezésre álI.

SállÍtó a szfunláit a teljesítésigazolást követően nyújthatja be, a számlához mellékelni kell az alaírt
szállítólevelek hiteles másolati példányait.

Megrendelő a szánlál<ellenértékét a szárnla igazolt beérkezése után az adőzás rendjéről szőIő 2003.
évi XCII. törvény 36/'4. §-ban előírtigazolás benyújtását követően 15 naptiári napon belül, átutalással
egyenlíti ki.

l.

2. Megrendelő jogai, kötelezettségei

Megrendelő jogosult a leszállított áru mennyiségét és minőségét ellenőrimi, és hibás teljesítés esetén
az áru átvételét megtagadni. A hibrás teljesítésről külön jegyzőkönyvet kell felvenni.

Megrendelő köteles a kiszrállított, megfelelő minőségű termék átvételéről gondoskodni.

3. Szállító jogai, kötelezettségei

1 . Szállító kötelezi magát, hogy a szerződés íárgát képező termékeket I. o. minőségi, gyártási, csoma-
golási és száIlitasi követelményeknek megfelelően szállítjamegrendelő által meghatározott címre.
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2. Szállító vállalja, hogy a szerződés hatálya alatí a megrendelt termékeket a Megrendelő igényének
megfelelően meghatározott bontásban leszáIliíja.

3. A szállítás során a munkavédelmi és ttízvédelmi elóírások, illetve abidonságlechnikai rendszabály-
ok fokozott betartása a szállítő feladata,

4. Szállító vállalja a hibás vagy szállitás közben rongálódott, illetve jelenszeruődés 3.1. pontjában fog-
laltaktól eltérő minőségű termékek $lors cseréjét a saját költségére 5 munkanapon belül.

4. Szerződéses mellékkötelezettségek

1. Szállító kötelezettségei kötbérterhesek.

2. A kötbér mértéke ahiba, illetve a késedelem mértékéhez igazodik, és a hibával, yagy a késedelem-
mel érintett árumennyiség bruttó értékének 20%o.

3 . Szállítő a jogszabályoknak megfelelő szavatosságot köteles vállalni.

4. Megrendelő a szerzódés azonnali felmondására jogosult az a|áhbi esetekben:

Szállítő ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eliarás indul;

Szállítő méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;

Szállitő a teljesítést felfiiggesáette és Megrendelő erre irányuló írásbeli (fax) felszólitásának
kézhezvételét követő napon nem folytatta;

Szá|lítő a Kbt. rendelkezéseivel ellentétesen von be közreműködőt a teljesítésbe;

Sállítő egyéb súlyos szerződésszngést követ el.

5. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő késedelmi kamatot köteles szállítónak ftzetni, melynek mér-
téke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal.

5. Átadás-átvétel

1. Az áttadás-áNételi eljárás lefolytatására a Szállitő, valamint Megrendelő kőzött előzetesen egtezteteíí
időpontban kerül sor,

2. Amennyiben az előzetesen eryeztetett időpontban a Megrendelő hibájából nem kerül sor az átadás-
átvételre, úgy az áru másodszori helyszínre szállításaről Megrendelő köteles gondoskodni.

3. A teljesítéskor hiba- és hiánymentesen, jelen szerződésben meg!,ntírozott minőségbenkell az arü át-
adását bizosítani.

4. Az átadás-áNétel sorián Megrendelő a lesállított mennyiségeket tételes megszámláiással, azok tar-
talmát sárópróbaszerű vizsgálaítal ellenőriáeti. Az áttadás-áNétel tényét Megrendelő képviseleté-
benmegbízottszemélyaszállítőlevélaláírásávaligazolja.

6. Zárő rendelkezések

1. Jelen szerződés aláírása napján lép hatályba. A szetződés módosítása, kiegészítése írásban, aszerző-
dő felek egyetértésével, a2071. évi CVIII. tv. és a Ptk. alapján történhet.

2, A szerződésből eredő vitás kérdéseket a felek elsősorban közös megegyezéssel kötelesek rendemi,
ennek eredménytelensége esetére aPápai Viárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a tárgyhoz kapcsolódó
egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók.



7. A szerződés mellékletei

. Ajánlat felolvasólap

r Tételes arajáriat

Szerződő felek jelen szerződést elolvastá§ annak rendelkezéseit megértettélg és mint akaratukkal mindenben
me ge gy ezőt j óvíharyól ag aláúrj zk.

Pápa 2012. augusztus 21.

Pénzügyi ellenjeryzés:

}q&_:"(L
Bakkné Gerstmayer Zslvsanna

GazdaságiOsárályvezeó,

Pápa, 2012, augusáus 2 1 .
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