
szóIlítósi szetzőtlés

amely létrejött eg}.részről Pápa váro§ Polgárme§teri Hivatala (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 5.,
képviseletében: Kanozsainé Dr, Pék Mária jegyző, bantszámlaszám: oTP Bank Rt. Pápai l-iókja
1I'748045-15'734l'78-00000000; adószám: 154294t0-2-I9) a továbbiakban, mint Mégrendelő, más-
résziől a

ITV Albatech Kft. (Szék}relye: 80&Székesfehérvár, Jancsár köz 12,, képviselője: Strohéber József]
bankszámlaszám: 10200232-29315080-00000000, adószrim: 1023'7|64-2-0'/) a továbbiakban. mint
szálütó között az alulírott helyen és napon, aZ alábbi feltélelek szerint:

A §zerzddés tárgya

A szerződés tfugya az ,,számítástechnikai eszközbeszeftések - 2013 ,I" tfugyában, a 201l, évi
CvL törvény (továbbiakban: Kbt,) alapján lefolytatott, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszer-
zési eljárás eledményeként, az ajánlati felhívrásban megjelölt mennyiségú és minőségú eszköZök
leszállítása az ajánlattevő ajánlatában megadott áron.

a, számítógépek

l. Általáno§feltételek

A szállítási dű - amely magában foglalja a temék árát, a csonagolás és a szállítás költségeit
(több telephely esetén is) - az egy terméke adott, a SZáIlító által benyújtott ajánlat sze nti
egy§égár és kiszállított mennyiségének szoúata. Megrendelő kizfuólag I. o, minőségi teljesi
tést tbgad e],

Teljesítési határidő| 2013. május 15.

A szállítási dú: '198.I'7'7,-Ft + 21% ÁFA, azaz hétszázkilencvennyolcezer-egyszrizhetvenhét
foli..t + 2'7yo áItalfuIos forgalmi adó, a teljes bruttó szállítási díj: 1.013.685 Ft, azaz egymil-
]ió-tiZeniáromezerlratsZáznyolcvanöt forint,

Az álaktaialrnazzák a felmerülő adók, illetékek és egyéb díjak összegél, Az ár minden tétel
esetében tartá]mMza a kiszállítás, beüzemelés, telepítés díját,

Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, l,togy a szeiződéses ö§szeg pénzügyi fedezete
Pápa város Polgármesteri Hivatala tárgyévi kö]tségvetésében rendelkezésle rá]].

Szálító a szímláit a teljesítésigazolást követően nyíúthája be, a számlához mellékelni kell
az aláír1 szállítólevelek hite]es másolati példányait.

Megrendelő a számlák elienéfiékét a számla igazolt beéTkezése után az adózás íendjélőI szó-
ló 2003. évi xc , töNény 36/A, §-ban előírt igázolás benyújtását követően 15 naptári na-
pon belül, átutalással egyeniíti ki.

2. Megrendelő jogai, kötelezettségei

Megrendelő jogosrrlt a leszrlllított áru mennyiségét és minőségét ellenőrizni, és hibás teljesí-
tés esetén aZ áru átvételét megtagadni. A hibás teljesítésről külön jegyzőkönyvet kel] fei-
venni.

Megrendelő köteles a kiszillítolt, megl'elelő minőségű termók átvételéről gondoskodni.
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3, Szállító jogai, kötclczettségei

/ 1, SZáI]itó kötelezi magít, hogy a sZeIZődés tárgyát kópezó lelmékeket 1. o. mirlőségi, g),ártási,
osornagolási és szállítási követelményeknek megfelelően szálítja megrende]ő által meghalá-
lozott címrc,

2. Szállító vállalja, hogy a szerződós hatálya alatt a meglcndelt termékeket a Megrendelő igé-
nyének megfele]ócn lneghatarozott bontásban 1esZállíúa,

3, A szállítás során a munkavédelmi és tűzvédelni előírások. i]letve a biztolrságtechnikai lend-
szabályok lbkozott betartása a szá]lító feladata.

,l, szállító Víllálja a hibás vagy szállítás kózben rongálódott, illetvejelen szerziidés 3,1, pont-
jában tbglaltaktó] eitérő minőségú temékek gyors cseréjét a saját költségére 5 munkanapon
be]iil,

4. Szerzódéses melléld(ötelezett§égek

1. SZálítóköteleZettségei kötbéfierhesek,

2. 
^ 

kölbér mértóke a hiba. illetve a ]<ésede]em nértékéhez igazodik, és a hibával, vagy a ké-
sedelenmel érintctt árumennyiség bruttó érlékének 20%.

3. szállító ajogszabályoknak negfelelő szavatosságot köte]es vállalni,

4, Megrcndelő a szerződés azonrrali t'elmondásárajogosult az alábbi eselekben:

Szállító elIerr csód-. felszámolási vagy végelszámolási eljárás indu];

Szállíló méltányolható ok né]kü] nem kezdte meg a szelződés tcljesítését,

szállító a teljesítést feiftiggesztette ós Megrendelő erre iránlt ó írásbeli (l'ax) íélszólitá-
sának kézhezvételót követő napon nem fo]]tatta;

Szállitó a Kbt. rendelkezéseivel el]entétesen von be ka'Zremiiködőt a teljesitésbe;

szállító egyób súlyos szeüődésszegést követ e],

5, Késedelmes fiZetés csetén Megrendelő késedelmi kamatot köteles szállítónak 1izetni. mely-
nek nértéke megeg),ezik a mindenl(ori jegybanki alapkamattal.

5, Álndás-litr étel

1, Az átadás_átvételi eljáIás lefolytatására a Szállító. valamint Megrendelő között elijzetesen
egyeztelett időpontban kerül sor.

2. Anennyiben az előzetesen egyeztetett időpontban a Megrendelő hibájábril nen l(eriil sol az
átadás-átvételfe, ílgy az áru másoclszori helyszínre szállításáról Megrendelő köteles gondos-
kodni.

3. A tetiesítóskor hiba- és hiiinymentesen. jelen szerződésben meghatározott minőségben kell
az 1tru átadását biztosítani.

4, AZ átadás-átvétel során Megreltdelő a ieszállított nennyiségeket tételes megsz.iniálássa].
azok taftalmát szúrópróbaszerú vizsgálallal ellenőriZ_lreti. AZ átadás-átvétel tónyét Megren-
delő kópviseletében rrregbíZott szelnó]y a szállítóle\,él a]áírásával igazolja,

6. Záró rendelkezésck

1, Jelen szerzijdés aláírása napján lép hatáyba. A szerződés módosítása, ldegészítésc íIásban, a
szerződő 1élek egyetéfiésével, a l(bt, és a PolgáIi Törvérl),köny\,,rő1 szóló 1959, évi TV, tör-
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vény (a továbbiakban: Ptk,) alapján történhet.

A szerződésből eredő viás kérdéseket a felek elsősolban köZös megegyezéssel kótelesek
rendezni, ennek eledménytelensége e§etére a Pápai Járásbíróság tizirotigos illetékességét
kötik ki.

Jelen szerádésben nem szabáyozott kérdésekben a Ptk, és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb
jogszabályok rendelkezései irrinyadók,

7. A §zerzódés mellékletei

Ajánlat felolva§ólap

Tételes árajánlat

sz€rződő felek jelen szerződést elolvastrák, arrnak rendelkezéseit megértették, és mint akarafukkal
mindenben megegyezőt, j óváhagyólag a|ái{ák,

Pápa, 2013. május 3.
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strohéber József
üg},vezető helyettes

Pénzügyi ellenjegyzés:

G azdasági o száIyy ezető

Pápa,2013, május 3.

szállító részérő


