
szállítósi szerződés

arnely létrejött egltészről Pápa város Polgárme§teri Hivata|a (székhelye: 8500 Pápa" Fő u, 5.,
képviseletében: Kanozsainé Dr, Pék Mária jegyző, bankszámlaszám: oTP Bant Rt, Pápai Fiókja
l1'748045-15134178-00000000; adószám: 154294í0-2-19) atoyábbiakban, mint Megrendelő, más-
résnől a

Softcomp Kft. (Székhelye: 9022 GyőI, BatthyáIy téI 6., képviselője: Makai Edit ü$.vezető; bank-
sziimlaszám: 5 8600300- l 1097301_00000000, adószám: 11465661-2-08) a továbbiakban, mint
szállító között aZ alulírott helyen és napon, aZ alábbi feltételek szerint:

A szerződés íárg]r'a

A szerződés íaryya az ,§limítdstechnikrri eszközbeszeízések - 2013 I" t]írgyában, a 207í. évi
CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt,) alapján 1efol},tatott, hirdetmény nélküli úrgyalá§o§ közbe§zer-
zési eljárás eredményeként, az ajánlati felhívásban megielölt mennyiségű és minő§égú eszközök
]eszállíása az ajái]altevő ajánlatában megadott áron.
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1. Általánosfeltételek

A szillítási díj - amely magában foglalja a temék árát, a csomagolás és a szállítás költségeit
(több telephely esetén i§) - az egy terméke adott, a szállító átal benyújtott ajánlat §zerinti
egységár és kiszállított merrnyiségének szorzata. Megrendelő kizárólag I. o. minő§égi teljesí-
tést fogad el.

Teljesítési határidő: 2013. május 15.

A szállítisi díj: 325.348,-Ft + 2'7% ÁF A,, azaz hifuomszizhu§zonötezer-
háromsziizneg}.vennyolc forint + 27yo álláálrLos forgalmi adó, a teljes bruttó szállítási dű:
4 I 3. í92,-F t, azaz né gy száztíze[háI omezete gyszázkilencvenkettő forint,

Az álak tartalmazzák a felmeriilő adók, illetékek és egyéb díjak összegét, Az ár minden tétel
esetébeí tartalmazza a kiszállítás, beiizemelé§, telepítés d!át,

Megrendelő a szeüődés alárásával küelenti, hogy a szerződéses összeg pénzügyi fedezete
Pápa Város Polgármesteri Hivatala Lirgyévi költségvetésében rendelkezésre rill.

Szállitó a számláit a teljesítésigazolást követően nyújthatja be, a számlrához mellékelni kell
aZ aláírt szállítólevelek hiteles másolati péIdányait.

Megrendelő a számlák ellenértékét a számla igazolt beérkezése ulán az adózás lendjéről szó-
Ió 2003. évi XCIL törvény 36lA. §-ban előírt igazolás benllljtását követően 15 naptári na-
pon belül, átutalással egyenlíti ki.

2. Megrendelő jogai, kötelezett§ég€i

Megrendelő jogosult a leszállitott áru mennyiségét és minőségét ellenőrizni, és hibás telje§í-
té§ esetén aZ áíu átvételét megtagadni, A hibás teljesítésről kiilön jegyzőkönyvet kell fel-
venni.

Megrendelő köteles a kiszálított, meglelelő minőségú temék áfuételéről gondoskodni.
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3. szállító jogai, kötelezett§égei

szállító kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát képező termékeket 1, o. minőségi, gyálási,

csomagolási és szállítrisi követelményeknek megfelelően szállitja megrendeló által meghaíi-
lozott cíInre.

száIlító vallaljá, hogy a szerződés hatálya alatt a megrendelt termékeket a Megiendelő igé-

nyének megfelelően meghatározott bontásban le§zállítja,

A szállíás során a muntavédelmi és tilzvédelmi előírások, illetve a biztonságtechnikai rend-

szabáIyok fokozott betaítása a szállító feladata.

Szátlitó vállalja a hibás vagy szállitás közben rongálódott, ilietve jelen szerződés 3.1, pont-

jában foglaltaktól eltérő minőségú termékek gyors c§eréjét a saját költségére 5 munkanapon

belül.

4. Szerződésesmellékkötelezett§égek

1, Szálító kötelezettségei kötbaterhesek.

2. A kötbéT mértéke a hiba, illetve a késedelem mértékéhez igazodik, és a hibával, vagy a ké-

sedelemmel érintett árumennyiség bruttó étékének 20%,

3, Szállító a jogszabályoknak megfelelő szavatosságot köteles vállalni,

4. Megrendelő a szerződés azonnali felmondásárajogosult az alábbi esetekben:

- száilitó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszimolási eljárás indul;

- Szálító méltányolható ok nélkiil nem kezdte meg a szerződés teljesítésétj

- Szátlító a teljesítést felfuggesztette és Megrendelő ene iránlrrló írásbeli (fat) felszólít,í-

sának kéZhezvételét követő napon nem fol),tatta;

- Szállító a Kbt. rendelkezéseivel ellentétesen von be közremiiködőt a teljesítésbe;

- szállító egyéb sűyos szerződésszegést követ el,

5, Késedelmes fizetés esetén Megrendelő késedelmi kamatot köteles szlíllítónak fizetni, mely-

nek méitéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal,

5. Átadás-átvétel

1. Az átadás-átvételi eljáíás lefol},tatásfua a Szállító, valamint Megendelő kó7őtt előZetesen
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egyeztetett időpontban kedl sor.

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

átadás-átvét€lre, úgy aZ áru másodszori helyszíüe szállításfuól Megrendelő köteles gondos-

kodni.

A teljesítéskol hiba- és hiifuymentesen, jelen szerződésben meghatározott minőségben keli
az áru átadását biztosítani.

AZ átadás-átvétel során Megrendelő a leszlíllított memyi§égeket tételes megszámlálással,

azok tulalmáí szúrópróbaszerű vizsgálattal ellenóriáeti. Az átadás-átvétel tényét MegIen-

delő képviseletében megbizott személy a szálítólevél aláírásával igazolja,

6. Záró rendelkezések

Jelen szerződés aláírása napján lép hatályba. A szerződés módosítása, kiegészítése írásban, a

szerződő felek egyetérlésével, a Kbt, és a Polgári Törvénykönl. T ő1 szóló 1959- évi IV, tör-
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vény (a továbbiakban: Ptk.) aiapját töIténhet,

A szerződésből eredó vitís kérdéseket a felek elsósorban közös megegyezéssel kötelesek
rendezni, ennek eredmén),telensége esetáe a Pápai Járásbíóság kizrárólagos illetékességét
kötik ki.

Jelen szerádésben nem szabélyozoít kérdésekben a Ptk. és a tírgyhoz kapcsolódó egyéb
j ogszabáyok rendelkezései irányadók.

7. A szerzódés melléklet€i

AjáDlat felolvasólap

Tételes árajánlat

Szerződő felek jelen szerádést elolvasták, annak rendelkezéseit megértettélq és mint akarafukkal
mindenben megegyezőt j óváhagyólag alárják,

Pápa,2013. máju§ 3.
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