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szállítási szerződés

amelY létreJÖtt egYrészről a Pápai Polgármesteri Hivatal (székhelye: 8500 pápa, Fő u, 5,, képviseletében:
Kanozsainé Dr. Pék Mária címzetes főjegyző, bankszámlaszánn: OTp Bank 

'Rt, pápai Fiókj; 1 fi48045_
15734178-00000000; adószám: 15429410-r-19) a tovabbiakban, mint Megrendelő, másrészről a

9^.Ilroryl X! L9r.l !q|U9:9022Győr, Batthyány tér 6., képviselője: Makai Edit ügyvezetó; bankszámlaszám:
58600300-1'l097301-00000000, adószám: 11465661-2-08j a tov'ábbiakban, miniSzállító között az alulírott
helyen és napon, azalábbifeltételek szerint:

A szerződés tárgya

MegrendelŐ, mint,Ajánlatkérő a kÖzbeszerzésekről szőlő 2011, évi CVlll. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122t^.
§ (1) bekezdés alaPján hirdetmény ós tárgyalás nélküli közbeszezési eljárást (á iovábbiakban: közbeszerzési
eljárás) folYtatott le ,,SzámÍtástechnikai eszközbeszenések - 201i //," clmen. A szerződés tárgya az
ajánlattételi felhívásban megjelÖlt mennyiségű és minőségű eszközök leszállítása az ajánlattevo alanÉiaban
megadott áron.

b-E§z!özot

1, Átalános feltételek

A szállítási díj - amely magában foglalja a termék árát, a csomagolás és a szállítás költségeit (több
telePhelY esetén is) - az egy termékre adott, a Szállító által benyújtott ajánlat szerinti egiségár és
kiszállított mennyiségének szozata. Megrendelő kizárólag t. o. minbs'égiteljesítést to|áo er,

Tellesítési határidő: 2014. január 15,

A szállÍtási díj: 213 300,- Ft + 27% 

^FA, 
azaz kettőszáztizenháromezer-háromszáz íorint + 27%

általános forgalmi adÓ, a teljes bruttó szállítási díj 270,Bg1,- Ft, azaz kettőszázhetvenezer_
nyolcszázkilencvenegy forint.

Az áraktarlalmazzák a ÍelmerÜlő adÓk, illetékek és egyéb díjak összeg ét. Az ár minden tétel esetóben
tarlalmazza a kiszáll ítás, beüzeme lés, telep ítés d íját,

Megrendelő a szerződés aláírásával krjelenti, hogy a szerződéses összeg pénzügyi fedezete pápa
város polgármesteri Hivatala tárgyévi költségvetéióben rendelkezésre áll,
SzállítÓ a számláit a teljesítésigazolást követően nyújthatja be, a számlához mellékelni kell az aláírl
száliítóleveIek hiteles másolati példányait,

Megrendelő a számlák ellenértékét a számla igazolt beérkezése után az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCll, tÖrvénY 36/A §-ban előírt igazolás bónyújtását követően 15 naptári napon Óetril,átutalással
egyenlíti ki,
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2, Megrendelő jogai, kötelezettségei

Megrendelő jogosult a leszállított áru mennyiségét és minőségét ellenőrizni, és hibás teljesítés esetén
az áru átvételét megtagadni. A hibás teljesítésól külön jegyzőiönyvet kell felvenni.

Megrendelő kÖteles a kiszállított, megfelelő minőségű termék átvételéről gondoskodni.

ArUtl &^v .-ir.
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1. Szállító kötelezi
csomagolási és
címre.

2, Szállító vállalja, hogy a szeződés hatálya alatt a megrendelt termékeket a Megrendelő igényének
megfelelően meghatározott bontásban leszáll ítja.

A szállítás során a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások, illetve a biztonságtechnikai rendszabályok
fokozott betartása a szállító feladata.

Szállító vállalja a hibás vagy szállítás közben rongálódott, illetve jelen szerződés 3.1. pontjában
foglaltaktól eltérő minőségű termékek gyors cseréjét a saját költségére 5 munkanapon belül.

Szállító nem fizet és nem számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt.56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében
merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak,

Szállító köteles a szerződés teljesítéséhez teljes időtarlama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 125,§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a
Megrendelőt haladéktalanul értesíteni,

4. Szeződéses mellékkötelezettségek

1, Szállító kötelezettségei kötbérterhesek,

2, A kötbér mértéke a hiba, illetve a késedelem mértékéhez igazodik, és a hibával, vagy a késedelemmel
érintett árumennyiség bruttó értékének 20%.

3, Szállító a jogszabályoknak megfelelő szavatosságot köteles vállalni,

4, Megrendelő a szerződés azonnali felmondására jogosult az alábbi esetekben:

Szállító ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;

Szállító méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;

Szállító a teljesítést felfüggesztette és Megrendelő erre irányuló írásbeli (fax) felszólításának
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, melynek
mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal,

5. Atadás-átvétel

Az átadás-átvételi eljárás lefolytatására a Szállító, valamint Megrendelő között előzetesen egyeztetett
időpontban kerül sor,

Amennyiben az előzetesen 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 minőségben kell az áru
átadását biztosítani.

Az átadás-átvétel során Megrendelő a leszállított mennyisógeket tételes megszámlálással, azok
tartalmát szúrópróbaszerű vizsgálattal ellenőrizheti, Az átadás-átvétel tényét Megrendelő
képviseletében megbízott személy a szál l ítólevél aláírásával ig azolja,

3. Szállítójogai, kötelezettségei

magát, hogy a szeződés tárgyát képező termékeket l, o. minőségi, gyártási,
szállítási követelményeknek megfelelően szállítja megrendelő által meghatározott
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6, Záró rendelkezések

Jelen szerződés aláírása naPján lép hatályba. A szeződés módosítása, kiegészítése írásban, aszeződő felek egYetértésével a Kbt, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1Ós9. évi lV, törvény(továbbiakban; Ptk,) alapján történhet.

2, A szeződésből eredő vitás kérdéseket a felek elsősorban közös megegyezéssel kötelesek rendezni,
ennek eredménytelensége esetére a PápaiJárásbíróság kizáróIagos iiteTÓtessegét kötik kí.

3, Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a tárgyhoz kapcsolódó egyébjogszabályok rendelkezései irányadók,

o

a

7. A szerződés mellékletei

Ajánlat felolvasólap

Tételes árajánlat

Szeződő felek jelen szerződést elolvasták, annak rendelkezéseit megértették, és mint akaratukkal mindenbenmegegyezőt, jóváhagyólag aláíryák.

Pápa, 2013,december 29,

Pénzügyi ellenjegyzós:

P ápa, 2013.december 29.

t,^.

} szállító részéről
Makai Edit ügyvezető

SoftComp Kft.



Társaság Kft, ,,Számitástechnikai eszközbeszerzések - 2013 ll. '

Fő u. 12
Ajánlati dokumentáció
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elnevezésű e§áráslbán

1, sz, meltéklet

t, Az aiá!,latteyő adataí:

Ajánlattevő neve: SoftComp Kft.

; Ajánlattevő székhelye: 9022 Győr, Batthyány tér 6.

Teleíonszáma: 06_9615,t3*685
l-,., ielelax szama,.
l

06-96/513-673
i-*-- -*-"*"----
i E-maiicíme: soítcomp@kabelnet,hu

Adószáma: 1 1 465661 _2,08

Makai Edit

2, §írálati részsz_qjmpqntok:

"""-""***--***''T**-
!

, Ajánlatiár {nettó Ft}:

!

i 798 ó,Oa Ft

: b, t'ósz.Eszközök 2í3 300 Ft
-,;_-_,__

§oft§omp Kft.
iü2J §yör, Bátthyány tér 6.

1,,4656§1-2-08
n.l

Aján lattevő cégszerű aláirása

Kelt: Győr, 2013 november25.

j", í"t í,, a, |,, .}
i, ' r_. i.i ..; \_; {-



b, §szközök

Meqnevezés

U$B Z"es J6GB"os pendrive, í*rn házas kivitelben
Cisco SG1O0D.08 8 LAN 10/10011000Mbps asztaliswitch
APC P5B-GR SURGE PROTECTOR túlíeszültségvédó
Tápegyseg 420W, 12cm, ATX
APC §ACK UP§ §§ 7B8VA szünetmentes iápegység

rnennyíség nettó egységár

3 300

* 2aa
3 000
4 300

22 oaa
nettó össze§en

bruttó összesen

nettó összes

33 0CI0

52 800
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