
szőllíllisi szenődés

amely létrejött egyiészről Pápa Város Polgárme§teri llivatala (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 5,,

képviseletében: Kanozsainé Dr. Pék Mrária jegyző, bankszámlaszám: oTP Bank Rt, Pápai Fiókja
11748045-15734l78-00000000; adósám: 15429410-2-19) a továbbiakban, mint Megrendelő, mrás-

részről a

softcomp Kft. (Székhelye: 9022 Győr, Batthyány tér 6., képviselője: Makai Edit üg}Yezető; bank-
számlaszán: 58600300- 11097301-00000000, adószám: 11465661-2-08) a továbbiakban, mint
sz61.lítő kőzött az arvlírott helyen és napon, az alábbi feltételek szeíint:

A §zerződé§ tárg5ra

A szerzódés t{gya az ,§zámífuistechnikai eszközbeszetzéseh - 2013 1"'tlixgyáböt, a 2011. évi
CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt,) alapján lefo1}-tatott, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszel-
zési eljárás eredményeként, az ajánlati felhivásban megjelölt mennyiségú és minóségú eszköZök
IeszáI\ítása az aié)í\lattevő ajánlaábarr megadott riron.

c, nyomtatók és to efek

1. Általánosfeltételek

A szállítási dij - amely magában foglalja a termék rirát, a csomagolás és a szállítás költségeit
(több telephely esetén is) - az egy termékre adott, a Szálító átal benyújtott aj.ínlat szerinti
egységár és kiszállított mennyiségének §Zorzata. Megrendelő kizárólag L o. minőségi teljesí-
tést fogad el,

Teljesitési határidő: 2013, máius 15,

A szállítrisi díj 3.916.252,-Fí + 27vo ÁF A,, azaz hárommillió-kilencszááizenhatezer-
kettőszázötventettő fotÁt + 2'7oÁ általános forgalmi adó, a teljes bruttó szálítási díj:
4.9'73.640,-Ft, azaz ftgymillió-kilencszááetveniáromezer-hatszáZneg}.ven folint.

Az áíaklaítalfi^zzák a felmerülő adók, illetékek és egyéb díjak összegét. Az ár minden tétel
esetében ta almazza a kiszáilítás, beüzemelés, telepítés díját.

Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződéses összeg pénzügyi fedezete
Pápa Város Polgármesteri Hivatala tárgyéü költségvetésében lendelkezésre áll.

Szállitó a számláit a teljesítésigazolá§t követően nyújthatja be, a számlához mellékelni kell
az aláírt szállítólevelek hiteles másolati példányait.

Megrendelő a számlák ellenértékét a számla igazolt beérkezése utrán az adózás rendjéIől szó-
1ó 2003. évi xcll. töívény 36/A. §-ban előírt igazolás benyújt.ísát követően 15 naptfui na-
pon belü, átutalással egyenlíti ki.

2. Megrendelő jogai, köt€lezettségei

Megrendelő jogosult a leszállított áru mennyiségét és minőségét ellenőIizni, és hibás teüesi
tés esetén az áru átvételét megtagadni. A hibás teljesítésről külön jegyzőlrön},vet kell fel-
verrni.

Megrendelő köteles a kiszállított, megfelelő minőségú termék átvételéről gondoskodni.
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3. szállító jogai, kötelezett§égei

szállító kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát képező termékeket l. o, minőségi, gyártási,
csomagolási és szállítási követelményeknek megfelelően szállítja megreítdelő által meghaá-
Iozott címTe.

Szállító vállalja, hogy a szerzódés haáya alatt a megrendeit temékeket a Me$endelő igé-
nyének rrregfelelően meghatalozott bontásban leszállítja,

A szálítás során a mlúkavédelmi és tűzvédelmi előírások. illetve a biáonságtechnikai rend-
szabályok fokozott betaltása a szálító 1éladata.

Szállító vállalja a hibás vagy szállítás közben rongálódott, illetve jelen szeúődés 3.1, pont-
jában foglaltaktót eltérő minőségú telmékek gyors cseréjét a saját költségéIe 5 munkanapon
beliil,
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4. §zerzódé§esmellékkötelezettségek

1, Szállító kötelezettségei kőtbértelhesek,

2, A kötbér mértéke a hiba, illetve a késedelem mértékéhez igzodik, és a hibával, vagy a ké-
sedelemmel érintett árumennyiség bruttó értékének 20%.

3, Szállító a jogszabályoknak megfelelő szavatosságot köte]es vállalni,

4, Megrendelő a szerződés azonnali felmondásárajogosult az alábbi esetekben:

Szálító ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljfuás indul;

Szálíó méltányolható ok nélkill nem kezdte meg a szeTzódés teijesítésé1;

, szálító a teijesítést felfügge§ztette és Megrendelő er.e irányuló írásbeli (fax) felszólítá-
sának kéZhezvételét követő napon nem 1bl}.tatta:

- szállító a Kbt, rendelkezéseivel ellentétesen von be közreműködőt a teljesítésbe;

- szállító egyéb sulyos szerzódésszegést követ el.

5. Késedelmes 1'izetés esetén Megrendelő késedelmi kamatot köteles §zállítónak 1]zetíi, mely_
nek méItéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal.

5. Áládá§-áh étel

1, AZ átadás-átvételi eljrirás lefo])tatására a Szíllító, valamint Megrendelő köZött előzetesen
egyeáetett idópontban kerül sor.

Amennyiben az előzetesen egyeztetett időpontban a Megrendelő hibájából nem kerül sor az
átadás-átvételre, úgy az áru másodszori helyszínre §Zál]ításfuól Megrendelő köteles gondos-
kodni.

A teljesítéskor hiba- és hiánymente§en, jelen szeződésben meghatározott minőségben kei]
az áTu átadását biáosítani,

AZ átadás-átvétel során Megrendelő a leszállított mennyiségeket tételes meg§Zámlálással,
Mok taltalmát sairópróba§Zerű vizsgálatlal ellenőrizlreti, AZ átadás-átvétel tényét Megren-
delő képviseletében megbíZott személy a szállítólevél aláírásával igazolj a.

6. Záró rendelkezések

Jelen szerződés aláírása napján lép hatályba. A szeződés módosítása, kiegészítése írásban, a
szerződő felek egyetértésével, a Kbt. és a Polgári Törwénykön}naől szóló 1959, évi IV, töI-



vény (a továbbiakban: Ptk.) alapján töIténhet.

2. A szerződésből eredó vitis kérdéseket a felek elsősorbarr közös megegyezéssel kötelesek
rendezni, ennek eredmérytelensége esetére a Pápai JáíásbíIóság kiz.írólagos illetékességét
kötik ki.

3. Jelen verződésben nem szab|ílyozott kérdésekben a Ptk. és a táxgyhoz kapcsolódó egyéb
jogszabáyok rendelkezesei irrányadók.

7. A szerződé§ mellékletei

Ajrinlat felolvasólap

Tételes fuajánlat

Szerződő felek jelen szerződést elolvastr{k, anrrak rendelkezéseit megértették, és mint akaratukkal
mindenben me gegyezőt, jóváhagyólag aliáírják.

Pápa,2013. május 3.

Megrendelő
kanozsainé dr. pék

1egyzo

Pénzügyi ellenjegpés:

Gazdasági Oszályvezető

Pápa, 2013, május 3.
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