
szállítási szerződés

3.m'|y 
létrejÖtt egyrészrŐ.l a Pápai Polgármes_teri Hivatal (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 5,, képviseletében:

Kanozsainé Dr, Pék Mária. címle!99 iőjegyzŐ, bankszámLszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókj a 11748045-
15734178-00000000; adószám: 15429410-r:19) a továbbiakban, mint Megrendelő, másré szrő! a

_S{t_"*l Kft. (SzékhetU^9,SIZZ Győr, Batthyány tér 6., képviselője: Makai Edit ügyvezető; bankszámlaszám:
58600300-11097301-00000000, adószám: 11465661-2-08j a továObiakban, mini'Szállitó között az alulírott
helyen és napon, azalábbifeltéteiek szerint:

A szerződés tárgya

MegrendelŐ, mint Ajánlatkérő a kÖzbeszerzésekről szólő 201,1. évi CVlll. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122tA,
§ (1) bekezdés alaPján hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást 1á iovanÜiatban: közbeszezési
eljárás) folYtatott le ,,Számítástechnikaí eszközbeszerzések - 201i //," cimen, A szeződés tárgya az
ajánlattételi felhívásban megjelÖlt mennyiségű és minőségű eszközök leszállítása az ajánlattevő ajánlatában
megadott áron.

c, Nyomtatók és tonerek

1, Általános feltételek

1, A szállítási díj- amelY magában foglalja a termék árát, a csomagolás és a szállítás költségeit (több
telePhelY esetén is) - az egy termékne adott, a Szállító által beriyújtott a;ániai szerinti egységár és
kiszállított mennYiségének szorzata. Megrendelő kizárólag t. o, minbs'égi teÚásiiost fogad el.

2. Teijesítésihatáridő: 2aM, január 15.

3, A szállítási di" 641,320,- Ft + 27o/o l\FA, azaz hatszáznegyvenegyezer -háromszázirúsz forint + 27%általános forgalmi.9d9,u teljes bruttó szállítási aii aii,lla,]'Ft, 
"ri, n!otcszaztizennégyúr-

négyszázhetvenhat forint,

4, Az áraktarlalmazzák a felmerÜlő adók, illetékek és egyéb díjak összeg ét. Az ár minden tétel esetében
tarlalmazza a kiszállítás, beüzemelés, telepítés díját,

5, Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződéses összeg pénzügyi fedezete pápa
Város Polgármesteri Hivatala tárgyévi költségvetójóben rendelkezésre áll,

6, Szállító a számláit a teljesítésigazolást követően nyújthatja be, a számlához mellékelni kell az aláírt,
szállítólevelek hiteles másolati példányait.

7, Megrendelő a számlák ellenórtékét a számla igazolt beérkezése után az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCll tÖrvénY 36/4 §-ban előírt igazolás bónyújtását követően 15 naptárinrpon belül, átutalással
egyenlíti ki.

2. Megrendelő jogai, kötelezettségei

Megrendelő jogosult a leszállított áru mennyiségét és minőségét eilenőrizni, és hibás teljesítés esetén
az áru átvéteíét megtagadni, A hibás teljesítésről küiön jegyzőiönyvet kell felvenni,

Megrendelő kÖteles a kiszállított, megfelelő minőségű termék átvótelérőlgondoskodni,
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4,

szállító kötelezi
csomagolási és
címre.

Szállitó vállalja, hogy a szeződés hatáiya alatt a megrendelt termékeket a Megrendelő igényének

megfelelően meghatározott bontásban leszállitja,

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

Szállító vállalja a hibás vagy szállítás közben rongálódott, illetve jelen szeződés 3.1. pontjában

foglaltaktól eltérő minóségű termékek gyors cserélét a saját költségére 5 munkanapon belül,

Szállító nem fizet és nem számol el a szezódés 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 időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt, 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a

Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

4. Szerződéses mellékkötelezettségek

1, Szállító kötelezettsógei kötbórterhesek,

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 szeződés azonnali felmondására jogosult az alábbi esetekben:

Szállító ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;

Szállító méltányolható ok nélkül nern kezdte meg a szeződés teljesítését;

Szállító a teljesítést felfüggesztette és Megrendelő ene irányuló írásbeli (fax) felszólításának
kézhezvételét követó napon nem folytatta;

Szállító a Kbt. rendelkezéseivel ellentétesen von be közreműködőt a teljesítésbe;

Szállító egyéb súlycrs szerződésszegést követ el.

5, Késedelmes fizetés esetén Megrendelő késedelmi kamatot köteles szállítónak fizetni, melynek
mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal,

5. Atadás-átvéteI

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 szállításáróI Megrendelő köteles gondoskodni,

A teljesítéskor hiba- és hiánymentesen, jelen szerződésben meghatározott minőségben kell az áru

átadását biztosítani,

Az átadás-átvétel során Megrendeló a leszállított mennyiségeket tételes megszámlálással, azok
tartalmát szúrópróbaszerű vizsgálattal ellenőrizheti, Az átadás-átvétel tényét Megrendelő
képviseletében meg bízott személy a szállítólevél aláírásával igazolja.

3. SzáIlító jogai, kötelezettségei

magát, hogy a szerződés tárgyát képező termékeket l, o, minőségi, gyártási,

szállítási követelményeknek megfelelően szállitja megrendelő által meghatározott
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6. Záró rendelkezések

Jelen szerződés aláírása napján lép hatályba, A szerződés módosítása, kiegészítése írásban, a
szerződő felek egyetértósével a Kbt, és a Polgári Törvénykönyvről szólő 1959. évi lV, törvény
(továbbiakban: Ptk.) alapján történhet.

A szerződésből eredő vitás kórdéseket a felek elsősorban közös megegyezéssel kötelesek rendezni,
ennek eredménytelensége esetére a Pápai Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen szeződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk, és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb
jogszabályok rendelkezósei irányadók,

7, A szerződés mellékletei

Ajánlat felolvasólap

Tételes árajánlat

Szeződő felek jelen szeződést elolvasták, annak rendelkezéseit megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírják,

P ápa, 2013.december 29.
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Pénzügyi ellenjegyzés:

P ápa, 2013.december 29.
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Pápai Városféjlesztó Társaság Kft,
8500 Pápa,

,,Szám ítástechn ikai eszközbeszezések - 201 3 l i,'

Fő u, 12,

§ry

1, sz. mellékle!

§EL|§§|v§§§r§p

,, §zárn ítástech n i ka i e§zköub§§z§ rué§§k - laffi U.'

1, Az aiánlattevő adatai:

j A;ánlattevő neve: §oftComp Kft.

i {antattevo szókheiye: i gazzGyőr, Batthyány tór 6

?, §írálati rászszeryponfok:

!§ry

eInevezósű eljárásban

Kapcsolattartó neve: Makai Edit

i Ajánlati ár {nottó Ft}:

a, rész. §zánnítógép 798 400 Ft

l b, rész - §szközök 2133§§Ft

e, rész. Nyomtatók és tonerek | 641 320 Ft

Kelt: Győr, 2013, november 25.

Aján lattevő cógszerű alákása
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* q, §wr*ix$k l*x.l*x*r*§r:

.

X§ROX ColorQube 8§7OD}J xex . t cnnoogi§{Eiedetii
XEROX ColorQube 8570DN magenta . 108R00937 (Eredeti)
XEROX ColorQube B570DN sárga - 108R00938 1ereOeti}
XEROX ColorQube 8570DN fekete . 10BR00939 {Eredeti)
Samsung CLT.K4072S

§amsung CLT-C4072S

Samsung CLT-M4072S

Samsung CLT.Y4072S

HP Q3960 Black {Eredeti}
HP Q3961 Cyan {Eredeti)
HP Q3962 Yellow (Eredeti)

HP Q3963 Magenta (Eredeti)

HP Q2612

HP Q6000

HP cE278A

Samsung CLT"R407 lmaging Unit drum
HP Color LaserJet 2820 lmaging Drum {Q3964A)
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