
szállítási szeftődés

arnely létrejött egyrészről Pápa város Polgármesteri Hivatala (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 5,,

képviseletében: Kanozsainé Dr. Pék MáTia jegyző, bankszímlaszím: OTP Bank Rt, Pápai Fiókja
l 1i48045-15734178-00000000; adószílttt: 1.5429410-2-19) a továbbiakban, mint Megrend€ló, mlís-

részről a

softcomp Kft. (Székhelye: 9022 Győr, Batthyány téI 6., képviselője: Makai Edit üg},vezető; bank-

sziltllaszám: 58600300-1 1097301-00000000, adószám: 11465661-2-08) a továbbiakban, mint
szállító között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szeri[t:

A szerződés tárrya

A szerződés tiúgya az ,§zómítóstechrrikai eszközbeszefzések , 2013 I." láíeyába':. a 201l, évi

cv I. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján lefolytatott, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszer-

Zési eljárás eledményeként, az ajánlati felhívásban megjelölt mennyiségú és minőségű eszközök

Ieszállítása az ajáí\Iattevő ajánlatában megadott áron.

d, szoftvetek

1. Általáno§feltételek

1 , A szállítási dii - amety magában foglalja a termék árát, a csomagolás és a szálítás költségeit
(több telephely esetén is) - az egy termékre adott, a Szállító által benyújtott ajánlat szerinti

egységlír és kiszállított mennfségének szorzala. Megtendelő kizfuólag I. o. minőségi teljesi
tést fogad el.

2. Teljesítési határidő: 2013. május 15.

3. A szálíüísi díj: 56o.o00,-Ft + 27% ÁF A,, azaz ötszázhaíyanezel íotiít + 2'7oÁ altalános for-
galmi adó, a teljes bluttó szíllítási díj: '7I1.200,-Ft, azaz hétszáztlzanegyezetketlőszáz ío-
rint.

4. Az énaklatta]lmazzák a felmerülő adók, illetékek és egyéb díjak összegét. Az áI minden tétel

esetében tartalmazza a kiszállítris, beiizemelés, telepítés diját,

5. Megrendelő a szeződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződéses összeg pénzügyi fedezete

Pápa város Polgfuanesteri Hivatala tárgyévi köIt§égvetésében rendelkezésre ál1.

6, Szállító a számláit a teljesítésigazolást követően nyújüatja be, a számlához mellékelni kell
az aláíft szállítólevelek hiteles máSolati példányait.

7. Megrendelő a számlák ellenéftékét a számla igazolt beérkezése utín az adózás rcldjérőL szó-
ló 2003, évi xcII. törvény 36/A, §-ban előífi igazolás benyújtását követően 15 naptári na-

pon belül. arutalás<al e$en]iti kj,

2. Megrendelő jogai, kötelezeft§égei

1, Megrendelő jogosult a leszáIlított áru mennyiségét és minőségét ellenőrizni, és hibás teljesí-
tés esetén az áíu átvételét megtagadni. A hibás teljesítéslől külön jegyzőkönyvet kell fel-
venni.

2. Megrendelő köteles a kiszállított, megfelelő minőségú termék átvételéról gondoskodni,
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3. szállítójogai,kötelezett§égei

Szállító kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát képező termékeket I. o. minőségi, gyártísi,
csomagolási és szálítási követelményeknek megfelelően szálítja megrendelő által meghatá-
Iozott cííue,

szíllító válalja, hogy a szerződés haáya aiatt a megrendelt termékeket a Megrendelő igé-
nyének megfelelően meghatfuozott bontlísban leszállitja,

A szállítás során a munkavédelmi és tíizvédelmi előírások, illetve a biáonságtechnikai lend-
szabályok fokozott betaltása a szálító feladata.

Szállitó válalja a hibás vagy szállítás közben IongáIódott, illetve jelen szerződés 3,1, pont-
jában foglaltal,1ól eltérő minőségú temékek gyors cseréjét a saját költségéí€ 5 munkanapon
Delul.

4. szerződé§e§ mellékköt€lezettségek

SZálíó kötelezettségei kötbérteThesek.

A kötbér mértéke a hiba, illetve a késedelem métékéhez igazodik, és a hibával, vagy a ké_
sedelemmel é nlett árumennyiség bruttó értékének 20%,

szálító a jog§zabályoknak m€gfelelő szavatosságot köteles vállalni.

Megrendelő a szerződés azonnali lelmondásárajogosult az alábbi esetekben:

- szállító ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;

- szállító méltányolható ok nélkiil nem kezdte meg a szerződés teljesítésót;

- sz.íllító a teljesítést felffiggesáette és Megrendelő ene irányuló írásbeli (fax) felszótítá-
sának kéZhezvételét követő napon nem folytatt]a;

szálító a Kbt. Iendelkezéseivel ellentétesen von be közremíiködőt a teljesítésbe;

Szállító egyéb súlyos szerződés§zegést követ el,

Ké§edelmes fizetés esetén Me$endelő késedelmi kamatot köteles §állitónak fizetni, mely-
nek mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal,

5. Átadás-átvétel

Az átadás-áfuételi eljárás lefol}tatásfua a szállitó, valanin1 Megrendelő között előzetesen
egyeáetett időpontban kerü sor.

Amerrnyiben az előzetesen egyeáetett időpontbaí a Megrendelő hibájából nem kerül sol az
átadás-átvételre, úgy aZ áíu másodszori helyszíníe §zálításáíól Me$endelő kötele§ gondos-
kodni,

A teljesítéskol hiba- és hilínymentesen, jeleí szeződésben meghatrirozott minőségben kell
az áru áladásál bilosílani.

Az átadás-átvétel során Megrendelő a leszállított mennyiségeket tételes megszámláással,
azok taítalmát szurópróba§zerű vizsgálattal ellenőriáeti. Az áladás_átvét€l tényét Megren-
delő képviseletében megbízott szemé]ry a szálítóIevél aláirásával igazolja.

6. záró rendelkezések

Jelen szerződés aláírása napján lép hatályba. A szerződés módosítás4 kiegészítése írásban, a
szerződő felek egyetértésével, a Kbt. és a Polgáíi Törvénykön}.vről szóló 1959. évi IV. tör-



vény (a továbbiakban: Ptk,) alapján töíténhet.

2. A szetződésből eredő ütás kádéseket a felek elsősorban közös megegyezéss€l kötelesek
rendezni, ennek eredménytelensége esetére a Pápai Járásbíróság kizírólago§ illeékességét
kötik ki.

3. Jelen szerződésben nem szabáyozott kádésekben a Ptk. és a tírgyhoz kapcsolódó egyéb
jogszabályok rendelkezései inínyadók.

7. A §zerződé§ mellékletei

Ajánlat felolvasólap

Tételes fuajánlat

Szerzódó felek jelen szerződést elolvastrák, anrrak rcndelkezéseit megáíették, és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláídák.

Pápa,2013. május 3.
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