
§zÁLLírÁ§l §zERzőmÉ§

arnely létre;öit egyrászről a Fápai Folgárrnestcrü Hívatal {szét<helye: S5üü Fáp*, Fő L: §., kápvis*i*táb*n:
Kanozsainé Dr. Pék Mária eímzetes főjegyzö, bankszámlaszám: CTF ffiank Ri. Pápai Fiókja,X"174S*4§-
15734178-0üCIOCIüOCI; adószám: 1542g4la-2-19) a továbbiakban, nmint ffiegreme$eá#,

másrészről a

§piden.Net 20&ü Bt" {székhelye: 8500 Pápa, esáky László utea 23-25"; kápvis*iet*b*r.: Larrip*rt §árrd*r
bankszánrlaszám: 1ü404845-48413431; adószám: 27255021^2-1$} a tcvábbiakb*n, mint §aáiBít* köz*tt *z
a|ulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

A szeraődás tárgya

lVlegrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekról szó!ó 20t 1 . évi eVll!. töl"vóny {a t*vábbiakhan: Kbt"} t í?lA.
§ {1} bekezdés a|apján trirdetmény és tárgyalás rrálküii közbeszerzósi *§jar*st {a t*vábbi*kben: k*ab*s:*r;*sr
eljárás) foiytatott !e ,,Számításteahmikai eszközbeszenzéscB< - P(}t4- cím*n, A szere#dés tárgya aa ajár,:i*tió-
teli felhívásban megjelöit l.rnerrnyiségű és mirröségű eszközök ieszállíiása az ajmnlattei:# aj*r:latáhan meg*d*ti
áron.

d, §eoftverek

!.

1. Altm§ánosfeltóteIek

,A száliítási díj - ameiy rnagában foglalja a termék árát, a csomag*iás és a száliitás külts*g*it {t*bb rc-
ieBhely es*tén is} - az egy terrnékre adott, a §zállító által bemyujtatt ajárrl*t sz*rinti *gységár ús kis:*l-
lított menr:yiségánek szorzata. Megrendelő kizárólaE l. o. minöségi teijcsitést §agaei *i.

Teljesítósi hatánldő: 2&t4" deccmber 3t"

A szái|ítási díj: 2"403,420,- Ft + LTalo ilFA, azaz k*ttőrnillió-negyszázhárom*z*r-n*gys:fuhúse í*rint +
?7Yi, áitatános íongalnni adó, a teljes brurttó szállítási d'ü 3"ü52"343,- Ft, azaz hárrrnmiil!*-*tu*r:k*t*r*l-
hár"omszáznegyven három forint.

Az árak tartalrnazzák a felmerülő adók, i||etékek és egyéb d'l;ak *sszegót" Az ár rrrind*n t*t*i *s*t*ben
-tarta|mazza a kiszáilítás, beüzemelés, telepítés dílát.

Megrendeiő a szerződés a[áírásával kijelerrti, hogy a szerzödóses össaeg pérrzügyi í*dex*t.* ír,4egi"*rr-

de|ő tárgyévi költségvetésében rendelkezésre áli.

§zállÍtó a szárrrláit a teliesítésiEazolást követően nyújthatja b*, a szán:lához m*liék*!ni k*i] *: *!tlit
száilítóNeveiek hite|es másolati póldányait.

li4eEI"endeffi a szánriák ellenértékét a számla igazolt beérkezése i;tán ae ndó;as r*ndj*röi sz*!* ?ü*3.
óv! Xel|" törvóny 36/4 §-ban előirt igazolás benyújtását kóveiöen 15 n*ptári nap*n belul aruieiásse!
egyentíti [ti.

?,. fu§egrendc[ő.!cgai, ke5te§ezetts*g*á

M*grendeiő rrrirrden hónap 20.-ig nregküidi írásban a következő hónapra escdr*k*s lnenn.l*i***g*u iista-
ját, melyet §záliító következő hónap 1.-ig leszál!ít.

fltt'legrendelö jogosu|t a ieszá!lított áru mennyiségét és nninősóg*t e!!enűri;ni, ás hibás t#ijü§ii*s *s*ti*n
az *ru átvétetét rnegtagadni, A hibás teljesításrő! külön jegyzőkönyvei k-*ii í*lvenni.

Megrendelő köteies a kiszál|ított, megfelelő minőságű termék átvát*iér*! Eondoskoüni,
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3, §zá!!átójoga!, köte§eaettsóge§

§zállitó kötelezi I"nagát, hogy a szerzödés tárgyát képező termók*ket N" *" n:irrfis*gi, gyáriási csüi]]fi-
golási és száNlítási követelrnényeknek megíelelően szállítja rneEnerrdelö által rn*Ehat&r*zttt cimr*.

§záliító vál!alja, hogy a szerződés hatálya alatt a rnegrende§t termékeket a M*grenei*iő igényen*k
rnegfe lel#en meg határozott bo ntásban leszál l ítj a.

A szállítás scrán a munkavédelmi és tűzvédelrni előírásoit, i|letv* a biztortságt*ehnikai r*ndsz*báiy*k
fokmzott betantása a szá|lító feladata.

Szállító vállalja a hibás vagy szállítás közben rongálódott, itletve j*|*n sz*rzőc!*s 3.1. prntjáttel icgil;-
taktól eltérő mlnőségű termékek gyors cserelét a saját költségér* 5 munkanapnn b*lü1,

§záiiitó nem fizet és nern számol el a szenződés teljesítésáve! összefttgg*sb*n clyan x*lts*gck*t, m*-

ly*k a Kbt,56.§ (1)bekezdés k) pontja szerintife|tételeknek nem megfel*l$ társaság t*kini*t*b*n m*-

t.ülngk fel, és melyek a Vállalkozö adóköteles jövedelmének csökkent*s§re alkalmasak.

Szá[lító köteles a szerződás teljesítéséhez telles időtantarna a[att tuia;donosi sz*rkez*t*i n :ii*qi**l#e-

ifi szárnára rnegismerhetővé tenr:iés a Kbt. 125,§ (5} bekezdós szerinti üEylet*ltr*l a rulepr+ndel*t h;-
ladéktalamul értesíteni,

4. §zcnaődóses me!§ékköte§en*tts#gek

1, §zá|lító köteiezetiségei kötbérterhesek,

2, A kötbér mértéke a liiba, illetve a késedeiem mórtékéhez ig*z*dik, *s a hibávat, vaüv § Hás*dtiet:trl*i
órintett árumennyiség bruttö értákének ZCI%.

3. SzáN!ító a jogszabályoknak megfelelö szavatosságot köteles vá!lalr.ri.

4. §\4egrcndelö a szerződés azonnali felmondására jogosu!t az alábbi es*t*kben:

§zá§lító ellen esöd-, felszámolási vagy végelszámolási *ljárás ind*i;

§zállító méltányolható ok nólkül nem kezdte meg a szenzöd*s t*liesít*sei;

§záliító a teljesitést felfüEgesztette és Megnendelö erre irányul* írásb*ii ifax} f*lsz*litásának tül"
hezvételét követő napon rrem folytattai ,

§zá|lító a Kbt. lendelkezéseivel ellentétesen von be közreműkódöt a te|jcsítésb*;

§zállító egyéb súlyos szerződésszegést követ e!.

5. Kósedelmes fizetés esetén Megrendelő kásedelmi kamatoi köieles szál!ítónak fizetr:!, m*iyii*k r1l*i,ti"

ke megegyezik a mindenkol"i jegybanki alapkamattal,

5. Átadás-átvéte!

,Az átadás-átvételi eljárás leíolytatására a Szállító, valamint §ifreEr*nd*l$ k*z*tt *l#z*i*s*n *grl*ntctcti
időpnntban kerü| sol."

Amennyiben az előzetesen egyeztetett idöpontbari a Pűegr*nd*t$ hibájáhö! n*m k*r"r}i §*r fi; ái*riá.s-
átváteire, ltgy az áru másodszoni helyszínre szá|lításáró! Ft4egr"endelő köt*ics gcnd*sk*dni,

A te§lesítéskor hiba- és hiánymentesen, jelen szel.ződésberr nreghatánozott mir:ős*g!:*n k*ii sz filil öt-

adását b!ztosítani.

Az átadás-átvétel során Megnendelő a leszál|ított mennyiségekei iételes mcgsziámiálássni, a;l-i, ta;-

tair"nát szúrópróbaszerű vlzsEá§attal ellenőrizheti. ,{z áiadás-áivétel tényét F;tregr*nrl*i# k*i,;is*ttt*btr
megbízott személy a szállitólevél aiáírásával igazolja.
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6. Záró nendelkczések

Je|en szerződés aláírása napján lóp hatályba, A szerződés rnódosítása, kiegószitésc ít"ásban, ö §z§r-

ződő feNek egyetértésével a Kbt, és a Polgári TörvénykönyvrőN szó!ó 2ü13. óvi V, töt,v*my {tcviábbiak-
ban : Ptk.) alapján töfténhet.

A, szel.zödásből eredö vitás kárdéseket a felek eisősorban közös rneEegy*zéssct köteles*k r*nciezni,

ennek eredménytelensége esetére a Pápai Jánásbíróság kizáró§agos illetékessóget kötik ki.

Jelen szerződésberr nrem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a tál,gyttoz kapcs*lódó egy*b j*gsx*,

bályok renrde|kezései irányadók.

7, A szenzödés rnellékleteE

e Alánlat íe!olvasólap

Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, annak rendelkezéseit megértették, ós n:int akaratukkal mindnnben

rnegegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Pápa, 2014, június 16.
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MegrendeEő részéről , ..

Kanozsainé dr. Pék Mária. '",
cimzetes főjegyző /^l
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