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szÁu_írÁsl szenzóoÉs

amely léfejött egyrészről a Pápai Polgánnesteri Hivatal (székhelye: 8500 pápa, Fó u. 5.,
képviseletében: Kanozsainé Dr. Pék Mária cimzetes fójegyzó, bankszámlaszám: OTP Bank Rt. pápai
Fiókja 11748a45-15734178-00000000; adószám: 1542941a-2-19} a továbbiakban, mint Megrendető,

másrészrőla

Rex,Pen 2001 Kft. (székhelye: 8500 Pápa, Celli ut 57.; képviseletében: Horváh Jápint;
bankszámlaszám: 73900085-11067964; adószám: 13931458-2-19) a továbbiakban, mint §zállíto között
az alulírott helyen és napon, az alábbifeltételek szerint:

A szenődés tárgya

Megrendelo, mint Ajánlafl<érö a közbeszerzésekról szóló 20í í. évi CVlll, törvény (a továbbiakban: Kbt,)
122lA, § {1) bekezdes alapján hirdetnóny es tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárést (a továbbiakban:
közbeszerzési eljárás) folytatott le ,lrodaszer öeszerzés t. - 2a14' cimen. A szerződés tárgya az
ajánlattételi felhivásban megjelölt mennyiségü és minóségü eszközök leszállitása az ajánlattevö
ajánlatában me gadott áron,

a} Fénymásolópapírok

1,

1. ÁEaHnos feltételek

A szállítási dij - amely magában foglalja a termék áraL a csomagolás és a szállitás költsegeit
(több telephely esetén is) - az egy termékre adott, a Szállitó által benyújtott ajánlá szerinti
egységár és kíszállított mennyiségének szorzata. Megrendelö kízárólag l. o. mínöségí teíjesítést
fogad el.

Teljesitési határidó: 2014. december 31.

A szállítási drj: 3,740.580,- Ft + 27aÁ ÁFA, azaz hiárommiliio.hétsziáznegyvenezer-
ötszáznyolcvan forint +27% általános forgalmi adó, a teljes bruttó szállitási dü 4.750,537,-Ft,
azaz négymillió-hétszázötvenezer-ötszázharminchét forint.

Az árak tartalmazzák a felmerülö adók, illetékek és egyéb dijak ösvegét, Az ár minden tétel
esetében tartalmazza a kiszállítás, beüzemeles, telepítés diját.

Megrendelö a szeródes aláirÉrsával kijelenti, hogy a szerződéses összeg pénzügyi fedezete
Me g rendelö tárgyévi költségvetésében rendelkezesre áll,

Szállitó a számláit a teljesitésigazolást követöen nyújtha{a be, a számlához mellékelni kell az
aláírt szállitólevelek hiteles másolati példányait.

Megrendeló a számlák ellenértékét a számla igazolt beérkezése után az adóás rendjéröl szóló
2003. éviXCll. törvény 36lA §-ban elöirt igazolás benyújtiisát követöen 15 naptári napon belül,
átutaíással egyenliti ki,

2. Megrendelójogai, kötelezettségei

Megrendelő minden honap 20.-ig megküldi irásban a követrezó hónapra esedékes
mennyiségek listájat melyet Szállitó köveü<ezó hónap 1.-ig leszállit,

Megrendeló jogosult a leszállitott áru mennyiségét és minóségét ellenorizni, és hibás teljesités
esetén az áru átvételét megtagadni. A hibás teljesitésről külön jegyzőkönyvet kell felvenni.

2,

3,

4.

5,

6.

7.

1,

2.

3. Megrendelő köteles a kiszállított, megfelelö minőségú termók átvételérölgondoskodni,
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3. Szállíto jogai, kötelezettségei

1, Szállitó kötelezi magát hogy a szerzódés tárgyát képezö terrrakeket l. o. minöségi, gyártási,

csomagolási és szállitási követelményeknek megfelelően szállitja megrendelő által
meghatározott címre.

2, Szállitó vállalja, hogy a szerződés hatáya alatt a megrendelt terrnekeket a Megrendeló
igényének megfelelöen meghatározott bontásban leszálli§a,

3. A szállítás során a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások, illefue a biztonságtechnikai
rendszabályok fokozott betartása a szállitó feladata.

4. Szállitó vállalja a hibás vagy szállitás közben rongálódott, illetve jelen szerzódés 3.1, pontjában
foglaltaktól eltéró minóségű termékek gyors cserejét a sajá költségére 5 munkanapon belül.

5. Szállító nem fizet és nem számol el a szerzódes teljesítésével összefüggeshn olyan
költségeket, melyek a Kbt. 56.§ (1} bekezdés k) pon§a szerinti feltételeknek nem megfelelö
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.

6, Szállitó köteles a szerzödés teljesitóséhez teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megisrnerhetővé tenniés a Kbt. 125.§ {5) bekezdés szerinti ügyletekről a
Megrendelőt haladéktalanul értesiteni.

4. Szenődéssmellékkötelezefiségek

1. §zállitó kötelezettségei kötbérterhesek.

2, A kötbér mértéke a hiba, illetve a késedelem mértekéhez igazodik, és a hibával, vagy a
késedelemmel éri ntett árumennyiség bruttó értékének 2fflo.

3. Szállitó a jogszabályoknak megfelelö szavatosságot köteles vállalni.

4, Megrendeló a szerzódés azonnalifelmondásárra jogosult az alábbi esetekben:

Szállitó ellen csód-, íelszámolási vagy végelszámolasi eljárás indul;

Szállitó méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szezödés teljesitését

felszól itásának kázhezvételét követö napon nem folytatta;

Szállitó a Kbt. rende]kezéseivel ellentétesen von be közremúködót a teljesitésbe;

Szállító egyéb súlyos szeródésszegest követ el.

5. Késedelmes fizetés esetén Megrendeló késedelmi kamatot köteles szállitónak fizetni, melynek
mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal.

5. Átadás.áwétel

1. fu átadás-átvételi eljárás lefolytatására a Szállitó, valamint Megrendelő között elózetesen
egyeztetett idópontban kerül sor,

2, Amennyiben az elözetesen egyeztetett idöpontban a Megrendelő hibájáMl nem kerül sor az
átadás-áfuételre, úgy az áru masodszon helyszinre szállításáról Megrendelő köteles
gondoskodni,

3. A teljesítéskor hiba és hiánymente§en, jelen szerződésben meghatározott minóségben kell az
áru átadását biztositani.

4. Az átadás-áfuétel során Megrendeló a leszállitott mennyiségeket tételes *rn rrru 
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azok tartalmát szúrópróbaszerű vizsgálattal ellenőrizheti. Az Értadás-áfuétel tényét Megrendelő
képviseletében megbizott személy a szál]itólevél aláirásával igazolja.

6, Záró rendelkezések

Jelen szerzódés aláirása napján lép hatályba, A szerzödés módositása, kiegészítése írásban, a
szerződó felek egyetértésével a Kbt és a Polgári Törvénykönyvról szóló 2013. évi V, törvény
(továbbiakban: Ffl<. ) alapján tdrtenhet.

A szerződésből eredó vitás kerdeseket a fulek elsősorban közös megegyezéssel kötelesek
rendezni, ennek eredménytelensége esetére a Pápai Járiásbiroság kizárólagos illetékességét
kötik ki,

Jelen szeződesben nem szabáyozott kérdésekben a Ptk. és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb
jogszabályok rendelkezései irányadók,

7. A szerződés mellékletei

Ajánlat felolvasólap

Szerzödő felek jelen szezödést elolvasták, annak rendelkezéseit megértették, és mint akaratukkal
mindenben megegyezot, jóváhagyólag aláirják.

Pápa, 20'14, május 5,
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