
SZÁLLÍTÁ$ SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészról a Pápai Po|gármesteri Hivatal (székhelye: 8500 Pápa, Fó u. 5.,
képviseletében: Kanozsainé Dr, Pék Mária cimzetes í$egyző, bankszámlaszám: oTP Bank Rt. Pápai
Fiókja 11748045-15734178-00000000; adószám: 1542S410-2-1S) atovábbiakban, mintMegrendelő,

másrészról a

JÓkai MÓrVárosi Könyvtár(székhelye: 8500 Pápa, Főtér 1,; képviseletében: Dr. Hermann lsfuán
igazgató bankszámlaszám: 11748045-154293'17 adószám: 15429317-2-19) a továbbiakban, mint
Szállíto között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

A szenődés tárgya

Megrendeló, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 20'l1. évj CVlll. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
122lA. § (1) bekezdés alapján hirdetíTény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (a továbbiakban:
közbeszerzési eljárás) folytatott le,,lrodaszer beszenés ll. - 2014'cimen. A szerzódés [árgya az
ajánlattételi felhívásban megjelölt mennyiségú és minóségű eszközök leszállitása az ajánlattevó
ajánlatában megadott áron,

a) Nyomdai termékek és boítékok
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1. ÁtaÉnos feltételek

A szállitási díj - amely magában foglalja a termék árát, a csomagolás és a szállítás költségeit
(több telephely esetén is) - az egy termékre adott, a Szállító által benyújtott ajánlat szerinti
egységár és kiszállított mennyiségének szorzata. Megrendeló kizárólag l. o. minóségi teljesitést
íogad el.

Teljesitési határidő: 20,14. december 31.

A szállitási dij: 910.840,- Fí + 27o/o i\F A, azazkilencszáztízezer-nyolcszáznegyven forint + 27%
általános forgalmi adó, a teljes bruttó szállítási díj 1.156.767 ,- Ft, azaz egymillió-
egyszázötven hatezerhétszázhatvanhét forint,

Az árak tartalmazzák a íelmerüló adók, illetékek és egyéb dijak összegét. Az ár minden tétel
esetében tartalmazza a kiszáI|ítás, beüZemelés, telepités díját.

Megrendeló a szerzódés aláirásával kijelenti, hogy a szerzódéses összeg pénzügyi fedezete
Megrendelő tárgyévi költségvetésében rendelkezésre áll.

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

Megrende|ő a számlák ellenértékéi a számla igazolt beérkezése után az adózás rendjéról szóló
2003, évi Xc|l. törvény 36/A §-ban elóirt igazolás benyújtását követöen 

,l5 
naptári napon belül,

átutalással egyenlíti ki.

2. Megrendelőjogai, kötelezettségei

Megrendeló minden hónap 20,-ig, megküldi írásban a következó hónapra esedókes
mennyiségek listájá| melyet Szállító következó hónap 1,-ig leszállít.

Megíendeló jogosult a le§zállított áru mennyiségét és minóségét ellenőrizni, és hibás teljesités
esetén az áru áfuételét megtagadni. A hibás teljesitésról külön jegyzókönyvet kell felvenni,

Megrendeló köteles a kiszállitott, megíelelő minóségú termék áfuételéról gondoskodni.3.



r. Szállítojogai, kötelezettségei

1. szá|litó kötelezi magát, hogy a szerzódés tárgyát képezó termékeket l, o. minóségi, gyártási,
csomagolási és szállitási követelményeknek megfelelóen szállitja megrendető altat
meghatározott cimre.

szá|lító vállalja, hogy a szerzódés haiálya alatt a megrendelt tefmékeket a Megrendeló
igényének megfelelóen meghatározott bontásban leszállitja.

A szállítás során a munkavédelmi és iűzvédelmi e|óirások, illefue a biztonságtechnikai
rendszabályok fokozott betartása a szállitó feladata.

szállitó vá|lalja a hibás vagy szállitás közben rongálódott, illetve jelen szerződés 3.1. pontjában
fogIaltaktól e|téró minóségú termékek gyors cserejét a saját költségére 5 munkanapon belül,

szá||itó nem íizet és nem számol el a szerzódés teljesitésével összefüggésben olyan
költségeke! melyek a Kbt.56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti íeltételeknek nem megfeleló
társaság tekintetében merülnek íel, és melyek a vállaikozó adóköteies jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.

szállitó köteles a szerzódés tellesitéséhez teljes idótartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhetóvé tenni és a Kbt, 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekról a
Megrendelót haladéktalanul értesíteni,
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4. Szerződéses mellékkötelezettségek
'1. Szállító kötelezettségei kötbérterhesek.

2. A kötbér mértéke a hiba, illefue a késedelem mértékéhez igazodik, és a hibával, vagy a
késedelemmel érintett árumennyiség bruttó értékének 20%.

3. Szállitó a jogszabályoknak megfeleló szavatosságot köteles vállalni.

4. Megrendeló a szerzódés azonnali felmondására jogosult az alábbi esetekben:

Szállitó e||en csód-, íelszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;

- Szállító méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerzódés teljesítését;

, ' - Szá|litó a teüe§itést felfüggesztette és Megrendeló ene irányuló irásbeli (íax)
feIszólításának kézhezvételét követó napon nem folytatta;

Szállító a Kbt. rendelkezéseiveI ellentétesen von be közremúködót a teljesitésbe;

Szá|litó egyéb súlyos szerzódésszegést követ el.

5. Késedelmes fizetés esetén N/egrendeló késedelmi kamatot köteles szállitónak íizetni, melynek
mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal.

s. Átadás.átvétel

1, Az átadás-átvételi eljárás |efolytatÉrsára a Szállitó, valamint Megrendeló között elózetesen
egyeztetett idópontban kerül sor,

Amennyiben az elózetesen egyeztetett idópontban a Megrendeló hibájából nem kerül sor az
átadás-áfuéte|re, úgy az áru másodszori helyszinre §zál|itásáról Megrendelő köteles
gondoskodni.

A te|jesiiéskor hiba- és hiánymentesen, jelen szerzódésben meghatározott minóségben kell az
áru átadásái biztositani.

Az átadás-átvétel során Megrendelő a leszállított mennyiségeket tételes megszámlálással,
azok tartalmát szúrópróbaszerú vizsgálattal ellenórizheti. Az átadás-átvétel tényét Megrendeló
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képviseletében megbizott személy a szállítóIevél aláirásával igazolja.

6. Zárórendelkezések

Jelen szerzódés aláirása napján lép hatá|yba. A szerzódés módositása, kiegészítése írásban, a
szerződő felek egyetértésével a Kbt. és a Polgári Törvénykönyvról szóló 1959, évi lV. törvény
(továbbiakban: Ptk,) alapján történhet.

A szerzódésból eredó vitás kérdéseket a íelek elsósorban közös megegyezésse| kötelesek
rendezni, ennek eredménytelensége esetére a Pápai Járásbíróság kizárólagos i|letékességét
kötik ki,

Jelen szerzódésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb

.iogszabályok rendelkezései irányadók,

7. A szerződés mellékletei

o Alánlat felolvasölap

Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, annak rendelkezéseit megértették, és mint akaratukkaI

mindenben megegyezót, jóváhagyólag a|áirják,

Pápa, 20,14, május 5.

részéről
r. Pék Mária
ójegyző

gazdasági osztá|yvezetó

Pápa, 2014. május 5,

Megrendél
kanozsainé


