SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE

amely létrejött egyrészről:
Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata
Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3.
Teljes jogú képviselője: Hárs József - polgármester
Adószám: 15724038-2-02
Számlaszám: 50100019-12001149
Számlavezető pénzintézet: Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Kapcsolattartó: Hárs József - polgármester
Telefon: (+36) 69 / 368 – 900
Telefax: (+36) 69 / 869 – 440
E-mail: hivatal@boly.hu
továbbiakban, mint Megrendelő

másrészről:
Szállító neve: Velox-Ker Kft.
Székhelye: Szentlőrinc.7940.Kültelek 175/1 hrsz.
Teljes jogú képviselője: Mézner József
Cégjegyzék szám: 02-09-073793
Adószám: 14664883-2-02
Számlaszám: 50300109-15303873
Számlavezető pénzintézet: Mecsekvidéke TKSZ
Kapcsolattartó: Mézner József
Telefon: 30/9390802
Fax: 73/570034
E-mail: info@veloxker.hu
továbbiakban, mint Szállító

Előzmény:
Megrendelő, mint ajánlatkérő 2014. március hó 24. nap egyszerű közbeszerzési eljárást
indított, melynek eredményeként az alábbi szerződést köti a nyertes ajánlattevővel.

1. A szerződés tárgya:
A Megrendelő Megrendeli a Szállító leszállítja a hirdetmény közzététele nélkül induló
egyszerű közbeszerzési eljárás tárgyát képező teleszkópos rakodógépet:
1 darab Massey Ferguson MF-9407

A részletes műszaki specifikációt az Ajánlatkérési Dokumentációval összhangban elkészített
és benyújtott Ajánlati Dokumentáció tartalmazza, mely a szerződéshez nem csatolt, de annak
tartalmilag elválaszthatatlan része.
2. Szállítási határidő:

2014/06/30 (év/hó/nap)

3. Teljesítés helye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3.

4. Ellenszolgáltatás összege:
Az egyösszegű fix ár a teljesítés időpontjára vonatkozóan:
nettó :
ÁFA :
bruttó :

........................................... 17.757.000 Ft
............................................. 4.794.390 Ft
.......................................... 22.551.390 Ft

azaz bruttó Huszonkettőmillió-ötszázötvenegyezer-háromszázkilencven 00/100 forint, mely
összeg a teljesítéssel kapcsolatos valamennyi járulékos költséget (műszaki vizsga, forgalomba
helyezés, szállítás, regisztrációs adó, stb.) és a teljesítéshez kapcsolódóan megajánlott
valamennyi szolgáltatást is tartalmazza.
5. Jótállás
Teljes körű jótállás: 12 hónap vagy 1200 üzemóra. A Szállítót jótállási-, és szavatossági
kötelezettség terhel az összes általa leszállított áru és végzett szolgáltatás tekintetében, melyet
jelen szerződés alapján a Megrendelőnek végzett.
6. Pénzügyi feltételek
A Megrendelő előleget nem biztosít, részszámla benyújtására lehetőség nem biztosít. A
beszerzés elszámolása egyösszegű ár alapján történik. A Megrendelő a vételárat a Szállító
részére a hiánytalan teljesítést követő 15 napon belül átutalással fizeti meg. A kifizetés
magyar forintban (HUF) történik
A kiállított számla alapján a telje sítés ellenértékét a Szállítónak az 50300109-15303873
számú a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet pénzintézetnél vezetett számlájára kell átutalni.
A Megrendelő fizetési késedelme esetén a fizetendő késedelmi kamatra a Ptk. ide vonatkozó
szabályai az irányadók
7. Kötbér
A Megrendelőt kötbér illeti meg akkor, ha a Szállító szerződéses kötelezettségeinek
bármelyikét késedelmesen teljesíti. A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelő kára nem merült

fel. A Szállító köteles az ajánlatában vállalt szállítási véghatáridő betartására. A véghatáridő
elmulasztása kötbérterhes.
A késedelmi kötbér összege a nettó vállalási összeg 15,0 %-a, melynek terhére a Megrendelőt
a késedelem napjaira 30.000,- Forint összegű napi kötbér illeti meg.
A Szállító hibájából történő meghiúsulás esetén a Megrendelő meghiúsulási kötbért
érvényesíthet. A meghiúsulási kötbér összege az ÁFA nélküli vállalási összeg 20,0 %-a.
8. Kapcsolattartás
A szerződő felek kölcsönösen elfogadják, hogy a szerződés sikeres teljesítése érdekében
megbízott személyek kijelölése szükséges.
- a Megrendelő képviselője:
név :
telefon:
telefax:
e-mail:

Hárs József polgármester
69/368-900, 69/869-405
69/869-440
hivatal@boly.hu

- a Szállító képviselője:
név :
Kiss László
telefon: 30/9276735
telefax: 73/570034
e-mail:
topfarm@t-online.hu
9. Záró rendelkezések
A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Szállító kárát megtéríteni.
Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt
nyilvánvalóvá vált, hogy a Szállító a szállítást csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni,
hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a
szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. Ez értelemszerűen
vonatkozik a határidők betartására is.
A Megrendelőnek és a Szállítónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük
a szerződéssel kapcsolatban merült fel.
Ha a Megrendelő és az Szállító az említett közvetlen és közvetett tárgyalások megkezdésétől
számított 14 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján, vagy ezzel
összefüggésben keletkezett jogvitájukat, ideértve a szerződés létrejöttével, érvényességével,
megszüntetésével stb. kapcsolatos jogvitákat is, úgy e jogviták eldöntésére a hatáskörre
figyelemmel Mohácsi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekre, beleértve a szerződés egészének, vagy részének
érvényességét, a Ptk. szabályait és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

xxx
Jelen szerződést szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag,
elolvasás és megértés után saját kezűleg írták alá.
Jelen szerződés 5 példányban jött létre, melyből 3 példány a Megrendelőt, 2 példány pedig a
Szállítót illeti meg.
Az alábbi szerződéses dokumentumok – mellékletek – jelen Szállítási Szerződéshez nem
csatolt elválaszthatatlan részét képezik.
1. sz. Melléklet :
2. sz. Melléklet :
3. sz. Melléklet :
4. sz. Melléklet :

Ajánlattételi felhívás
Ajánlatkérési Dokumentáció
Ajánlati Dokumentáció (Szállító)
Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

Kelt: Bóly, 2014. év április hó 28. nap
MEGRENDELŐ:
Aláírta és lepecsételte:

SZÁLLÍTÓ:
Aláírta és lepecsételte:

………………………………………………….
Hárs József - polgármester
Bóly Város Önkormányzata
nevében

..............................................................................
Mézner József - ügyvezető
Velox-Ker Kft.
nevében.

P.H.

P.H

