
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyfelől Gárdony Város Önkormányzat (2483 Gárdony, Szabadság u. 20-
22), adószám: 15727392-2-07 képviseli: Tóth István polgármester, mint megrendelő (a
továbbiakban: Megrendelő) valamint

………………. (cím: ……………...) adószám: ……… (Számlaszám: ……………….)
képviseli: …………….. ügyvezető
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel:

Előzmény:

Gárdony Város Önkormányzat árajánlatot kért a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00020 –
„Gárdonyi Géza Könyvtár felújítása és Szabadtéri Olvasó Terasz kialakítása” című projekt
keretében a „szabadtéri olvasó terasz kialakításához szükséges eszközök beszerzése”
tárgyban. Az eljárás becsült értékénél fogva nem tartozik a 2015. évi CXLIII. törvény hatálya
alá, ennek megfelelően árajánlatkérő piaci árfelmérésen alapuló egyszerű beszerzési eljárást
folytatott le.

1. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a 2020. március …-én benyújtott tételes
árajánlatában szereplő eszközöket I. min. osztályú minőségben. A hivatkozott ajánlat a
szerződés 1. sz. melléklete

2. A szerződés díjazása

Nettó ár Ft

27 % ÁFA Ft

Bruttó ár Ft

3. Teljesítési határidő:

Szerződés aláírásától számított 45 nap

Vállalkozó közös megegyezéssel határidő előtti teljesítésre jogosult.

4. Kötbér

Határidőre teljesít a Vállalkozó, ha a 3. pontban megjelölt határidőre az átadás-átvétel
megtörténik. A Vállalkozó hibájából eredő késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó napi
nettó vállalkozói díj 1% Ft/nap késedelmi kötbért köteles fizetni.

5. Fizetés módja

A vállalkozó számláját a sikeres teljesítést követően nyújtható be. A számla
ellenértékének kiegyenlítése átutalással történik, Vállalkozó
………………..bankszámlájára, számla kézhezvételétől számított 10 napon belül.



Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk-ban meghatározott kamatmértéket köteles
Vállalkozónak megfizetni.

6. Felek együttműködése

Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés tárgyának létrehozása közben kötelesek
együttműködni. Az együttműködést az alábbi képviselőik útján valósítják meg.

Megrendelő képviselője, teljesítési igazolás aláírására jogosult személy neve:
Tóth István polgármester telefonszáma: 06 22 570 094

Vállalkozó képviselője:
…………….. ügyvezető telefonszáma: …………………….

7. Egyéb rendelkezések

Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton
kötelesek rendezni; ennek eredménytelensége esetére alávetik magukat – hatáskörtől
függően – a Székesfehérvári Járásbíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék
kizárólagos illetékességének..

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó
rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződést a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Jelen szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával, az aláírás napján lép életbe.

Gárdony, 2020. ………..

………………………… …………………………
Gárdony Város Önkormányzat ……………………….

Megrendelő Vállalkozó


