Szerződés száma: KM0202SLIC05/….
1.sz. példány
SZÁLLÍTÁSI SZERŐDÉS
amely létrejött egyrészről a ……………………………………. (KSzF azonosító: …………….., székhely: ………………………..., Adószám:
…………………….,
képviseli:
………………………..),
mint
megrendelő
(a
továbbiakban:
Megrendelő),
másrészről
az
…................................................................................
(KSzF
azonosító:
…..................................,
székhely:
…......................................................................................................................, céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Cégbíróság
Cg.: ….........................................., adószám: ….........................................., képviseli: …....................................................), mint szállító
(a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1.

A szerződés létrejöttének előzménye:
….......................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

2.

A szerződés tárgya:
A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező
termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a
Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását/kapcsolódó szolgáltatások teljesítését.

3.

A szerződés teljesítési határideje: ………………………………..
(Teljesítés határidejét a felek a KM rendelkezései szerint határozhatják meg.)

4.

A teljesítés helye:
A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: ……………………………………

5.

A fizetendő ellenérték:
A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A
szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget
(vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj
alapja az Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa. Amennyiben, a keretmegállapodásos eljárás 2. részében a Megrendelő bonyolítja le a közzététel nélküli tárgyalásos eljárást, a közbeszerzési díj alapja a
Megrendelő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

6.

Fizetési feltételek:
Az ellenértéket a Megrendelő a Szállító által kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, banki átutalással teljesíti. A Szállító
a megvalósuló beszerzés során előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a
Szállítónak jogában áll a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

7.

Szerződésszegés:
A Szállítónak felróható, nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén a Megrendelő által érvényesíthető késedelmi, hibás teljesítési,
illetve meghiúsulási kötbér alapja a késedelmes, hibás vagy a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség (nettó) összértéke és
mértéke késedelmes és hibás teljesítés esetén minden eltelt nap után 1*%, de minimum naponta 1. 000*- Ft, a teljesítés meghiúsulása
esetén 15*%. A Szállítónak jogában áll a fent meghatározott mértékű és alapú meghiúsulási kötbért követelni, amennyiben a Meghiúsulás
a Megrendelőnek róható fel.

8.

A szerződés tartalmának értelmezése:
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM,
illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen
szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista
2. számú melléklet: Általános szerződési feltételek**
3. számú melléklet: Átadás-átvételi jegyzőkönyv
A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „3” eredeti példányban
jóváhagyólag írják alá.
Budapest, 2006…………………………….
Megrendelő:
Pénzügyi ellenjegyző:

*

Szállító:

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
Szállítói szerződés száma: …...................................../………….
Rendelés száma: …............................../……………

Átadó:

Átvevő:

…............................... Kft.

…………………………………………….

Címe: …...........................................................
Tel.: …................................................................
Fax: …...................................................................

Címe: …………………………………………….
Tel.: …………………………………………….
Fax: …………………………………………….

Átadó átadja, átvevő igazoltan átveszi az alábbi termékeket:

Megrendelt termékek, szolgáltatások

Közbeszerzési
díjjal növelt
szerződéses ár
(Ft)
(Bruttó)

Mennyiség

Összesen

A ….................................. webportálján rögzített megrendeléssel az Önök intézménye jogosult a licencek használatára. A
…................................... szerződés száma: …......................................................
Az átvételi aláírás egyben az árú mennyiségi átvételét is igazolja, melynek alapján átadó az KSZF-vel kötött KM0202SLIC05 alszámú
keretmegállapodás alapján számla benyújtására jogosult.

…...................................., 201..... ……………………………

.........................................................
Szállító megbízottja

.........................................................
Megrendelő megbízottja

