SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági és Szolgáltató Szervezete (GAMESZ)
2600 Vác, Zrínyi u. 5.
cégbírósági száma:
adószáma: 15395481-2-13
képviseli: Pápa László
a továbbiakban a szerződésben a megnevezése: Megrendelő – másrészről
Név:
Pannonshop Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
Székhely: 2600. Vác, Bottyán u. 39.
Adószám: 13163042-2-13
Pénzforgalmi szám: 10700457 48269809 51100005
KSH szám: 13163042467511313
Cégjegyzékszám: 13-09-106429
Képviseli: Krausz József
mint Szállító között az alulírott napon, helyen és feltételekkel:
A Megrendelő 2009. március 23.-án ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével egyszerű
közbeszerzési eljárást indított „GAMESZ tisztítószer-beszerzés” tárgyban. Az eljárás nyertese
a Szállító.
Szerződés meghatározása:
Határozott idejű szállítási szerződés
Szerződés időtartama: 2009. június 1. – 2010. november 30.

Szerződés tárgya:
Az önkormányzat szervezeteként működő Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági és
Szolgáltató Szervezetéhez (GAMESZ) tartozik 18 különböző intézmény.
Az intézmények a következők:
Árpád F. Általános Iskola (és konyha)
Juhász Gy. Általános Iskola (és konyha)
Földváry K. Általános Iskola (és konyha)
Petőfi S. Általános Iskola
(és konyha)
Radnóti M. Általános Iskola (és konyha )
Bartók B. Zeneiskola
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Alsóvárosi óvodák:
Középvárosi óvodák:

Deákvári óvodák:

- Kertész u-i
- Vám u-i (és konyha)
- Kölcsey u-i
- Eötvös u-i
- Csányi krt-i
- Hársfa u-i (és konyha)
- Nyár u-i
- Újhegyi u-i (és konyha)
- Sirály u-i
- Diófa u-i
- Deákvári főút

GAMESZ központ
A Szállító kötelessége a GAMESZ fentiekben felsorolt létesítményeiben a tisztítószerek és az
ehhez szükséges egyéb eszközök biztosítása 2009. június 1-ét követő 18 hónapos időszakban.
E felhívás 4. számú melléklete tartalmazza az 1 éves várható kiszállítási mennyiségeket, az
58-fajta termék mindegyikére vonatkozóan. A szerződés időtartama alatt leszállított összes
mennyiség értelemszerűen a 18 hónapnak megfelelő arányában növekszik Ezek természetesen
tájékoztató adatok, azoktól a konkrét mennyiség eltérhet + 5 %-kal.
Az áruk többségének kiszállítása általában negyedévente egyszer – a 2 héttel előzőleg leadott
– írásos megrendelés alapján történik. Néhány termék (pl.: töltőanyagok) esetében folyamatos
utánpótlás biztosítása szükséges, emellett pedig ritkán előfordulhat azonnali teljesítés kérése.
A Szállító feladatai közé tartozik, hogy az intézményekben szereljen fel 326 db adagolót,
melyekbe – a mellékletben csillaggal megjelölt – koncentrátumokat, termékeket folyamatosan
biztosítania kell. (Az adagolókért a nyertes ajánlattevő nem számolhat fel semmilyen díjat.)
A Szállítónak felróható okból eredő, bizonyíthatóan kifogásolható minőségű teljesítés esetén a
Szállító haladéktalanul és térítésmentesen köteles a hibát javítani.

Fizetési feltételek:
A teljesítés ellenőrzését és a számla igazolását az intézmények megbízottjai látják el. .
A Megrendelő a szállítási díjat az igazolt teljesítés alapján 30 napon belül, a Szállító
.......CIB Bank................. banknál vezetett... 10700457 48269809 51100005............ számú
számlájára átutalással egyenlíti ki
A Megrendelő előleget nem fizet.
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Egyebek:
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit és
egyéb ide vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.
A szerződést a felek átolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírták.

Vác, 2009. május 27.

………………………………………
Szállító

…………………………………..
Megrendelő

