
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
(minta)

amely létrejött egyrészről Csaholc község Önkormányzat, székhelye: 4967. Csaholc, Kossuth 
u. 41., mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő), másrészről ……………………………
……………………………………………………………………...
székhelye: ………………………………………………………………………………………,
mint Szállító (továbbiakban Szállító) – együttesen Felek – között. 

Szerződő felek a  szerződést  a  közbeszerzésekről  szóló 2003. évi  CXXIX. Törvény (Kbt.) 
rendelkezései szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írják 
alá. Jelen szerződés a Megrendelő, mint ajánlatkérő és a Szállító, mint nyertes ajánlattevő 
között jött létre, az alábbiak szerint:

1. Szerződés tárgya:

„Csaholc Általános Iskola felújításához és bővítéséhez tantermi,  tanári  berendezések, 
illetve tanulási képességet segítő taneszközök szállítása”

2. Szállítási határidő: 2009. november 27. 

3. Szállítási cím: Csaholc, Kossuth utca 36-40.

4. Jótállás

A Szállító jótállásra köteles a szerződés teljesítéséért. A jótállás időtartama:
Berendezésekre, felszerelésekre: 60 hónap
Tanulási képességet segítő eszközcsoportokra: 12 hónap 

5. Az áruk ára és kifizetése:

Az áruk ára ………………………. Ft + ÁFA, azaz ..................…………………………
…………………………………… forint + általános forgalmi adó. Az áruk árának ….. 
%-a EU támogatás, …..%-a költségvetési támogatás és ….. %-a önkormányzati önrész.

Az áruk kifizetése teljesítés igazolás alapján történik. Az áruk mennyiségi és minőségi 
hiányok  nélküli  átvétele  után  benyújtott  és  igazolt  vállalkozói  számla  ellenértéke  60 
napon belül, a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással kerül kifizetésre.

A számlák  tartalmát,  folyósítását  a  támogatási  szerződésben rögzített  Európai  Uniós 
pályázatokra, valamint a magyar adózási rendeletekre vonatkozó előírások szabályozzák 
(fordított adózás, szállítói kiegyenlítés).

6. A Szállító bankszámlája:

A Szállító bankszámlája, ahová a kifizetéseket teljesíteni kell:

…………………………………………………………………………………………….

A megjelölt bankszámla tulajdonosa nem térhet el a Szállítótól.

7. Szerződéses dokumentumok:



A szerződés az alábbi dokumentumokból áll:
- a jelen szállítási szerződés
- az Általános szerződéses feltételek
- a Szállító ajánlattételi nyilatkozata
- a szállítási szerződés műszaki melléklete (tételes költségvetés)

8. Kapcsolattartás

A  szerződő  felek  közötti  kapcsolattartás  írásban  történik.  A  szerződő  felek  közötti 
kapcsolattartás során fel kell tüntetni a szerződés tárgyát és azt postán, faxon, vagy e-
mailen kell elküldeni vagy személyesen kézbesíteni az alábbi címekre: 

Megrendelő: 

Név: ……………………………………
Cím:. 4967. Csaholc, Kossuth u. 41.
Telefon: 44-566-052
Telefax: 44-566-053
E-mail: k1596@koznet.hu

Szállító: 

Név: …………………………………….
Cím:. …………………………………….
Telefon: …………………………………….
Telefax: …………………………………….
E-mail: …………………………………….

9. Jogviták

Szerződő felek  a  szerződésben nem szabályozott  kérdésekben,  illetve  az  esetlegesen 
felmerülő  vitás  kérdésekben  a  Ptk-nak  a  szerződésekről  szóló  általános  szabályait 
fogadják  el  irányadónak.  Peres  eljárás  esetén  a  Szabolcs-Szatmár-Bereg  megyei 
Bíróságot fogadják el illetékesnek. 

Csaholc, 2009. …………………. hó ……… nap

………………………………………..      ………………………………………..

                     Megrendelő Szállító


