
SZALLiTASI KERETSZERZ6DES

Amely l6trejdtt egyr6szrol a Szabolcs-Szatm6r-Bereg Megyei F6iigy6szs6g

sz6khely: 4400 Nyiregyh6za, Bocskai u 4' sziim

ad6sz6ma: L530O148-2-41
k6pviseli: Dr. Zsiros Zsolt, mint megrendel6 - a toviibbiakban: Megrendel6 - '

m6sr6szr6l a

Renom6-Print Kereskedelmi 6s Szolgeltat6 Kft
sz6khely: 4400 Nyiregyh6za, Szent Istv6n u' 4' szam'

Cs. sz6ma: 15-09-065490'
aJ6sz6ma: 117 66223-2-15.

6;t;;i, S;' Mih6lv libor' mint sz6llit6 - a tor'fbbiakban Sz6llit6 -

kozdtt a mai napon az alibbi felt6telekkel:

1. ASZALLiTASISZERZoDESTARGYA

1.1. Felek meg6llapitj6k, hogy Mcgrendolo 2013' oktober 24 t"pjq k:4":'"-Y-",1.elj6r6st

inditott ,,papirdru, tro"alor;iri* is nvomtat, festd.kek beszerzise" 6rubeszerz6s ir6nt.

Az elj6r6s t-z ,orrt.S.Jiieiin.t n-u.r,"r. a S-zi,llitri, rnint ai6nlattev6 lett. Felek a ielen

sz6llit6si szerz6d6st u 
"'itirtr..""rre.i 

elj6rdsban a Meerendel6, mint ajanlatk6r6

ajrinlattdteli felhiv6sa * a"n r*",*io.la, ialamint a Sz6llit6, mint nyertes ajiinlattevo

aj6nlatAnak a t6rgyal6s befejezdsekori tartalma szerint kdtik meg'

1.2. Jelen szSllit6si szerz6dds tdrgya a Legfiibb 0-gr6szs6g nev6ben eliir.6 Szaholcs-

Szatmdr-Bereg M"s!;;-;i;s;;"isri"6" "Fipirdri' 
Irodaszerek is nvomtatd

festikek beszerzise" 6s folyamatos sz6llit6sa'

1.3. A jelen szerz6d6s targya a Sz'tll-i1 .kit:q:t:erzesi 
eli6r6s sor6n' a 7-2 r€szben tetr

aj6nlat6ban (a tovribbia?bari: t\irturlat) lbglaltak szerint a Megren delo rdsz€re 'Papirdru'
Irodaszerek e, ,yo''ioJ])"i'** t"'i"n"' a ko.zbeszerz€si dokument6ci6ban €s az

Aj6nlatban m"gnatatozoti ieltdtelek szerint Az Ajedat 1' sz6mri mell6kletk6nt jelen

szerz6dds elvdtaszthatatlan reszdt k6pezi'

ASz6llit6Ajenlatalarlalfl.,az:zaaterm6klistiit'azeg)'esterm6kektartalmat'jellemzoit'
mtlszaki k6vetelmdnl eit '

Megrendelo fenntartj a annak a jog6t' hogl' az' egyedi megrendel6sekkel a term6kek

term6klist6j6t, u, uuuun t..o t"rmdi.ek 6ves meghaiarozott megrendelhet6 mennyis6g6t

bovitse, illetve, hogy az egyes termdkcsoportok' term6kek tartalm6nak' mriszaki

kdvetelmd n yc inc k modosirisdt kcrje'

A Sz6llit6 Megrendelovel szemben semmill'en isdnvt nem 6rvenyesithet azon az

alapon,hogl'aMegrendel6rnegrendeldsein"'oJ'itikkiatermdkeklistAjtit'illetve
nem 6rik el az Ajanlat szerint melghatrlrozott megrendelhet6 mennyis6get'

l.4.ASz6llit6kdtelesaszrillitristmegfelel6szak6rtelemmel6skdriiltekint6sselell6tni'
dsszhangban u te,,otenysegere r,'onatkoz6,, -mindenkor 

hat6lyos jogszab6lyokban

foglaltakkal, to,rat ua"l''tr"it"ny*og vdgz6sr5vel kapcsolatban 6ltal6nosan elismert

szok6sokkal 6s norm6kkal'
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2, A SZALLiTASI SZERZ6D6S IDoTARTAMA

2.1. A Felek a jelen szerz6ddst hatarozott idotartamra kdtik, jelen szerzciddsben

meghatArozott szolg6ltat6st a Sz6llitri a jelen szerz6dds al6irrisdt6l kezd6dS 30 h6napon

beliil adott megrendel6sek eset6ben, illetve a keret<jsszeg kimeriil6s6ig teljesiti.

A szerz<idds a Felek 6ltali al6irdsanak napjrtur 16p hatrilyba'

3. ATELJESITfSHELYE

3.1. A teljesites helyei: szabolcs-Szatmdr-Bereg N4egyei Foiigydszs6g 4400 Nyiregyhaza.

Bocskai u. 4. sz6m

4, A PAPiR{RU, IRODASZEREK fSIVICY NYOMTATo FESTfKEK

MEGRENDELESE

4.1. Megrendel6 a papirarut, irodaszereket 6s n1'omtat6.fest6keket ajelen szrillitrisi szerz6d6s

alaij6n, annak'h it6lya alatt folyamatosan kiil6n-kii1in, irdsban rendeli meg a sz6llit6t6l.

4.2'Megrendeloazirdsbanmegkiild6ttvag)/atadottmegrendel<ibenr6szletesenismertetia
Sz6llit6val a lesz6llitand6
- papir dr ut, ir o da s zer e ke t d s,tt agv rry o mt at o fe s t i ke ke t'

- azok mennYistgit,
- a teliesit[s Pontos helYiL

- a teljesitts ide.idt.

4.3. Szdllit6 a megrendelds kdzhezv6tel6t<jl sz6mitott I munkanapon beliil koteles a

megrendeldst irasuan visszaigazolni. A visszaigazolfrsnak tartalmaznia kell a sz6llit6s

napj6t.

4.4. Megrendel6 fenntartia annal': jog6r' hogy a term6klist6t bovitse vagy sziikitse' illetve

egyes term6kek tartalmAt m6dositsa'

4.5. MegrendelS f-enntartj a a jogot tov6bb6' hogy a Sz6llit6 6ltal becsatolt

term6kkatal6gusban szereplo eg-v*db termdkbiil is rendelhet' mely esetben Sz6llit6nak

ugyanazon kedvezm6ny't meg kell adni l\4egrendelonek' amit Ajrinlat6ban a hasonl6

term6kkorre biztositott.

4.6.FelekakeretszerzSd6staZl'r6sztcljesitdsbennett616.800.000-Ft+An,c,az.
r6szteljesit6sbennett68.100.000'-Ft+AFAkeretosszegrekotik'azonbanMegrendelo

nem kdteles a keretcisszeg teljes kimerit6s6re'

4.7 . Sziilit6 semmilyen jogcimen nem drv6nyesithet ig6n1't a Megrendel6'vel szemben abban

az esetben, ha a mtiszzki leirasban meghatiirozott mennyis6geken t lmen6en nem keriil

sor irodaszerek megrendelds6re a Szirllit6t6l'

4. A SZALLiTO KOTELEZETTSECTII

5.1'Sz6llit6k<itelezimagiit,hogyazaj6nlatt6telidokument6ci6ban6sanyeltesaj6nlataban
megaj6nlott, u ;"r"n-rt",ida6s i sz6mir melldkletdben' ds a termdkkatal6gusriban

felsoroltirodaszeretetali,tegrendel<inekasz6llitiisiszerz6d6shat6lyaalatt
folyamatosan, u u.gr*.t.t.; atta] tgrt iitemezcisben es az aj6nlat6ban v6llalt hat6rid6

alatt leszdllitja'
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5.2. Jelen szerzcid6s elv6laszthatatlan r6szdt k6pezi az 1. sz6mt mell6klet, amely r6szletesen

tartalmazza a szerz6d6s targyrit kdpez6 irodaszerek 6s/vagy tonerek (a tov6bbiakban:

term6kek) v6rhat6 mennyis6gdt, specifikdci6j6t' valamint t6teles 6rlist6jSt'

5.3. A Sz6llit6 riltal lesziillit6sra keriilo termdkeknek rneg kell felelniiik az 1. szAmit

mell6klet szerinti specitikiiciirnak, r'alarnint azoknak a mfiszaki

jellemz6kneVparamdtereknek.anrel.vekaszerzild6shivatkozottmelldklet6hez
esetlegesen csatolt leir6sokban szerepelnek

5.4.Felekmeg6llapodnakabban'hogySz6llit6aMegrendelorlltalmegrendeltirodaszerek
leszdllit6s6t a megrendelds kdzirezvetol6tol szdmitott maximum 2 (ajrinlattev6 6ltal

vdllalt) munkanapon beliil k6teles teljesiteni'

5.5. Szrlllit6 a term6kek sz6llitasderr a Megrendel6 feld clijaz6s felsz6mit6srfua nem jogosult'

a term6kek v6telera a sz6llitrisi koltsdgeket mag6ban foglalja'

5.6. Szallit6 a termdkeket becsomagolva, a szallites m6djrlLnak megfelel6 
.csomagol6sban

sz6llitjale.Acsomagol6snaka-Ikalmasnakkelllenniearra,hogyadolog6ps6g€ta
luvarozris 6s a t6rol6s 1J6,*un1u alatt meg6r.ja. Sz6llit6nak a csomagoliison fel kell

tiintetni az 6ru es a megrenclel6s azonosit6sfhoz sziiks6ges adatokat'

6. AMEGRENDELOK6TELI':ZETTSE(;EI

6.1'Aleszrillitotttermdkekfuvaroz6t6lttirt6n66tv6teleaMegrendelrikdtelezetts6ge'A
term6kek fuvaroz6t6l tort6no atvdrelekor a Megrendel6 kizri'r6lag a csomagol6son

6szlelhet6 sdriildsek e, .,ot"glaoboz hidnyok eseten kdteles a. fuvaroz6val szemben

k6ri96nYt bejelenteni'

6.2. A term6kek csomag/doboz szerinti mennyis6gi 6tv6tel6re a fuvaroz6t6l tiirt6nft

6tv6telkor kertil sor, -ig " it"ftt -t*1i"gi 6s minos6gi atvdtelre a term6kek

szavatoss6gi idej6n beliil, i t6n;-leges t'elhaszn6l6sok alkalm6val keriil sor'

6.3. A mennyis6gi hianyokr6l 6s sdriil6sekrol a }vtegrendelo jegyzokdnlvet vesz fel' melyet

halad6ktalanul k6teles a ijt6llit6 '6"6" 
megktildeni A meg6llapitott hi6nYokat 6s

s6riilt term6keket Szetli; u j.gitOto":"' kdzhezv6tel6ttil szdmitott 5 napon beliil saj6t

k<ilts6g6re ut6nsz6llit6ssal kdteles p6tolni'

6.4. A leszallitott term6keket a N{egrendel<i a saj6t_ k6lrs6g6re 6s vesz6lydre a term6kek

rendeltet6s6nek megfelelo k6riilm6nyek kdziitt raktarozza'

6.5.Aterm6kekmin6s6giiitv6tel6reafelhaszn6liisfiiggv6ny6benfolyamatosankeriilsor.

6,6.AMegrendelokdtelesazdszleltrnirros6gihibritannakfelfedezdseutSnaSz6llit6val
haladdktalanulkozdlni6segybenszavatossr4giig6ny6tmegjeltilni.

6.7. Amennyiben a Szillit6 a Megrendel6 minosdgi.vagy.mglnvis6gi !lfoea;i11;1, 
ismeri

el, irgy a felek r.orti,",i lieiylJ"i szernl6t tartanak' rielyrol jegyzilkdn)'vet vesznek fel'

7. TELJESiTES
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7.1. Szallit6 az adott megrendel6st annak kdzhezvetel6tol sz6mitott maximum 2 napon beliil
kdteles teljesiteni. A teljesitds napjdrirl a Megrendeltit a visszaigazolasban trijdkoztatni
kciteles.

sz6llit6 kdtelezetts6get v6llal arra, hogy a jelen szerz6d6s keret6ben lesziillitott
term6kek a szill(t6s napj6n 6n'dnyes szabvdnyoknak megfelelo, I. osztrilyri mindsdgriek,

rijak, azok tulajdonjogrit a Sz6llit6 jogosultan adja iit Megrendeliinek.

A VETELAR

A v6tel6r az egyes megrendeldsek teljesit6sekor v6lik esed6kess6. Megrendel6 el6leget

nem fizet.

Az 5r magbal foglalja a termdkeknek a lVlegrendelo 6ltal megieldlt teljesitesi helyre

val6 szrillit6sa 
'alimJnnyi 

kolts6gdt, tovdbb6 minden olyan v6mot, ad6t, illet6ket 6s

egy6b j6ruldkos k<iltsdget, amely a Sz6llit6ndl felmeriil'

A jelen szerz6desben meghatiiro zoll 6r a szerz<ides hat6lya alatt kdtiitt, 
^z 

a Sz6llit6

r6sz6rdl semmilyen esetbe; nem m6dosithat(r. Sz6llit6 kdtelezettsdget v6llal ana, hogy

miiszaki-szakmai ajanlata r6szek6nt benl'fjtott term6kkatal6gusban szereplo' egydb

term6kek lista6rilb6l ugyanazon kedvezmenyt biztositja Megrendelonek' mint amit az

Ajdnlatdban szerepl6 hasonl6 term6kk6ne vdllalt'

Megrendeloazesetimegrendeldsekalapjii.rrleszrillitottterm6kekellen6rt6k6ta
-"ir"naett termdkek hi,nyialan es szerztjcl6sszerii leszellitAsihak igazolitsftt kdvetoen

jogosult leszriml6zni a Megrendelo l'e16'

Megrendel6 a teljesit6sigazolds kiad6s6t mincladdig megtagadhatja' 
- 
amig a. Sz6llit6

ie!Jsitese,ret kapcsolatban barmilyen mennyis6gi vagy min6sdgi kifog6s fenn6ll'

Megrendeloaleigazoltsz'6mlitaszdmlak6zhezv6tel6t6lsz6mitott30naponbeliil
atu;lessal egyenliti ki a sz6llit6 szabolcs Takar6ksz<lvetk ezern1l vezetett 68800109-

It07 9 66 6 szimi sz6ml6i 6r a.

A sz6mla abban az id6pontban tekintend6 kiegyenlitettnek' amikor a Megrendel6

szintlavezeto bankj a a Megrendelo uankszamiaiat a kifizet6sre keriil6 v6teldr

6sszeg6vel megterheli.

K6sedelmesfizetdseset6naMegrendel6aPtk.30l/A'$(2)6s(3)bekezd6seszerinti
kdsedelmi kamat fizet6s6re kdteles'

A SZERZ6Dt,ST BIZTOSiT6 MELLEKK6TELEZETTSf GEK

Szdllit6kdtb6rfelelossdggeltarlozik,hakdseclelmesen'hibdsanteljesit'illetvehaa
teljesit6s lehetetlenn6 v6lt (meghirisulds)'

K6sedelmes teljesit6s eset6n a kdtb6r mdrtdke a k6sedelemmel 6rintett term6kek brutt6

ellen6rt6k6t alapul v6ve O,5 %lnap, ntaximl'm 20 o/a 
'

Hib6steljesit6sesetdnak6tb6fm6rtd'keahib6steljesitdsseldlintetttermdkekbruttd

"it"oenelet 
aupul v6ve l0 %. Hib6s teljesitds esei6n a Megrendel6 kizir6lag a

term6k(ek) kicser6l6s6t fogadja el'

Lehetetleniilds (meghitisulfs) eset6n a k6tb6r m6rt6ko 12 Vo' A k6tbdr alapja az 6rintett

term6kek brutt6 ellendrtdke.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

u.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.

9.1.

9.2.

9.3.
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9.4.
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9.5. A kd,tb6r megfizetdse nem drinti a lVlegrendelci azon jogitt, hogy a szerzoddsszeg6ssel

okozott 6s a kritb6r <isszeg6vel nem fedezett k6r6nak megt6rit6sdt kdvetelje a Sz6llittit6l.

9.6. Szellit6 ajelen szerzodds alapjrin leszallit6sra keriil6 term6keke az idevonatkoz6
jogszab6lyokban el6irt szavatossiigot I'iillal.

9.7. Amennyiben a szavatoss6gi idotarfam alatt a termdkek valamelyike tekintet6ben

megdllipit6st nyer, hogy a jelen szerzoddsben meghat6rozott min6s6gi

kciv-etelm6nyeknei< nem felel meg, Szallit6 kdteles a Megrendel6 6ltal kolddtt bejelent6s

alapjdn a tlrm6ket a sajdt koltsdgdre 5 napon beliil kicserdlni. A kicser6lt term6k

tekintet6ben a szavatoss6gi idotartam a csere idopontjrit6l rijra kezdtldik.

9.8. Sz6llit6 az |llala lesziillitott termdkekre 6 h6nap j6t6llist v6llal'

9.9. A Sz6llit6 k<itelezettsdget vdllal arra, hogy biirmely termdknek a j6t6llesi id6 alatti

hib6ja, iilet<ileg meghibisod6sa esctdn a Megrendel6 jelzds6tol szrimitott 5 napon beliil a

term6ket kicser6lni.

IO. AFELEKKEPVISELETE

10.1. Felek megallapodnak, hogy a sz6llit6si szerz6d€ssel' a megrendeldsekkel' - 
azok

teljesit6s6riel, iiletOleg a si&z5d€s esetleges m6tlositris6val kapcsolatban a feleket az

al6bbi szemdlYek k6Pviselik:

Megrendel6 reszdr<il: Havasi G6born6 Hajdu Erika

Sz6llit6r6szdrol: SziicsN{ihrill'Tibor

10.2. Felek kdtelesek egyiittmtikddni a szerzod6s teljesitese 6rdek6ben'

10.3. A szerz6d6 felek jelen szrillitasi szerzodds teljesit6se sordn minden l6nyeges

kiiriilmdnyrol kotelesik egymist haladdktalzurul irdsban t6jdkoztatni'

I1. A SZALLiTASI SZERZoDES M6DOSiTASA, MEGSZUNESE

11.1.AKbt.132.$-banlbglaltaknakmegfelel6enafelekcsakakkorm6dosithatjrlkajelen
szellitesi sre.z6d6s.,et lzl:i"r"i ;,.ri felhivds. a dokument6ci6 felt6telei, illet<ileg az

aj6nlat tartalma "l"pja";;gh;ti;"1"I l::i:t' 
ha a szerzoddsktitest kdvet6en berillott

kdriilm6ny miatt a szerzodiJvalamelyik f6l ldnyeges jogos 6rdeket serti'

11.2. A sz6llit6si szerzod6s megsziinik' ha

a) az abban meghatdrozott id6tartam eltelt'

b) jelen szerz6d6s 4'6' pontjtl'ban meghat6rozott keret6sszeg kimeriil'

c) valamelyik fdl a szerzdddst felmondja'

d) brlrmelyik f6l megszrinik, kiv6ve' hajogut6dja van'

11.3. Felek a jelen szrillit6si szer.zod6st a m6sik f6lhez int6zett egyoldalf, ir6sbeli

nyilatkozattal, utonnuii t'utalfual abban az esetben mondhatj6k.fel' ha a m6sik f6l a ielen

szerz6d6sb6l ered6 valamely icitelezetts6g6t ism6telten vagy srilyosan megszegl'

11.4. Felek srilyos szerzod6sszeg6snek tekintik kiiltiniisen' ha a Sz6llit6

- k6sedelem eset6n a kitiizdtt p6thatarid6re som teljesit'

#
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- hib6s teljesites esetdn a termdket a szerz6ddsben meghatiirozott id6tartamon beliil

nem cserdli ki,

- a szerz<id6s hat6lya alatt Szdllit6 tegaldbb k6t esetben hibdsan teljesit'

11.5. Felmond6s eset6n a szerzod6s azon a napon szunik meg, amikor a felmondrisr6l a m6sik

f6l tudomiist szerez.

I 1.6. A jelen sz6llit6si szerz6d6s megszr.in6se eset6n Felek kcitelesek teljes k<lriien elszdmolni

egym6ssal.

12. EGYf,BRENDELKEZESEK

12.1. Amennyiben a jelen sz6llitdsi szerzodds egyes kik6t6sei drv6nltelenek' vagy

6rv6nytllennek min6siiln6nek, ezen 6^6ny1elens6g nem 6rinti a sz6llitasi szerz<id6s

eg6sz6t. A sz6llitrisi szerzodds 6ru6nytelenidggel nem 6rintett rendelkez6sei 6rv6nyben

rn'aradnak6skik6nyszerithetiik,azdrvdnytelenrendelkez6shelyettarendelkezdshez
legkozelebb 6116 hat6lyos, a Felek koiotti jogviszonyra vonatkoz6 szab6lyt. kell

alfalmazni, kivdve ha az 6rv6nltelen vag1, annak minositett rendelkez6sek nelkiil a

sz6llitrisi szerzrjd6st a Felek egl'riltal6n nem kolott6k volna meg'

12.2. Felek a jelen sz6llit6si szerzod6sb6l eredo esetleges vitrlikat megkiserlik b6k6s. titon

rendezni. Amennyiben ez nenl vezetne eredm6nyre' lgy 9ssz.e*3tdl6t 
ffiggoen kifiitik

aPestiKdzpontiKeriiletiT6rv6nysz6k,illet6legaFor'iirosiTdrvenyszekl(lzalotagos
illet6kessd96t.

12.3. Jelen sz6llit6si szerzS<i6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben a Polg6ri T6rv6nyk6nl'v 6s

az egy6b, idevonatkoz6 jogszab6lyok rendelkezdsei az ir6nyad6ak'

f'elek a jelen sz6llit6sr szerz6ddst elolvas6s 6s egytittes 6rtelmezdst kdvet6en' mint

akaratukkal mindenben megegyez6t helybenhagy6lag aldirtfk'

A szerz6d6s mell6kletei:

- L sz6mir melldklet: A termdkck mennyisige' specifikici(tia is a t|rcles drlista

- 2. szimi mell6klet: Aianlati.felhh'as tis dokumentdci6

- 3. sz6mri mell6klet: Szdllit| nyertes ajdnlata

Nyiregyh6za, 2013. november 25'

Szabolcs-Szatm6r-Bereg MegYei
FoiigYdszs6g
Megrendel6

Penziigyi ellenj egYzo :

/7f/,%r. te/! //. zr.
Havasi G6borne

PRI.\-T KFT.
;\H\Z\.
rin u. J..2.
766::.1.:,15
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Sz6llit6

&

p6nziigyi vezet6
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