Vállalkozói keretszerződés

amely létrejött egyrészről a
Somogyi-könyvtár továbbiakban: Megrendelő
címe: Szeged, Dóm tér 1-4
adószáma: 15484-2-06
számlaszáma: 12067008-00103054-00100008
képviselője: Palánkainé Sebők Zsuzsanna igazgató, másrészről a
Heuréka-X Bt. továbbiakban: Szolgáltató
Székhelye: 6723 Szeged Római Krt. 13-15.111/52
adószáma: 21767270-2-06
cg. 06-06-010057
bankszámlaszáma.: F O N T A N A Credit Takarékszövetkezet 57400217-10132351
ügyvezetője: Tóth Attila

Szerződési feltételek:
A Szolgáltató vállalja, hogy a
- mellékletben felsorolt kiadóknál megjelent könyveket általában 1 héten belül megtekintésre biztosítjuk a
könyvtár részére.
- a mellékletben felsorolt kiadókon túl a meghatározott kedvezménnyel más kiadóktól is vállal könyvbeszerzést.
- szállítási költség felszámítása nem történik, még akkor sem, ha egyedi igény szerint csak 1 könyvet rendel a
könyvtár.
- a megtekintésre szállított könyvek átadásakor a könyvekről készített adatbázis lista is átadásra kerül (XLS
formátumban), mely tartalmazza a könyv adatait (cím, szerző, kiadó, oldalszám, méret, ISBN), valamint ha az
adott könyv egy sorozat tagja az előzmények elosztását is. Mindemellett az adatbázisban különböző színekkel
van kiemelve, hogy az adott könyv melyik részleghez kerülhet.
- bolti kiskereskedelmi árhoz képest 30% illetve 25% kedvezménnyel csökkentett áron biztosítja a könyveket a
könyvtár részére. A mellékletben kerül részletezésre a kiadók kedvezménybeli megosztása.
- a fenti kedvezményt a könyvtár dolgozói is igénybe vehetik.
- plusz kötetek beszerzése a rendeléstől számított két héten belül megtörténik.

A Megrendelő vállalja, hogy

- megrendeli a Somogyi-könyvtár részére - a két fél tárgyaláson történt megegyezése után - a mellékletben
felsorolt kiadóknál 2010. évben megjelent könyvek - a mellékletben megjelölt árkedvezménnyel - történő
beszerzését.
- ha a Szolgáltató nem tudja szállítani a kért köteteket, a Megrendelő más forrásból beszerzi azt
- a fizetés általában átutalással történik. Egyedi esetekben - igény szerint - 100.000,-Ft-ot meg nem haladó
számla készpénzzel történő kifizetésére engedélyt ad.

- a könyvtárral történt szóbeli megállapodás szerint fizetési határidőre -14 napra történik a számla
kiegyenlítése.. Meg kell jegyezni azonban, hogy a könyv beérkezésétől kezdve - mivel a megtekintés
példányokhoz hozzájövő pluszpéldányokról való végleges rendelkezés 1-2 hetet vesz igénybe, - általában
eltelik 30 nap mire az átutalás megtörténik, és ez ma a lehető leghosszabb átutalási idő a
könyvkereskedelemben.

Ezen szerződés hatálya: 2010. április l-jén kezdődik, 9 hónapos teljesítési időre, maximum 7.000.0000,-Ft
keretösszegre szól. Mindkét fél kötelezettséget vállal arra, hogy a minden év januárjában felülvizsgálják a
szerződés feltételeit.

Szeged, 2010. március 31.

