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Fclck Íi'gzilik' lrog'v Mcgrendeló n'ill közbesrelzési eliíríst indíoÍ ',Éblmiszer bosz.rzós a
vízsotryi vilDos ldósek otlhona részére'j t.]tgyábe' melyDek 4 (zöldség's/ümölco
részóben a kozbesEzési eljáás .yenesc sállíó let|

t.

lt Jelen szerzódés táreya sz'l]íó rjlúl ' ',Étcln 
szer DeszeEés l vÁ2sonyi vilnlos

Idósek ollhonl részórc!' tfugyj a]ánlati íclhivásbe és u ajárlali doklnentáció
mÚsz]a sPecrlikációjábdr neglralárczolt mjnóségi és nremyiséei feltételeknek.
vabnnÍ a Magye [le]nis2erkÖn}v I .sztályú temékckjc lonalkozó elóilásainak
me3le1e1ó élclniszcÍek (ovábbidkban: áru) jelen szeÍzödésben neghdtáÍozoí teljesitési
lrelyre' hiba és hiánYnreltesen löíéuó lcsálliLís! jel€n szdződés 2' Font]ábán

A n]úszaki specifiká.io sálliló által bcáúzoll példánya jelen szeÍzödés l sZ

^ 
konkél megÉndéléseket MegEndeló o ]' szimú mcllóklclben l'oglalt

ncgÍndclólaF(ok)on l.ad!t eqrcdi.r€qr.ndeléseklren ]elöli neq'
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2' Tcljcsíiés' h.táridó'tcljcsjtés IlclY.

2 ] A le]jesítósjhalánJii: Mponta !7 00 - ]] 00 óÍa (öza'n hótlili]pénEklg

2.l 
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l.]jelíés hc])T: Mclrcndclii s'élilrebe (Budapest, Ró?sa u 67.)

] 2 A lcljcsíósjl]clyclrc lil1énó szállitjisl szá]lnó \lj:jt köl15óeé!vógzi

s7Íllitási díjt li2olési feltéÍelek

Megrendcló az ] ponlbú ógzíelt szerzódésszerü le]jesílésc utál

nettó ].765 l3o ' F( l Á|A dijat lizcl s7állilón*

Á ]\,1cErcldcló állal fi4te11dij nagába ]irgla|a u I' szi]nú mcllékleibel Deehalár./_o1l
áruk ellc.óíékét' .t\' ldalüua á jc]cn szezödós úty:it (ép.zó Lladab(
ellátásáva] kápcsoLalosan szá1lnó lelnrerűlij köhséecil (pl' szállíási dij. csonago]lsi
dij ). Élolditásail. készki xd á s. it'

14

Á jdlen sreEódós l s/ánn] nreuéklelébeD meghatározolt lctló etsységá2lr ic]en
.'c od'' oolJ'ó'' l l''o"''] rb'' ''o 9N.ll l' lö'/.'1 'l'';,Jl
fogyaszt] i árildex néíékéne k ]negli ]e]ó en vá ho2njl.

Jelen szcuódés ]] l lEntjában foglah sá]lilási dÜ _ a Ény]eles memyhéci
rel ' 1l L l-!.oe. ol 1-"'" or Fr'a. 4ote.eltrg\./.t,'

^2 
egyes Észtcljesíós.k ul!n. utólds' hele.tc száIljtó szán]át n}rujl be' nrelyct

N'Íegtnde]ó a szánla kóáez!éle]él köleló ?5 nnplárj nlPon belnI ka'leles áfutalással
kielle itcíj Melrende|ó eló]eget ncn nzet.

]ó' Á szcrzódésszeú leljesjtésck igazolísínat leLek a szálljlólcvél MegeDdelii álhli
a!áirís'1' \ almint a 4.8'' 4'9. szcrinli jcg}7nkÖD}vek fehételét és a]áj.ását reknÍil' A
icg}zijlriinylekel a száblák neLlékletekén1 csalollri kc1l.

17. tr'Íellendcló késedelnres Í]zeiése eseld szállíó a l( jol/^ { 12) (]]) bekezdésc
szciinli lijn'én}es lié5edelmi kan.tot szimitja ié]'

Fcl.k jogái és kót.l.z.ttségei.t.

'].] N1ce(ndeló aszállitáslmÚge1ó2ó 2 naPig ülsban.lküldi rorld úlon (lüon) szállitóna}
a kö}.lkczó hilrc von lkozó 2 szánú nre]lókletben l.a]]]t laúalolüal hccla]eló

J. J oFo fP'\J | 'lbdl ler'e''ÓD ''''
belii1 rÓ!id úlÓn (lá\on) visszaigazol

l_ V' |.|d.Ó 
"' 
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N]clEnd.Io .]o!.n'j1 i .lcg.ndll!s nró.]osi(ásáÍa. il]rlle L.nrondásáÍa l 52álli1áí
nl.!l]n/ó nnnkanlloÓ ].'a0 oni! Lnin s/l]llnól iLlsban' lij!]d úl.| tá]ilozlxlri

'|' '. '''' l Í 'o'
N,leglcndeld nen kőlcl.2hclii'

s/r]lliló kötclcs u áru! o]'al csonleÓlásbd leszállilaDi' mcly u 
'ru 

épségét !
1'uvaroáskor. jlletve a 1irchsk r urc8i]v a

s/r!]litó az ánt á.iclcn szezódés 2] ponla s7erint' ü +'\'cs nrcErcld.]ólapoko.
nregleLi leIe.íéjj hel-Yefuc kótcl.s Lcslá]lilanl a sajá( köl1ségérc ós veszé]yéIe

A fuleozó kij,lejö(!évellijnénó s7íl]íás eselén az ínt sálljló katcl.s a fuYmzótól
állcn.j. él d rull l ozólal sz.hb. ni es9llege s kírjgényckct é ényés ite. i.

s?állitóatcljcsit[sihe]}ckenazáhala.lagyafuval!Zóközbejöíóvc11cs2á]lío!lárul-a
szúliséges Íéíékig kjcsomagolia Ús ellcnó.Zi. iogy az áru az clóirr ]nenny séeben ós
deabszá.]bln sénetlenül és éPe. meEérkezelt_c' Az állala észlelt nreürynégi hiánÍ
vagy hlbát szál1iló ' elóií Éljesilési határidön be]ü] sjját köhsésúc kijtcles Étolni'

^z 
&! clvesztéséból !ag' rongálódásából eEdő káícs2é]! & áru ]esállitásí krveló

és a Megreldcló nennrisagi átvéIelélilazoló sá]litó]e!él átadásáig s2á1litót lelhcli'

Az áru m€nnyiséEi ál!élcliI kÖ!étóen kezdódik lv1egrondeló ninóségi átvélelj
viagálala A nenlyiségi vi7Jgálat crcdDrél'e$éAót a szállíólé!él át!éte|. iguo]ij

Á ninósécj állétel lre]]e a lc1icsitós belte A.rinósé[i árvétclt a mennÉégi átréle11ó]
sáfiilo( l napon b.lül kell e]légezoj' Minósé!i lriba es.tón a bibá.ól szállitól nísban
kell á1esiIeni. és frcg kell hírni a mi!ósóEi hjba negállaFitásánakjegyzókÓn)'lezéséE

szá]liló e áruval eg}iit s2állíot gi'ngyöje3et haszúla1ra átadja MeFendelónek.
m€l}éí Megrendcló bctéli dijal nenr fizet'

A góne!Öleg !isszaszállitása l\'l.erendeló á1tal á k('!etkezó sállíáskor tőÍéíjk

sálliLónak fe!óható okbój lÖíénó. a szállitáÍo vonalkozó kóscdclDes loljcsíés ese1én
sállitó a késedelembe esés és a mcgirkczós kÓ7ótt elteh idól,ak minden ncgkczdct
óóa ulfu a késcdclcúmel éinleu irumefuryisé! éfiékének l %_ánat negleleló
ljsTcrj k.'tbér li,étésére kötcles KdsedclnEs tcljcsilésnck szá]ní ha ú adollDaPi ánl
l3']0 ÚÉ uLán ákezik m.g lleljesitésibellre'

/, )(



ll bj! 
'ellesi1és 

ese(an' x7!z' hx x lcszá]IítÍ jnL nrm ldL.L nrc! .z .]ánlaÜ
d.küDr.n1i.i!rL.i l!.n1 lÚ\.LlIl!al]tll.L r€] 01'\ .Lllj] nem Jlk.lmas a
leldelletész.rü LLbxszná íÍa. l'ig] hx M nen x nrsg]tnd.]i n.nnl sé!bc| óll.zil
rc!' ill.1r. hJ a \lá]lnás b.ÚÍ[./J!Ü J Liscd.hn.s szálli1isnak neglrallirozon idó!onl

utá.r és e/7éL ]neghjúsu] a.|JL Írndellelés!7eru lc his7|.l.9' Szállitó aZ a! l.(
n]Únn}ilcgérLékénel8%jnakne!leLeliiö5sZe!iLkijlbéIizeléséIekijte1es'

,\mcnl]jb.n s7á!líó ! fuegrendell 
']Ut 

egtá]lalí. nr]. ]7ílliliJ lc x/ éróÍetln]ennyisae
aíakanlk 8 % in* rneclile]ó ij$Ze:ükölbir ljzelesile kijleles.

A kó\ÚdeLjni és lriblls 
'eljesili 

}iö1lrérl sZilli1ó nrn! lejfu pénzkÓ!ele]óÍ kijlcles
!7'mlí]'hó!ldonnj Ese1jjellÉrli' és kk 

'né]1ékLi 
kascdcLcm csctét N'tcgr.ndcló dÓnlhcl

J ki]1bóíij] yaló e!eLleges cl'elri é!Ó]

l1ibjs 1eljesi1és eselen száL]Íó ücriJt.t li.u cL]cnó ékéfu nc]n tx hdlj!én]1' kirévc ha
a hilras tcljcsnós cs.ló Mcllc.Jck' ' ífu ítlilclcfu] dinn Ez ulólrbi esetben Ú
á1!élclk!r Megrendelö n!ill1k.7jk' hogY y éÍirÍ.í tét.l(ek.]1 nlilycn (.sóL.Ir.nlt)

A sz€rzódés idó(lrtxnn. felnondú\

|clck a]cl.l szálli1ási szcÍlÚdésl hxla]Jozllm idóft kiÍjk

]clcn lzerz!'dés rendes lel]lo líssJl'

jó Felek meolcsii!]rel a ielen szelzódés]ró] eLedó kÓle]czcnsólcik em vag)' rés^e.]
leljesíésével klp.sol]tos f.c össé_lijk l]ó], h. . rcnl l.llcsna! !.gr' a részbeni len
lcljesilés ol'van elóle nen] lílh.tó ós a fcLek íhal .]hííbxtatlM.endki!üli esemany
mian kovctk.z.t b., Úr.]I vis naÍfi.k minijsü] (hábon], polgárlrábolú. lijldrc.gós'
lcnószeli csaÉs !1b) A Vjs nrxiolnl érjnleli lé1 kijt.l.s a másik 1ilct d ljs n]liol
bekörclkezéséról' illcs. úegsziincsaÍöl haladékblantrl éíésíe.j A !is nraionrak
n]inósiiló kórúlmól]t. cscninll! NlagyÍ cÚdásfuL (]madnak keu igazolnia. ncly
r-. ol! o ' " o, 'l 1\.. { ..' .1 .,'

i!

t5

1.

i.1

Bárdl.l]'ik Fdj jogtsu]t jelen s/-cziidist n.úsik lé]hez in!ézelt ilásbeli éíesité$el,
az.nílli hali]lyd] fe].1.ndani ]].e.nYLben a má5ik lé]sú]'os sze[ód ésszceó í kó!.l .l
a sz.úódésben rneghJúIozoit kö(elez.nségei (ekintetéL]en és az ilyen szcÍzódésszegélt
! úásik iél f€lhirá5ától szannlon ]0 nipo! belül ncnr orvosol1a

A jcle! szüzödésbcn ncn saba\ozollkéldésckbc! a Pll'. vaLalri a Kbt vonalk.Zó
rcnJ.lke7as.i 37 íái\'dók

/ ;(,^



m.!]i].lii.Ó Jelen !/cÍ7ii1.s i.L.J1.s. lLrd.kJb.n .g}üt.]űkidnek. a szcrzód[sból
.rcda \r''l5 ké éseke1 k.z\.1l.o tx.g!llís.k úiján ]]Íóbá1]ák l.Dd.2nj I_:n|ek
ercdnrc!!.l.nsa'g. Üsc1tl I Fcl.L a buda].íi széure\ü PeÍi KLj7.i.nt Ke.ij]eli
Bnósíg la bll':tiÍélnre[hiLJdó PcfíE'é'1ék cs.ló. a fóvárosi BiÍ]súg) kjzjlólaqos
illctó[cs!égel kö!i( ki

] l Me!Íe.ddlij Leljes jogköÍrcl leldclkczö kcpliscldi.]

s!l!non!é lIold.mli lir.
Tel. 06-l-lll-,13.50r24
ri!'í)Á'l ]L]'] l] jq

] ] Ie].t köl.sólos.D LijcLlnL l' ]]':l} ' .z d!.h.n .J Jl l Lee cÍs.eÚlr![

^7 
íNéteh eljár'\ sortn] i nrindcnkoli rlktí.os' nrnÍ a kópvhcló ncglúhlm''llja

s2á]litó lel]es jogkÖÍe] Ícnde]Lezó kép!iselin

anór bcos7lásl 701]] l9 Ra5l

7.4' Iele. sze[ódés nódositásáJa a2 Áijnlati lilhi!ásbln lóglnerck J]$'clenrbevételélel'
csal l\'tegÍcÓdcló ós váIlallozó kiiziis nregeglezése esetén kelijllrelsora K)t. ]0]. $ !

Felek jelen szer7-ódéí elollaslák. éÍelnrezték, s miÚ akarafuktal nindcnbcn mcgegyo/ó! a
cégjeP]zés szabályai sze Í jóválraerolae aláirial.
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sáídor csab. üHiTe7ctó igazgntó
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a'adicsoD] ÍVl' lló ] Löl xljö j jg)

aÍadj.som (x l'n ]6 Úlv l]ó ]]l js)

trbolkr. kigyóLbÚ.lt. (\'l ] lól1hó ]j ig)

t'boÍki..l'igyótrboru(x j1ólV hó jl ig)

7.!dpapikr' Tv pqÍik]. kj]ós (!].]:!9!I:!]
zó]dp{piLi' Tv lú|dlr kiLos (x hó ló]alv

zöLdprprjl3' d]Íab.! (!l ] 10 x hó

'.lrri4!!\!.!!t!lt!i1f
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MEGRENDELóLAP
(MINT^)

D&nnel a Fóvárosi onkományza( vázsonyi vilmos ldós€k otthon' képviseletébel
megÍcndelen ú él el mi szersál iilás tárgyú sállilási s2erzódés szállitójától

& alábbi áruk lesáuilását a szeuódésbén kölcsönóscn clfogadolt fellélélek mel]etl u

Kell: Budapest, '.''.'.'''' év '.''.' '. '.' ' hónap ...'..'nap

h


