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szállíló' cgyüÍ'.1j.t Fclck k07t'1l J7 aluliro11na'o. ós hclye! azalábbial

Felek Í'a7itjk' hogy Meerendeló lyilr közbeszerzési eliáráÍ ilrdilon.,Él€lmiszer beszeués
vízsonyi vilmos Idósek otthona részóre" t|jÍgyíbm, mel}nek húr. h€ntesá.tr Íés2éb€n
kÓzbcszczés! c]járás nycícsc szálhó let

] 1' Je]€n szezódés tárg}! száuiló által u,.Élcblisze. b.\z.,ós l \''7sonyi vilnos
Idósek olthona rószéro'' tárg]ú ajánhti felhivísban as az ajánlati dokmc.láció
mús^ki spccilik.iójában nreghalirozot mnróségi és m.nnlisigi lellólelekrreli,
lalanilÍ a Mag'al lleLnhzclkÓD}ry l osáálj'ú lemrékeke lonltkozó elóir.sainak
neglclclö é1clniszcÍ.( (tovíbbiúban: ánl).lel.. sze'ódósben merhaÉIozoft 1.liesilési
hcl]'I.. hiba- ós hiimr'mentcsen Liíúnó lcszilljl'sx jclcn szcrzódés 2' po.(jában
meqhaláJo7.t idóponhg

A músáki speciiik'Úiú sállnó áltlL bcánz.ll Fóldánya jelcn szerzódas l sz'

Á k íkrót ncgrcldcldsckcl j\,lcere|deló ] ] s7ímú aelléklolben flrglak
megrcndcló1a!(ok]on leadoí elYedi nre!.endelésekben jelöü m.g

12.
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]. Ttlj.sítési hllíridó. tclj.silés hclrc

] l. 
^ 

l.Ljesilasi hlldfió: nr'on1a0?l0' ll o0 L'i ki/ülhóÍioiij] Pó'lekig

2l' A t|csilés lr.lj_c: Iíeecndeló szókhejll (Buda|.q R'7!a!ó7]

] 2 A lellesilasilrelyÚkt 1öíénö szá1lí:L( szá]liIó sajálkilGig'n \é97i

]' száltítjiljdij.a'clésiÍchétcl.k

] l Megendeló aZ l lonllrJ. rógzfut szcLzódésszcÍii lel]cjíósc uti'

netó 6 92j 8oo. f(+ÁFAdjjatfizelszíllinn]rl

i aMs'noel o "l'' ' F 'lFr-''ih ol
-'^ !' nLlet Úcl ltrj '7 J rJel ,_'ode 'J|P'' 'eo'o.'ldJ'L
Úllát.sá]ll kaPcsoldlosá szálli(ó leln]eriiLó k.ltégéit (pl s'íllitási dij' csoúaeoli\i
dij ). rálol d itísait ' L és/l( jadisai (
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fog}ll z1ól árind e\ ]néíék ének mc glel cl ócn !álto /nák

]'4. Jclcn szezijJós ]'1 !.ntjátra. belah szá]lilisi dij ' lényleges men yiségi

lélhszrálíslót fiilgóe. +25% kll.héüelakolÚJélfucErcndelésekfugg!én}ébc|'
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ee}es rcszleljesirésck urárr' ntólag. hctcnle szállitó szánlá1 nyi'l be' nrel}el

v -'"'' ''o, ' -l'' '| 'jcl1lo'- ' öl n'l{árií''po' _ 'o ''c' J'_' I

Leijcnl rc j' Nr+|Lndeloe..rÜ n.m n-

].ó A sze'ndé$zeru tljcsilések igazolásának Fe]ek ' száIljlólcvél MegÍ'odeló íllali
aláilíjl \ alaninl a i 8 . J 9 sz.ri]Íi i.g'zókön)vck fellételét is a]áiÍ'sállcki lk A
jcg]zókijntvekct a 54i nák nrelléklelekénl csatolni k']]

]] 7. Ií€gr.ldcló kés.delnes l]Zc(ése €sclén slíllitó a lLk' ]0l/A $ (2)_(]) L]ekczdése

s,erjr] j lön'énve\ kóscde]n]i kan].tot sánit]a !3l.

t. F.lek jogli ós kötclczcllsógei

Melre.d.ló J 5á1li1ást negelózó 2 oapigÍálban eLkúldi óvid úton (feo|) szállíónak

" 
t;'dk.'ij hélre 'onaüo;ó 

2' számú melléklelbc! foglah lanalonn''l nelléleld
nreer.ndelé!eit. nel}c1 szá1líi n.sbln' haladékrd]anul' üonbm lcslé1jebb 1 nlpon

he]ül Írvid úbn ífaxo.) rjsszai!'ol

]: M.erendelojo!Ú.!lL J 5zJ]l LrJ l o r1Íc' l JnÍ' k.Ín]



4.5

\l.g].ndi]i] Íjgon]]1 J nt| .n].]a!
nrelelóZó ]nunlJnxpln l] l]0 tl i g
lótl.! s/íL](ó x \lJjLjtl\ .|u li\l
Mcgr endeló |cn kiilelc7hclo

nól].\ná.]m. il.n. !.nr.Ddás]m a szi]ll1Lisl
l]l]ijl s/iLÍól ]ús[]i' !d út.i tíiak.7tat.l
Itlt c\ctLtlL\.n lcL]ncliiL1 Láminrk n]cgla.i1ólóre

silljtj kiilcl.\ & ánú tl]á .Ínna!.lxlba.
]in...7isIor. jlLel've j línll:i!klr ]n.qn jl

lcslJlnllj Ün.lr ü ínL ópsó!ól !

szt! na al írul x j.l.o sllrzijJós 2] ponlia s2c ni az cgrcs
''t'o j L l'l e' 'í i r
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száLlilo a te|eílesi lrel]eke! az illal!. raE} a 1]rVanzn köZbcji'11é!cll.\ZíLlíot nÍul !
sziiksógcs nróltókie k.soDaeoLj. é5 el].oórzi. hog' az ífu ' eli'írt me.nlj\égben é5

daÍJbszínbfu sin. enul es épen nre!éúezelle' 
^z 

állala észlelt nenlyiséei hiántl
vdsyhlbíls2ál]i1ó az .lóií lclj.Í1ósi h.talidóD bcni1s.j.t kb lséaére kö1elespóto!n]

r\ lu\alozó k.jzbejótlelel ró é!ó szillirá5 cselÚ! az árul sZáui1ó liólelc5 a 1uvaÍoZó(ól
:itvennl é: a luvüoló\al szünbcd c sct L.E.s kíri Pénvck.l óNé nl es íten i

Az áru elfesz!éséhijl !!s] ronsjk']dá\ából cl.Jó ká .szóly ü án lcszállitásá1 kdv.tó
ós a IV1clrcndcló n].nnyÉég át!ételét i!!1Ó]ó \7íllit.]le!élíbd]nálg szállíótleÍheli

Az íru nemyiséli ilvélelét LölelóeD ke7dódik N'lelr.ndcló minóségi án'étch
vi2sgílahAnenntisógivizsEáht.lcdnrón!.ssigélaszílLítólevé]í!!élelei!!zobl

A nrjnösóci átvilcl llcly. a t!esíés h.l]e. A !rinösegi it!élell a memyiségi álvélel1ól
számí!t1 1 ndÚn b.lul kolL elltecz.i' Mnrdsúgj hiba csdén a hibáIól szállíló1 i.ás]ran
kell énesi1eni' és Deg kell hivnj , ]nrnii\égj bjba.1égá]lxtilísá.aljcgyzókónylezósafu

s7íllíó ú á v cg}1]n szállilotl lijn8)iilegel lrJ5/jílalÍ' íladia Nlcer.ndclönck.
jnel}ért N{egre.delii b.lólidiial nün fizcl'

^ 
Pó.elÓ]cs !isszózállíísa Nlegrenlte]ij íL{ll r tijvclk.zó szálliláskol löÍénik

sztillilónak le!róható okból1öt1énó' a szálljljJfu vonalkoZó Lascdc] ts tcljcsitós cs.tén
szálli1ó a késedelenbc esés és x.r.tsó .zós kó2i'tt cllclt idósz.k nrinden nrelké/dcll
óLó! U!án a kós.dclcnucl óIilÍcn írurn.nn}i5ér éíékének 1 % á]ak nregleleló
ósszcgü kólbóÍ l]zeléséE köLeles Kés€delncs t.ljesitas.ek szánril. ha az adot nlpi i]rL

l] ]o om után érke7ik megatc1jcsitési lrel) Íe
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il llib.i! t.lre\ilis .jÚ.n' rAl h! x lrszi l(.( !'U i.Dr li].l .l!g Jz J tnr i|
d!]itro].iljüÚbai l.nl Liná.lnaDr.Lr.t \rlr mij\ !lhi t.D 1lkil ]xs J
'lniltll..a17.rú 1illL\lnitlinJ. f]!\ ú a7 ncnr ] nr.l].rid( l]Llln]i;e!b.D .Ike7il, r.1 r ., ., ;"
utaD]' ;s |2ÜL ]nclhiúa'L .! ak fu|delLeLó\7. u lclhaJ2 l]!\x szJlliió a7 li.lerl
].r Jisé9éíéké|.t8 %_.n'al]tc!lalclóij$Ze!u [olb&ti7.tj\é.rkineLcl.

^nrc.|)iLr.D 
s2íLljlo x 01l3rtIdelLiiNe!l.]lalxn |.n s?íl]i1ja ].' aza Í. nr!ülis.{

''''
1 Lós.d.hnl é! hjb.s lcl.snL kt{hút Szx]liló mjnl ]e]ií ]]én7kö\ctc]óí kij(.les
szfunlíi:ibn] le\ollri. [s.1j j.]le!ii és Ir! D]éíélu tas.dtlcnr cselen 14.lrcndBlij dinÍh.1
a kiíbé ijl vJLó esctL.e.s lltlLrn1!ÍóL.

Hrbj\ te|!si1.s.s.lón sil]i1!.z.ri .! ánL.llenénékéIc n.!r (.í1ú leéni.li\.!. hJ
! hlbJ! !.l]eÍlús c\etén N]e!'.nLlcló x2 in' l]nc{lleÍól la l l, ulihhi.sctbc. ll
á|é(c]k.l i\,lcor. d.k' nlililkozil' ho!] Ú é'nnen lelcl(cl.)l milve. (csrkkut ]

Fel.( lr.ntcsiilnck J jelfl] s7clzödó$a] .I.dii kiitcl.zctsó!(rk nc]n vaov ró\lbcni
e ., . ,t. .l ', ' I r
lc]i.!ilés !l] r.lórc dco1 lí]hJlo cs x fu].k ílul elhárilhilall&' funJkilúli cscm!n'
, r Lor .. t .o r, ..!.e." r . ,.ir.. , ;o,
brlin'elke7é5éli|l. iLl.d'. mellzü!ésérdL hil lkhl]nu] énesilcni Á vis lraiohlk
ninósü]ó körührén!l. Ge]nén]1 l ]ij.g'fu (i'da.:]gL (anrajánaI kel] jgazolDia. Jn.l]
lgJ_l:j\i a rÉ DaioÍ. hLvJlloló Lllck k.llb.:/fÍclnj

A rltr7ódós idótxrtxdn. fclnlondís

Ftlek!]Éenszálliúsi j/er/adeslhxlxl.7'l3. l]in.liniL

]elen szcrzódós rÚnJel lclDondással

Bim.]}ik Fél jogosuL1 ].]ln l,.rzddéí i nrasil lilhe7 r.1éZell íásbcLi óíe\ilé$el'

'onnali 
hilil1}!l lilnn'rd]nj. lDrentry]bctr . .1á\ik fél íjl)'os sz.rzódús\/tgés1ko!e1cl

l szerzódésbeD Ül.ghrl!Í]zoll kól.l.z.!silfr 1ekjrÍctében és u il!.n \7erzódéssz.gií
! nrásik lól lilhn:j5:ik]] színjtot ]0 n'P.. h.lijlncnr oí!sollx

^ 
i.lco \ze'ziidést]en ncfu iibílr.7od tódis.kb.! a lrtl'' \il .lnl! KL]t \onaik!zó

rcnd.lke/á3L ]z im0].dól
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Felek Liil.sljnij\en li]cl. ik. h.]]] x s/e'lnlé\bei !!l]!]t kinéle/e sé[iiknek
nregIeL.Ló.n' jcl.n sz.rzijdal (. ].\ilase cÍl.tab!n eg!ülllri]kijdnel. a szcrzódésbó]
Úfudó 1i1íl kaÍdisckct LijlY.(lcu 1x+]!lás!k rljfu pób.1iík rc.d.Zni' Lfu'ck
eÍed.1én{elen\éas escla|t J Fc]rk ! bldiNíi s/ékhclyii PcÍi (ó7tonli Kerül€lj
Bi!ós* (a hiliisköIél neghaladó peíáry]aíóL 3!c'ón ! Fi'yáÍxi Bíóság) kiáíjlagos

Meglende jö l.]ies ]o!kőüel rendelkezó kapvrsoliiic:

sallmonné HoldánpI Ér.
Tel :06 I lll 43 50121

^2 
álvótlj cl írás során a minden(oli laliláFs, nrinl

szállitó t.l]es iolköIÍel rcnd elke zó képvis91in:

képVis.1ó ncebalalnfu otjI

(lré!' beoszlá' 0Ú t/269 ]94.]
ínév' bcosztí' 06_l/4?2 0566

]elen szér7-óLtés nódositísám 17 Aiánla1i lelhivásban úgzitetIek figy€lenbevéle]élel,
csal \'Iegrendeló és váualkozó kijzö\ n.gegye2óse csclé. kctÜlhel sor a Kbt ]0] s_a

Fclck jelen szegódéÍ elolrasIák' éíelmezLÉk' s n!íl .tÍatuklal mindcnbcn nrcgcg}czőt. a

cégj egyzés s zabályai s7cri!t ióválragyó lag aláirj ák '

Budape{' 20l0 j!n]Ú ]j

t 1.

Kollár Józscíné iigyacz.tó ig2zglaó
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MEGREND!]LóLAP
{MINT^)

Eremel a Fóvárosi Ónkorbányz't vá^onyi vilnos ldósek oíhon9 kélvseletében
megréndelem azélelmhzeBáunís árgyú szílilási szerzi'dés szállítojától

u alábbi ijrut 1cs2á11iij.át a szezódésbén kö]csönösc! clfosadotÍ feltélelek mellelt u
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