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Iovábbj'lbú' ]niúsznüi(ój együll. mint íelekközölt Ú alllirotnapo. és hel'cn aalábbiak

Felek rog7íik, hogy MeelendeLó n'ill kijzbeszellsi eÜárást iíditott 'Élehjszer besz€nés
vázsonyi vilnos ldó!.k olthona részére'j tírg'ában. amelynek szár'záru és?ében
kózbcszcúési éljiÍás nyetese szálliló leú

1.
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Jelen szerzódés úrgya szíllíó állal az 
''Étet'nhzer 

beszenés x vá2son]j vilmos
Idósek otthom rószÚrc" táIeyú ajánlati fclhivásb.n és Ú ljá.lali dokunrcn1á.ió
mús2ki specifikációjában neghalárÓ7Ót minóségi és me r],iségi fcllilc]ehrek'
valaninl a Magrar Élclniszelkön}v I' osaál'ú lcmdkckre vonatko7ó elóÍásajnal
negleleló élelmú?f,Ek (lovábbialbm: áru]jclcn s/-erzódésben mellratárczoft lel.jsitési
be]yrc' hiba és hián-vmentesen lóíénó leszil]itíso jelen szeuódés 2' Po.ljábar
m ee]ralá Lozott i dóponli g

A múszaki specifikáció s7álhó dlll beánzotr példánya jclen szcrádés 1 sz'

^ 
kÓnkÉ( negréndeléfket MegleDdeló . 2' szánú nrcllóklctbcn l'oglal(

ncgrcndclólaF(ok)on le'dolt egr edi melrendelésekben jelóli meg

r^^, 7



2' Tcljesitósj bltáridó, tcljcsités l'che

? L 
^ 

lelje\íén haúrido: nipoola 07 00 L]00&aköZö1llráli](ölpón1ckig

22' A tljcsilts hclrc: Vc_qltldeló széL]rel}e (Dud.toí' Ró7saL 67 )

' \ l i i )''' ("' .ll '|(/' |''o ''l.' l ''._é ' '

3.

.1.

száIlÍ:isi dii' fizelósi Itltótc)ek

l pon hJn o]lilell \zelzódinzefu re.'e. kV n

77'1]91 , r!] l.l'j j48lt^!A dira11i7.r s']lítón.k

Á M3glendeló áld nzeletldij lmEába fog]a]jl 
' 

l. szán]ú nrclléklclbcn neglratálozon
áruk el]enéíékél, Dre]y letalmüa a ..Len szeEódés líÍg}át kéte7.i feLadatok
elláú5á!al kpcsolatosan s7filIiIó ]il].erüló kö]tségcir (pl' sállílási dij. csonagolasi
d ij ) ' 

úlo.d jtá sait. kés2]riadíslj t

A ]clcn szeúódés l színú nellékletében neghalározott neíó cg-YsógáÍak jclen
s2eÉódés jdőbíama alaft nindü él ]ibnL' ] tól i KsH áltaj kÖz7-élett élelmiszcr
lng]asztói árindex ménékének .reelelelóq \ ál1ozr.'(

]6 A szezódésszeni teljesitések lgrolísá.ak Felek a szállilóle!él Meglendeló általi
aláÍását' valmint a 4.8', 4 9 szelinli jegyzókön)ryck felvételél és dáínisil 1eLintik' A
l ej]rzó kijn}ac ke t á sláh lnk m el liklete(énl csalolni kc ]l

17.

lelc. s2erzódés j ] poDÜában loEIall s2á]lillni dij a tényl.ges nremyiségi
fclhNználástól liiBcóeD - 25%-ka1chófict akonkjét nregrcndclések fugevénvébel

A, etsyes Észtelesitésck uIán. utólag' lrelenle szállitó szjnlát n}ú]l lre, nelyct
Me8lendcló a szjml. ké7hez'ételél köveló 62 napljrj n|Pon belül kótelcs álúalással
kic8ycnlícni Meglende ló elő leret ncm nzct

Mcgrcndeló késedelmes fizelése csctón szálliló a Ptk ]oi/A' $ (2)_(]) bek€,dése
szcÍinli lin'én)es késedelni kmat.t szánitja .e]'

Felek jogái és kötelezetlségei

Meglendeló a szíIlitást fieg€ló?n h& szelnáie irásbb elküldi rölid útoí (fNÓn)
sállilónal a kolelkezó hélle lonatkozó 2' sáfuú fuél]ékletben foelalt tÍlalom.ak
meg1'elelij .]€srendeléseil' nclr_.l s2álliló násba.' haladéktalanuI. MonbÚ leglaljebb
l nap.n bcld úvid úlou (faxon) vhs2aigÚol'



12.

4.8.

J.tL

sállnó l tc]icsitósi hcilcn e általa. vagy a fllarozó kózb.jónélcl ]cszílLilÓí ánú a
szűkségcs méíékig kic5omatsolj! é5 c]lenóru i. ho8j. u ám u elóií me.nyjsógben és
darJbs7jmba. sér1etlenül és épen megé*e7etr d A7 áhala és/]éll men.!úégi lrlányt
vaEv hibát sállitó az elóiÍ leliesilési lratáIidón lrelül sa]át köllségérc köleles pótolni'

l\Íe!É dl, ie' JlLJ ''1 ll'!L |r|lr]elj

\'lcgrcndcld olo$ll1 a ntt..ndl]ó\ nljdo\iús''a. rllelve lemo.disáru a s2állnaÍ
.rege]ó/ij nrunkanapoD ]]00 óúlq Lrröl szallitól úásbar. ró1id nto| láiarlzhü]j
kÓreles szálLító a szálhás ]cn.ndása iaÍ cscllegesen ae]meÍúh káninal negléríé!ére
Mcer.ndcló nc kol.l.áclij

szálhó kÓleles az án]I oLyan csonr._{ollsban leszá|litani. anr.ly az á épséeót a
1ulaÍo'skor illel!c x láro]'\kÓÍ m.qfi ja

szállító Ú árut a.elen s7.rzódés 2 2 ponlja sz.Íinti, Ú egles negÍendeló]aFk.n
merjelöl! leljcsíési lrelyÍe kö'eles leszillilani a sajál kölhégérc és veszélyéE'

Á ]nuo^] kijlbejijlté\el löíérri \zállíís elelén u árut s/r!]liló kÖtélés a tj]varozólól
álvemi, és afulalozólal szenrbeni esetleEes káIi gé !'eket áaé!}es ite tri

Áz án] elrcsaéséból vagy rongá]ódásából eredó kán'eszélY az áru leszillitásál köleró
és a Vegendeló frennyiségi átvóleLéllgÚoló szál1jtólevél átad]'sáig sálLiróllerheli

^z 
án nemyiségi álvételót tovctóc. kczdódik Mcercndcló miúséEi áNólcli

vizsPál'uAmennyjségi\jzs]:álaleredhódye$égé1as7á]ljIólevéláNéIelcjg'olla

A nnlősóci ít!ólcl hcly. atcljcsitós helre. A minőségiát!ételt a me ryiégi átvétellól
szánrjto't 1 napoü b€lü] kell elvégeai Mjnóségi bjba eselé. a hib]'ól sál]íól nísba.
kcll ért.silcni, és nee kell hivni a ni!óséEi hib. negáuapitásámkjeg'Yzókijn}a]elsére

szíllíó Ú áruval egyún szálft.1t göneyölelel haszrál.tE átadja Megle.delónek'
neiyét Megendeló betéti díjat nem n7et'

Ágljn'9yölcgvisszszál1ilásalvl.8rcldeióállalakövetkezós,á]litiskÓÍlijnénik

szi]l]íónak lelróható okbó1tijnénó, a szálli1áJa !onalkozó késedelmcs ttljcsilés.sÜlón
szíLlitó a késedelenbe esés és a negérk.ZÚs közóÍ .l1c11 idósza]i nnrdetr Deekezdett
órája után a késedc].nrmcL órintctt lilurennrjsé! éíéké.ek l 7í ]inak negfclclö
ósszc8ü köIbér fizetésér€ kó(.les. Késedelmes teljesilésnek sz:inril' ha:L ado( nápl i]Ju

l] j0 óÉ ulán érke,k mca a tclicsnési bcl}.e

j-, ,,



5 ] Hibli\ tl]iesnés esctó. 'l7' l]. a lÜs/:j]lilo! 1ru nenr íc c Drc jZ aianLlli
,,,J.t,,,-,"

..nJe]lelész.rü iilhrs7n]líy.' \1gI hJ JZ len i nre!Í.ndcl 
'n.mYi:éqben 

érke7ik
ne. ,'. ldJ..l.,J ..-,e L.dn Ji k.. ,, oor u,1.,,
utáüj. és e77e nr.ehiúsJl jnnak Endehelésj/erii Llhasaílása száui1ó az éri;le1l
nonnYiség énékan.k 3 vD íMk nrcgfclcló ijsszesű kotbirn7eléséÍe kölclcs

it.

6,

6.1.

6.2.

7.

Árnennyibe. s7íllitó. mcgfundl]t :jrul e!] álklí. nen] s7álljt a lc' az ó.inle!1nre!nvhéc
'nl 80r'1 ..-l J'loo1 7-.eoe!

A kóscJch és hibás te!esjt] kötlróí sZá]liló nnÍ lejáÍ pé./köl€telósl ki'leles
sáfrl'il]hóllevo ri' Es.ljjellcgii. éskhnóÍékij késed.lun cselén NÍeqrcMe]ó dlJnlh.t
a kó(béíijl \aló esedcces elkIj.teyól

Hib's tcljesilés esclin s7r]llí1ó az iri .ú áru ellenénékére nem laíhalig[n}l, kivé\e h.
a hjbás lcljcsilós cs31én Megr.ndeló o 

'!ru 
ítróleléÍól döll. Ez ijbL]i esctbcn az

átlélelkor l4egend€ló D'YilÍkÓzik' lrog' az órinlet lételíckc)l milyen (csókkeniett]

lelck nenlesülnek a ]elen szezódésból eledó $telezísélejk nem valv .és7l.n]| '". 1.ooJL elelo s,r r,ll o L:e r.lra.oe,i rer
i.ljesilés oLym e]óÍe ne]n lítlra(ó ús a lelek á]tal élbádthalarl Íondkivúli csemén!
1,.r Lor'1.7 oe. 

' 
1 . "ror .it r r ,0 , Lr door, n,te

'er|' 'óp'''b c\ 1do' le''.'l!'lo.l. ''''rt'.' r nao'
bokiilelkezéséról' illetle nrcEszünéséól lra]adókb]álLl étesilcni. Á vis n]aiomal
ninósijló kijÍillnéntl, eseninJ1 á ]\'Iasyal cÚdasáEi Kmfuá.ak ke]l igazolniL mely
i gazo lást a V is mjioÍa h iutkozó fé Lnek kell bcszerezn i

A lzeui'dós idótarf xml' fclnl.ndi.

Fe]ek a lelcn szál]ilís j szeródést határ.7atlan jdőr. kiiiL

r0 nrp!s hat do\e hrmcLJik rel rhaL

Bámel]rik Fúl jogosul1 jc]en s,ecódéí a násjk Íélhez inté7ett iijsbeli értcsiléssel
Úonnali h.tá]lyal felrnondini. Jnrennyiben a mísik fil súl!'os s^zódé$zceést kö\et cl
a szcrzódósben nreghaláro7ÓÍ kölelezcltsólci lekinlelébcn és u ilyen szcÍzódésszegés1
a másik lél fellrirásálóls/únrnot ]0 napo. be]iil nün orvosolla

Ái€]en szcfódisbcn nenr szabál-Yo7.t kéÍdésekbcn a Plk. laloriDt a Kbl. vooatkozó
Éndelkezésci az nányddók'

Jelcn széIzódés Endcs l'ehrondá$al.

r,



7 ] lj..Lct Liil!]ij]rii\.i kjle].ilLl' l'o!] . s2llzólLl\b.n lílLxll ki'lcl.zc11ségulD.k
nre_!i.LeLóeD e].n J.17ódól 1lli.\i]c]c érddl'jb c!]ijínrüködD.k' a szczódalbij]
c'cdó \jlxs ki a\llc! kazr.ll.n ljl!\ilíÍ]k 11án |lóbal ík lcnd.znj F.nnck
.lednéii.l.nscgc csctóLc i t.].L ! blJip.í s7akhc]}ú Pqsli K!'zD!!u Kerü|elj
B'rósíg (a hlláskóIél.1eghJJdó pen'rgJj]1ék e]e1é| | Fólíos] Bnnsá!] kizílólagos
iLlclékc$ógclküLikki

]1 ucP.o.dclö telles i.qkiÍftl re.delké/ó ké|\jse!ijje:

s.l!nlonné lIoldlDpf Ér!
Tel.: 06 I ll 1-48-50i2.1

Á? jtfét.]i elji'& so'án ] nrjndenkori |ilt&os' n]nÍ o képviseló nreghat.lmazonja

szálliló te1ics jogl!Í.1 Ícndc]lczó t.pvhc jö j:

Ló nlrá Í J ózscf Íel ephc l-\ae zetó
HajdÍák vlklol ].qis7likls

llrér.beosÍas) 06_ll.125_'62'
(név.beos7t'' 06 l/.]zj 74l3 (1él )

Jclcn s/.zddó\ nród.síásÍ!' Á]'n]!i lelhjlá:ba. ri'87nendk 1ig]'el.mbe!a19La\el.
csak i\'legl.ndeló és víllalkozó kőzós nre!e!]'ezése ese1én kerülhet sor a Kbl' ]0]' üa

re]ek jelen szeÍzódéÍ eloLvaíák, éÍelmezlék' s nrinl okE|.1L]kkal nrinde|]ren megery.zót. a
.cgi.gyzús sz.bíltai szcrint óváharyólae.1íir]ák'

Budap.st.20l0 iúniLB25
l! q'o.n, ;:
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%
o.\

Es"



filÚ6eyi]rnd].íü PqL9].k. r0 \ L.]j !Í $
!í!ylc[ fiLkre\.20 \ ] 5$ os
g\iinritLc\ itrl 0 2l-( H.vrll
lilÍonPólló t*i7sj(ij l kg.s
.úrcmk. ol] np.\. ]]r' j0'; os

kakúDol. s4rc csi' ] kq .\

dialrd,rus Di r mazll gros

d rr r!s r rr .Lm 20s os

li Í e...li 7e. lN rn]fo]rnli\i]í|'
ar2di.ínnDúfu '{j00 !-os BARON

q , h: lonTe^ 1qr L. i L

Del lál 8 fü'erk.rerékKRoRR

4' .;'' í,-,

tq!.!
!r9,!l

!!t!!rL

4!!irq

:!ct

M!



V n I sir[. nszer[.\cnr kit\oRR L

!ri] iin,!{.\.íL (Norur ] [[ !5
rl.pizliisroLlLrr$4..1[.r r rg is

ma]Jhún.\!s lto.ka KNoRR l]0 gr.s

]tlg]Íin kénr polr as l00 gÍ

bulg.iláp!l'.l\ rJ'.JoRJ{] ks os

l^,n r\. !!fql NNOlUr2 re os

n]|ÍaaoÍgo éto]r.j. vóiUw rr

ilÍalóÍgó !lo]liEJcn (100 9i] os. finonitot éto]aj.

ni4aÍid l(Íé'n luhtras.500 F.

sz,iRÁzTtsZl'Á L!]vIsBETÍT

sZÁRAZTÉs7-TÁ. KÖRTT TÉsZTA
r.,i,* "-"k*k" ToM,\Drll I

fu'e.pap.li (-enleqe' édes trems] l l'!.\

ii.Ín l] L\i]' l lra!
l!!.!

|É l<l1.0

!,q



o lheg] lOMADlNl I ks

Budape$. 2010.j'niius 2 i.



MEGRENDELóLAr
(MINTA)

Ezemel a FóvÁrosi ónkornányz.t váaonyi vilnos ldós€k ottbon! képvise]etében

megrendelen az ételúisffiálli!ís úrg}t sáuitási s*u ödés szállítójálól

u alábbi ijÍrk leszáuiÉsát a szerződésben ].ólcsóúsen elfocadott feltáélek nellett e

f'l:BJdape't ' ' ''é\ '' ' '''' hón6P ' ' '' tao

k 4.' ,l


