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sálliló. eg}ütl' m i.l Eolck közön a7 alulíoltnapon és hel-Yen e a]ábbiak

PruÁMBÜLIM

Felek rógzitik, hogy Nl€glcnrleló nyilt kijzbeszczési eljárásl ind(on ,,Életniszer b€sz'rzós l
vázson); vihos ldósckoIihon. rószórc'' lárgyában, anrelynek06 (tcj' tejlernék) lészóben

a közbcsrezési eljáÍís nyeíese szálljtó letl'

l.] Jelen szelzöl]és lfueya szállitó ál1al Ú j'Éte'nliszcr besz€nés s vázsolyi vilnos
Uósek otthon, részére't rárgyú ajáulati ielhivásban és u ajánlati dokumentáció

nr '.' o!'lll! 'o.bd 'e.lJao'ol o'l. 'd .s l' r'l e9 'er('í"''l
\"L.' Mdl\_ i'. '' '' \on\' l . 'o]' ?-'leÚe 'IJ'lo'o 'lol ''J
frccfcleló é]elhi9üek (lovábbiakbm: án'jelen szcrződésbcn meglútÜo7ott tel.lcsilési

hel'rc. hjba_ és hifulynfnlesen lönónó lesállilÍsa jelen szerzódés 2' Pontjábm
meghatáIozol1 idópontis'

l2 Á múszaki specililifujú - szílliló által beára/ot póidá.)'a jeleD szc'lódós l' sz

ne1lékletél kapczi'

l ]. 
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Loükél rcgÍendelés.ker l{cgrcndeló ! 2' szánrú nel]él'létbeÓ foglall
mcgrc.delőlap(ok)on léadolt ce'vedl ]negre eló$kbcn jclöl j fu eg'
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l.l ]\ 1eljesi1ési hel)el]e tóíé!ószlillfuisi sz.llno la á1 kÓhsi!.n léj]zi.

Á jclen szer/ndé\ l s,.inrú nrellékletébe! nreghatírozol1 ncnó egységírík je]en
s,eruódé5 jdólJ1anü ohft núdc! é! fcbflár l lól a KsH áL{ál kijzéGlt élelDiszer
lo!}aszlói árind.x nrértékónck I.c91'lclóen vilb/nat

]clcn s2c'ódós ]l' Fon!íb'n laglall s.:illitis] djj a tén],]eees mcn.],hégi
lclha\^álÁ(ó] fusgóco + 259/, kalellánela ko ret nrcgteldclósek fúgevó.yób..

Az .8ycs lésztct]csilósck uláÓ ut]lag' helenle s/jlliL] Vámlít .yúj! be, mel'cl
Me!Íonde]ó ! s7'frla ké7hezvótelé! kö'etó 60 üapúri napon bcliil kötclcs átúalásál
kiecYenlite.j Mecrendelii elólelel n.m lizel

s7ókh.]y.(Bldllrdd R(]^d l 67 ]
tcLephc]]! (Budln951' Knó,r$ u 1] )

szállitili díj, filltósi feltólelck

M.EÍ. d.ló L 1 Pou(bm rij3/ilcll s/-erlijJósslerü lelje5i(é5eúír

neÍ{'] 2o80]8 Fl' j3'1 18o.'.]. |lÁrAdijatfiz.lszállilón.t

A Iúe!leldeló áll.l nZele(l dj] lnalalba forlalja az L q7ánrúmc]léklelbd. nreghÍ'Í.zoÍ
ánlk e]le!éÍékét' !rel' Mn.]mÚza a ].lc s2.ÍZódós l.'trgyít kaF3zó l. ]dalok
ellá1ásávalklpcsola1osansÍl]iIóicLfucriiLókijllségrnbl \7állián dij. c$!nagol:i5i di].
Pón!'dlcc diia)' ráfordíisail kóslkiadílai1

] 6 A \^zijdés\^ t]jesnések lgJzolás:inali l_Élek 3 szál]ílólevé]
aláiísit. Elanri.l a 4 8...].9 szeri i ] cerzókó !! v.k Lhót.lél cs
ierryzijkön}lekel a szám]ák mcL]aklctekÓ l.saio]ni kel1

\4el]Éndelij késedelúes fi?flés. eseién S7álLiló a Plk ]oVA
szcin(i ton'ényes ké.ede]n]i kanrilot szmritja lel

J' l'elekjotsri é\ kij1elezt(hégei

.11 N'letsrcndcló l s'l]il]]{ nrelelózij üét szelnái! íásban elkijldi rri|d úton (faYon)
szállilónak a kijlelkczó lréN r.|.tkozó 2 sztnú .fllél]ctljcn loglall (úalomDak
megfeLeLó nregrendeLés.it, jn.lI.I szá1litó irísbú halaJékalmul. Ú.nban legt'eliebb
l naponbclul LÓvid úto!(1i\Ú ) YNzalgazol
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I 11 I1cü.nd.]o jo!osLIt. s,x] Íxí L.nkr.r IatÍJ kj.ri

Me!Íendeló iog0ju]L J rn.gudÜLas nlódosiiása']' ill.ne lenr.ndísán ! !7ílljl:i\l
n.gclózó nnüúalapo! 1l'00 óxn! lnijl s/r!llit{n ilásban. lóvid úlon 1á]ékozlalnj
kölcles szállitó a\/ájljlís lenjo.dása mian eselle_!esen l'elmeíjll knÍaina( 

'n.glórilésifuMeglendclö íefu kótelezheió

1.5.

sZíllí(] tií.L.s Ú li]Ül ol]01 cnmJg.lísban
fln.rozaskor. ll!d\'e l 1íroLískol nregó1 ja'

s,állíó ' fut a ]elen s?er/ijdés 22 pontja szerinli. az etsy.s ncgrcldclólapoko|
n]e!lelajh{elIcsitósihelyekeliötele!lclZi!lileiasaiátkö]tségéEésrds7élyéÉ

Á luvaozó kőzLre]iitévdl llj!1é.ó sza,jLitás ese1én az áruls7ál1íló to1cles a fiivarozó1oL
ítlen.j. és l fuvarozóv.l szenbeI esel]cgos l]'icón!ck.t énénye\íeni

s2á]litóalclcsilésibe])ekenÚáhala.!ag-valurarozóki'zbejijltóvcllcszáuiloÍán1 Í
szüksége. n]éíókig ki.sonagoli! ós cllülóEi' hog]'az áru y elijirt nennyÉigb.n és

dalabs7á.]ban sóíctlcoiil cs épen 
'negérkczcLl-. ^z 

állala és,]cl( demtiséEi hiány
vaE} hib:!t s7állío Ú.lóinleljesitési halírjdi'n bclü!sa át kőkségér e k(ile]es úlo1ni

Áz áru.]l.szlóséból rie] rcnrtilódaából ot.dó kiLÍleszély ú tiru ]eszállitásít tó!c1ö
ós a Meglendeló nrennyjséAi át!ót.lót ieuoló szíllíól9!é] áladásáig sállitót tellreli'

,A2 áru ncüyisé8i ítvételét kólcIócn kezdódjk N1égrendeló nrinóséei álvételi
vizscálal!. A ncI!]yhési vizsgálÚ elcdmó.ycsógót a sz.iuitólefélátvétcl. igazol]a

Á mnröse_qi álvórelhelrt a1clj.sitis h.l'e A nrjIóségiá1!é1ella menn}iségi ítlélel1ól
szjmitot l nopo| bc]ül kell clvólczli MinóséBj hlba esctón ! hibáról s,lllíót irííb
kell éíesí.ni. ós neg kell hnni a úi.ösógi hiIra negál]apilásá ak. cgyzókönJaezéséE

szállitó U ínLval ee}'ütl s7jl]íoÍ góng}ölele1 hJ5z.ílnka áladja Me8rendeli'.€k
mc l l ói1 NlecEld glij betói diiat nem Iizel

^ 
eónJavöleg \j$26zallitás. Megre.d.ló íLllla kó\etiezo sálliláskol töíénik

48

5.

szállittlnak febóható okbó] tijíédó. a száuilásla !onatko7n késedelmcs lc]jcsilós csctin
s7álliló a késede]mbc csas és n EegéIkezés kozÓt ellell iJószak ninden .]egke/Je!
óIája 

'. 
a kósede]enmel éÍifict ltunrcnntisag óltékének 1 '/-án!k negGleló

Ósszceű LóibéÍ iizetésérc kileles Kascdchne! ielje.íésnc( szmril. ha Ú ado! !.pi in]
07.]0 óra Uún óÍkczik .]eg d (eljesiiési heL)re

l,i



I 5] j|jbis tl.snls .lúin 12. hi,] L.szi]Li(. i'U |.n ii. .tr! J/ ljl||xli
J.[!n.núUnhln Lei' Ló\.llLjni1lr.l..L rls] irÁ |lt]Ú ..'] J]klhnrs .
tnd.lttta.\^]ü ]!lh]lZn,]|iJi' \i!\ l]x M ncnr J ntlTD.]c]t lnü!trtó{b.n elle/jI
úeg. iLlit! hJ l 57]]Lt.s b.ólkczós. x k.s.Jchnr: sZjLl|1asnak lcghllír./.ft Ldap!|1
ulíni. ó: lzzel nrelhjúsul l Óak rend.ltlés\7eru ft hiszft]is. szi]li|) !z éri .!
.ren.lL\r! érlékc|.( 8 %.ámk |n.!1iL.Ló Us^gl üniréI fizelesér. LLj1ol.\

An].DIliL.n szalliló . lr!(ndc]1:irlL l3víhalin nen szíL]i1i. ]. ÚoIiríet nreD|1jslt!
.íe[anck lt'7' 

'nrk 
]né!l!|elii inl7..ijkólh.l Íi7.lini( riil'lc\

^ 
kés{lelnri ós hjbis t1icsjti liÍbií s/j]liló DilÍ lei.r1 !i 2k.velelé( köleLcs

szj.rlájabol levon i Ls.lii.]legü. é\kjl rné.tékú k iscdc 1.n' cs.lan NJ9sÍen|eló.ló dj.l
!kói]réróL\]ló.sú]cg.s.hlllolivóL.

ll]b.s lc]i.sjlós .s.laD sz:illilÜ )Z eLinlel1áru.lL.n!íékére ne'. t](h.ligényl. kjró!c hl
i lribás {.].sjla\ esc(é. \'Í.!'.ndcló az áLL n|aL9léfuL ilőnl. |z utóbbi cs€ll]en Jz
íRclclkol lvlcg(ndl]ó n}jla1kozil' ho!] az !irÍe( Gie (eLe)1 nri1\'.! (.\ijkkenlell]
inct.n t,4land.l ln..nr

|elck ol.nl.lülnel ] ]elen 5zelzó.]aí]öl cr.dn kölelezellsé!.ik nün vagY .és7heni
lcl]csíójó\ll kJtcÍn3los lel.lossa!ül iLól hl ! nem tÉjesilas vagy a ré5/beni ncn
ltlresíé\.]Yjn Éline ncnr ladrrtó ó\, ]d.k ti]lJl clhárilhatallln Endknijlj cschó v' .r ,i'o , .,,.l,tor t"' 

''' l-te.r,.' ' ',."boLijvetke7é5éról. jllell'c mcgszű aséÍiil haladékIalanll adÚsíe.j A !É Jnaiorn.l
minijsij]o köriilnén]t. cs.nran\l J NJ]!\ar cazd.sígi Kimaúnlk kell iEazolljá n]clYjguolín. !É D.ioI. hiralko2ó liLn.k kelllresz.l.zni

,\ slcrzódós idól'rtan'a. lelhondá5

F.]eli. .l.nszál1ilásiszer/iiJéslh':il.73ll]n dó..lin]l

]elen szeüódés r. d.s ícl.xrndissnl'

LIárnr.1}jk lél ]o!.!ll1]elen szefódóí a ínk aélhez nnéz.ll irásb.li éícsitéssc].
úonn']ihlúll),allelnoldanj. an'cnn]ibcn a F:i5ik lél súl]os s7c'ódés\79!éí (őY.lcL
x s/*liidéslren De!halíroz.t kijtlercÍ5é!ei 1.kinlclabÜn é! J ilren szelzódcss7teéí'' 0,,ro,l .,.,o,oot

^ 
.l. s_r/ijdéshcn .enr szat]állozon kcÍdósekbeo l Plk ' \.l.nrüÍ a Kbl \.nalko/!

t.de]k!/é\ei.7 njn\ ad.k
.l
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7.: l:eleL lioL.\in,i's. kir.l.rlik. bo!\ N \/P]7iilÁh.n vá]l3]l kincl./.t\l!ükuÜt
Ílc!LL.Loctr' j.]en l,e?in]é\ 1.]j.si1$. éldekéLen ee]ülhiilódnck. a sz-cündcslrol
cÍedn \jtás kérdés.lel LőZr.ll.n úIgr]|í\ol Úlján póbáljlk rc.dezni L]nnck

crcdmén-\lelensége Ús.ló.c a l'clck a btdaledj \7ékb.lyü Pesi Kölponlj KcfuLc!
Búi]sá] (a lrxtískő.ét rnelbJladó neÍáÍgyéÍék eselen J Fó!ájosi 8nósno kl,]'l]látso!
illeléke\ségél kötl ki.

7 ]' Mcsr.nd.lot.ljcs jolk(jÍelreÓd.]k.zó képviselóje

s!lámonné Hold!opIÉu
TeL ,06 I lll-18-50124
ü\ 0íi ] '17]] ]l 59

^z 
álvéle! e]j'ás soLán a nri] e|kori raklílos. nrnn a k[tvkcló nreghablmÚotljl

s- ]ÚU t].s.oqlo Lel eíde l<'' l!|\iseló

Jelen szeíödés módosi[\rra ú Ájinlati iellrivásbÚ rÓgzítettek lig'eleíbcvótelélel'
csal Merrendeló és víllalkozó köZi's negcgyezése eselén kerúlhet sol a KbL ]03 ! a

!€lek jclcn szerzódést elolvaslák. éÍelnc,lók. s minl .karalukkal nrnrdelrben ndeeg]c7ól, a

cégjeg!zé! szabályai szeint jó!ólagyólag alii! jk

BudlpeÍ. 20l0' június 25

|,árik r.á\7ló k..oskeíjelui
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MEcRENDELÓ',AP
(MINTA)

EzeNel a Fóvárosi önkornányzat vázsonyi vilmos ldősek otthona képviseletében
n€grendeleú ü élelnisu nzílilás táJgyú s2ílilási sMödés s2á11ítójától

e alábbi áruk leszállilisát a szelzódésbén kó1csónós6 €lfocádotl feltélél€k nelLetl u

Kel. B'dapesl' '' ' '''". ''\óTp''''''''mp

Megrendcló
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