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'de'o l J''' Lö' e /el/e ' e' é'A'( | lon ''ÉlelDFzer be!/ePo\ .

vázsony' viloos ldősek otlhona részére'' tárg'áb ' melynek ? (tojá0 és2ében a
kőzbeszcÉósi cljánjs nyértese szállíó leÍ.

l']' Jelen szelzódés táEya száIlitó álral az,'Éklniszc. bcszenós a váTonJi vilnos
ldósek ol(hon. rószére" táig'ai ajánlali lelhivásbm és Ú ajánIati dokmeílá.ió
núszaki specifi kációjában DegüaáozoLl ninóségi és memyiségi fellé1eleknek.
!álminl a Mag}al llclmlszcÍlónlv l' .szályú lcftókckt vonatt.zó clóiúsain*
negreleló élelmis7éIék Covábbiakbfu: ártr)jelen s,€uijdésbén mégh atáfu /ot te lj esilési
helyE, hiba' és lriányDeniesen töÍénó lesállitrisa jelen szezódés 2' ponljábaí
mcchatározott idöpontig.

l.2. 
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nÚszaki specinkáció sállíó ákal b€ttazolt példán}a jelen serzíidés L sz.
nelléklelét képezi'

l.]' Á klnkél megrcnd.lósekct Mcgrcndcló a 2' szánú nrellékLetben foglall
megÍéndelóllt(Ók)on !e.d.t egyedi mecrcndc tésckbc n j cló l i meg

l'1 (,/ ,-.



2' 'lcljcsítósi halíridó' lcljcsitós bel\e

r l A t]]cnts hÍt]r]d.: n]|IDh 1]l ()1]_ ]j l]0ó'n kbzr! hólliIó]péNckie'

2 l' Át.l|.sitósh.l!c: N'tcgrcnd.lószólhcly.lBÚlapcs RóZsa!'67')

2 2 A ltlj.snósi h.l!ck.cló.lónó sállnáí szílliló sa|íl kóllsógfu lógzi.

3' szállítá\i dij'fi7t(Ésj fel(étel.k

] ] M3grcudcló7] pontban rijg'lcÍ 5z!7('dós\/xú leljesilésc uu]n

neÍó 667 ooo' Fl+ÁFA dij]l fi,eiszál]íónak'

A Meclendeló állal fize'e(tdij nr.gába loglalja az l s2jmú ne llékletb en negh atározon
áruk ellenéItékét' mel' taÍ.lnraza a jclcl szerzódés l|Ígyát képczó leIadalDk
ellátásá!al kapcsolatos.n szíll'tó 1'lmcÍil]ó kollséeejt (tl s7á1|ilisi dij. cs.magÓ]ási
dii)' rálÓrdíásaiL, kószkiadásaiL'

A .ielen s^.Ződ[s l szjmú mcllókletéb.n nreglralárczon .etló eByséeáEk jelen
szeúijdés időlaíma alat mlndd. év iabruár 1 tól a l(sH ál1!l közétet1 élelmhz.r
lb cYÁzló i 

'rindex 
m édéké o€k me efelel óen válto zmk '

Jelen szcuódós j.l pontjíban loglalt s7ílljlísj dij a lén'leges me.n}iséli
lelhas/nálistól niEgóen +25% kll elléúet a ko]níét nrertendelések liiEg!ényébe!.

^z 
egycs részteljesitéseL után. utól.g' h.tenle szál]íó számlál nyúÍ bé' mé]}et

Meg.e.deló a szjmla kéáe7lót.jél követó ?5 naplári napon belül köteles átulalással
kiePye!]iteni Mégrenltelii elóleget nem fi zet.

].6' A szePódésszerú teljesjtésÉk igazolásánik IcLck a szállilólcvél Mcgrcndeló általi
aláÍásál' valanrint a.18..4.9 szerinti j e gyzóLo n] vck lcllétclét ós aláilásáltckjnlik. A
egvzókijn]ryeke1 a sámlák nrcl1éklctcként csatolni tel1

N,IegÉndeló késede]nes fi7etése es€tén s7á]lnó ! Ptk ]0l/A' s (2)() bekezdése
szeinli liiNényes késedelnri kmatot számitja fel.

Felek jogBi és kötelezettségcj

4.1 Meglendeló a szalnást nerelőzó 2 napig íúsbaD elkúldi rÓvid úton (ldon) sállitónak
a kölcllczó hétrc vomtkozó _ 2' sánú nclliklctbcn fogláll laí.lÓnn'l ncgfclcló
megrendeléseil' mel'et s7n]liló nísba.. lrlladéktalanul. azonban legfeljsbb ] napon
belül rövid úlon (faxon) !i$zairazol'

'l2' Merrendeló iogosuhasállitástkonkrétnapm kéÍni'
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Iijtele\ \,allnó alZillnás ]enNalis.
N'lc3ltndcLij ne]. kölcl.lhcla'

]lle|'. ].]nond;isára r szál]ilisl
ilísbx| ]in l,] únt lat].ko2lÍl
i.liÚ inl (araiMk oresléritéséF

47' sállnóaleljesilésjbeL]ekeD.zíha]a\!$,aluvalo7ók(ilbejőt1év.llcs4llÍottáJll a
s7ükséles ltí[kje ti.soJ.ag.]ja él e]lenórzi h.$ az áru ü elóií.rem'jsagben ésd 'b '. er 
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, et .r"'.., d t !/err,... rrt ,l

ragy hjbí száuitó a7e]óir'1tclrcsila\l hJlrlridó! b.liilsxjjr kij]lségarc kótles pó1olJ'i

Az áru elv.s7léséból vag] Í,ngálódísaból ercdó kánesÍll u 
'Ju 

lesállilásál kijveIó(. v g" e. ' or.. r otr J .^ .2 , r.er .et

49 Az áJu me.|yjségi áÍ[lelét kólcló.n kezdódil lvl.Úe.deló ninóséli áivói.l]ri -Jr'o .,p .. (. e - i.. ,..e,h.oir
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minóségi álráel heIYe i tLjcsilés helye' A mi.óségi áLvélelI a mcn.yiséli ánéte]tjl
szánrnoll l napon lrelijl kcllelvéBezni N'Íinósigi bjbJ eselén a llibáról sállitól níJhan
kell órtcsíleni' és ncg kel] hilti a ninóségi hiba DrcgálLatíásíMkjeg}zókönnezésófu
znos h2láidón l.lj]l

s/tiilitó kincl9s az ánt t]!ln .soDa!o1ísbat
inlafu,iiskol. illcllc I láLoljsk.. .]e!i]v i

száL]ilú az árul a ]él.r sz.róJi: 2 2 ponlja s7.rin|' ]7 cll'cs Í'clrende]ólanokonr'-.r'lol r''1,.-., .1 ' . t. - -j.l

^ 
liLufuzó kózb.jtÍlé\e] tóíóIró sln]lilis e5e1én a7 !rut szá]litó kóI.lcs a fuvaro7tnól

d( eno j' ós l fu yxro/oval lzcmbén j elei jeles kárigtn}ekel én'ényesileni

szállnó !z anval eg)üt szíllitott gijng]-i'l3geL lrasználat! JtJdja Mecrendclónek'
].clléÍ \,lcercnde!ó beléti dijat cnr lizel

,\ gijngyÖleg !isszasZállitÁa \'Íegrcíde1ó í|tal r köv.tkczó s2íllnnskol1öÍ€nik'

SZílliló.ak lelróható.kbóitöÍé!ó. a sZálliláya \onalkozó Lésedel.res te!csitis eflén
szállitó a kiscdelenrbe esés és a negéIke7és közö11 cll.h jdi'szak nrindcn megke?dctt
óríja uún a késcdcl.fon]el érinteft án'nennli!és érlékélck l ''-ándk megfclc|ij
ö$zegú kólbéI fizetésér kölclcs Kósedelmes LeljesiIés.ck s7áfoil' ha az adott napi áru
l] ]0 ónutúérle7jk nre! atel]esitósi hc1vrc
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dnk! ].nttnl']bJo lei'] l.jL.t fiürr!l|.k \l!] llb |kbljl n.nr llliL]nJj i
fu lch.ló\/.fu li hJj4.jll:lr. rilr lrx xz .|j x njegren,lr ( ntn.rilelhcn .lk.zil
]nrg lll.tre hJ l \7'lLirl\ L]..rk.zlt. x l.s.d.lI .\ lZ:iLhLi\nlL fi.3h!1ánjZo(l iJ!p!nl
ul'ni. a5 e/Zel !re!hiilsul J dak .cddch.lóss7erii jclhA/nljl!\l s7:i]lilo .z éli .!
n]enn\r!é! édék.D.k 8 %-ilral ln.l1i.L.Ló osZ.lii Ló1ba. ji^las.IL kÖ1eLe!
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ÁdN!r]ib.d s/xlliló J n]Ü!]ÜtL.lL ]jn .3]r]Lll'n nem lZrlli0J l.' iz triÍ.n 
'n.rn]jsógiíéké.eL 3 !,i ín![ rnellil.Lii ij\l7e!ijLö1bal fiz.tl!1. kot.lcs

A lóscd.lnri ós hiL]ís tL].sili l.1bó( s2íllnó mnÍ Lq]í ÉnzkÜlc1eléÍ kót.]cs
szjdíjábóL l.}!nnj Lsc(i].l].gLi é:ti\.]éíélükésedeLe].eselón\l._!l.nd.lódinÍh.l
i lóiba'lóL ralú.i.1]lgc\ l]1.kLnLcÍ.l

Hlbí\ (l]lc\iLó\ es.t!| s']Lilo 12 ériúelt ín] .Ll|na éLéft ne]n tJdlr rsén11. kir.1c h1
r hibás tlje\ilés eletfi \,lc!.nd.lö az íl! anl{llllij] diinl E, ulóL]lri cscllr.d az
ír(l1.ll.. NltsrcnJclo l)il.ll1ozik' ho!] aZ aIi]Íe lélel(eke]1 rnil.ven (csokkc (.n)

Fclek nrente5iilnek . j.LÚ sz.lzijdósbi]l .fudii kölcl.Zellséleik nenr !ag| Ías7bl|l
1clcsilésél.l Iapcsolabs ]!].]ijs!gük J]1']]. h! l nenr 1ejesilés vx!y a Íis7b.ni n9nr
1clcsités ol]'fu .]ó.. .fu lí1bxló ós a l'elek ahal clbái1h.úlLxn fundkníilr esemét]
ni.t kóvclkc7eú be. Jn]cl]' \ j5 nÚioDak mnlrj l (híb. 

' toL-qinhiboú. löldrc !ós
lclnós{lj cslDas 51b)' A \is n]aioÍal órj.lrÍ lél kineles a 

'nás]k 
Ll.t a v6 ]ai(tr

hekörelkezcscrö1. i1icÍc Í'c!sziinó\é.i'l hJlx|úklil nll an.sitcni' 
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rjs nr]nn!k
Drinósijló l.ÁÍij1dl! !l .sc.rj.)1 J \'l!!)!r cxz.].sági (x ]arírrú k.1] i!'!lnia' nel!
ig.zo]áÍ. rn ln'i.ÍJ blalko/-n tilnek k.ll bcsz.r.z i

A s/crzódós idótaltaDa, f.ln'oldás

F.lck aidlcn s/rlliri.i sT.riidisr hir,nn73rl1 ,line LiiiL

J.]cn \zerzó!és rendcs Ll[onlLá$aL.

Llínnel'ik l ól oe.sLh .lcn s/crzódéí a lrisil Lll]cz inlóz.tl irásb.]i éíesné\sÉl'
azonoah hxlíll)Jl li]nnn]ütj, .lrentryib.D i tr]ísik lé! súl!.s s7ellódé\s7e!éÍ kö!.t.L
a s2er7ndé\ben me!hJ'arozot lól.l.z.!só!].i t.klnlelébcn és az ilVen sze]zódissz.gaí
a.úsjk (él ti]hn'ísíiólszx rnolt]ilnlNnbeLüLnemonosolla.

,\ j.lo s7er7ijJi\b.n n.nr vah'l].7otl ki.dcsckL].n a Plk ' lalanri a Kbt l!n]üt/i
aiJ.ll.lúsei L rtnyrdi,(

,1) j)
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Ezémel a FőYírosi Ónkomályzat vÍzsonyi vilnos Idósek otthon! képviséléLében
megrendelenazéLe]nriszesálliüs tárgyú szIílnísi szezódés szállíLdától

u alábbi ]árÚk leszjllilását a szezódésbdn kólcsónösen elfo3adotl felÉtelek nell€í d
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