lklattp,úiii: 30512_801!It)_5 2011

SZÁllÍTÁSI SZERZŐ l)lS
Emintil ltLrejöIt e2vrcs,rl’)i:

IHI nltIés— cgreh aj iási S,cr etet 1ovú bhképíési és kelni bilitációs
lo.’puntja

\tlös.’’Lil I

0)5 I I ISS/Li1 [KL’mL’sit.
7275 Ial. ( iLlbt)r 0. 6.
IS 75 20 I 9-2—5 I

“/EiillIEIS/Etifl

MÁK 10023002—01393l63—00000000

Sikbci:

3626’3i7-655
I ‚It íOil
pilistil’. ci l.gm’hu
I. i
mn nil \] ercmid clii
kp\ i sL’Ittt’hL’ii 5/lIIL) tol (HP

m

Ioiiáii ti

6.

C/iCdL’s. h’. iOtLlilElL’SL)S. iga!gEItú.

Ill EIt’i’t’5/

I EL! iiSi— V UI. I /rt
902’ (r or \ElS\ ELli Pál n. I
11651 215—208
08 I 0—Ot) 181)
1<1103370 7—1200500—0000000$
00)65 0 30

‘Elli

-l

LII.’! iii

Ii Li’ziIasi.k

I. lEli

miijítt

(I I11LittiSi.\EiClIltl

i/LIi!li)
kcp\ jsulLkhL’Il Hrusi[ I íisiIó kt’wskcdclnii

FJ.iöil Jliilí[t)tI I1L’l\

L’i

L’S

ilEtilüll ai

ignigaló

alábbi klhtclckkcl:

a.; lllI,iil:iiv 2095 Piiis/L’l1tkei-csJL Poiuái.i ii. 6. siékliclvc (El m úllIliakbEip
bi,t.itásEl Iúii\ álxin löficilik. .\
\ l.:wntich C’IL’liuk/cr ll’sicrii.si
svállítw t;LFI?\ n: \‘egve.áru, \iireiit.
) .\ .\It’iviidcIö k’lii’úai alapján SiáIlító lcsiállítja EL \kgrciid’ló ákal EL 30.512—
501 210,2013 iáiuú bL’s’zcr/ési djárús soraii kiküldött árajúnIatkérsbcn nicgliatúnvot
illL’ililvsL’gi IltLtL’IclnL’l iiicglelclú EIULIIÚIL’ségcket El jek’n siurvödisbcn ncglia!únmott
tC!jc:1tCS1 bL’lvrc éS idOlM)ntiEI. %\/ álLijáiilEitkL’iesbcil fllL’gl)ELtE’Lro/0(t EIILLp—öSS!.I11L’ilil\ iSL’gtOl
t.1 icItöl) \ IL’’lCi1(ldtl El /L’l/(1tlCS tL’ljCitCC oraii t’I tci’llct. \ Siállhó által hcii újtott
iJtvEt/EILOI. EL iclcn s/Lrjodu 1—2. si. niclltkIcuJt kúpc,ik.
.

3) A l’lck i’öuji(ik. bo Eilzi]l—ss/nlciul\ iscgcn UI EijEiillELLkúlúS utlö SOi’ELIbEL11 talállIatú
íS/iilt’lHfl i’t. L’?!L’i1(I(L cm pcd:g Eti L’U\QS LCflllékck SOfltbEtn incgrclölt Cg\ L’i
iiltlil i’ ick.
során I)enyújtOtí ajánlata részcIunt rneitdott
áza I han iii egli alá roiolt egYséjá ra kat iii inti add i köteles a si.erí.íídés telj esíiése
árt
során l)i/tosi(afli, iiii a I)eszállito PEiriniTei igantlhaló módon áraikat nem emelik. Az
á ntk iii ódosul;isa e%etén M egrendelő aj. ;I(lOtt termékel vonatkozásában az áná ltoíás
és,Ielését lJivetiíen a s,cr,odcstol eláliliat. amennyiben az ánáltozás mnelialadja a
3O’V.os iiiéi’tékct. :\.Iilt’Il nVil)Cfl ‘V1egreI1(l1’l(i a, elállúsról Lét 11111 nkanapon l)elii I nem
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iIaíkoiik, i flió(IOSUIt ár résíérííl CJföglI(h)ttii»k tekintendő. 8,áiJító iáI!albi, iin a’
C5CÍ Ices keIveiő át-váj tozásokat
Lii lön értesitéi kötcIe;ettség nclkii I \ I egrciidW
lelé is íOváI)I)ér%én\e.’dt L
ii

4) \ \kitiidilo Ii ij iiil ILKLIL%tlLIl tLlLIL,LI1 1F1LiIII tl uoiott
UKLIL1 ILII1LIL lLIll\ 181 OJLfl
U\ uk0!oI. \ IL’hI\ dSt’ElIl El \IL2UrcIKIL’IOIIL’k 1()I1i0ElI1 iiicg kcII ji.IíUiiic u IcIií á:Ia kcr(V.r.
(Liji ij it
(ajidk 8/ti ill I/ dlii II1LI1I1\ i8LLLI. ti ILIL%i(L%i Ilt I\L( iI IliuliL
ItIii\
IcIElcIásáilEik idojl(lflIjEit.

5) \ \ Icreiideiő részére történi sicriöilés,icrií (cljcsitésck titan \lcvjciidcló El ellíl sIlEtli
adoti mcnii iségck Ics,állítirát ki5L’LOL’Ii El hati\ Os áiá—\ II 8/áiiilkitl
ja!
(cIIcIls/IuáltatE)st) (heti El S,állitónak.
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Iis/úlihILIEilEl

keiii<i
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ELiElI( lEhIIEiIillEl/ElElk IlliIldEll.

tclicsitcs hcl őre törtéiió leszállilásig klnleruI( köliséget. IcIti Iudoiiásul \cs/IL II1)g\ Elv
állEllEtilos (0IiiEIiIlli diii) iilCrtékt’ilck \áItlWEt8El cst’tcii El hrtiito éitckck i .vnhiElIku;
Jou%/ 11) lI\ \ aItoiisiiaI I11LLLIL!L lotil \ iItO./iilk \ (iittts iiit i!oi Ii. Iti iitk iiiiljil)i)1I I 1/ d
nap. amikor a McglclldciÓ stáiiiiáját El siáflilast’tt’to hElIlL a ki(ictcsvc Lcrüio szctwtI
lllcgIt’rllcIi
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6) S/EIIIiio u IL-I1i\ úsi jot kcictúbcn ncgrcixlclésrc kcrüli Jriik;ii siáiiihh Eh cvLiIi
\Icgrciiilció s!ékhcl\érc. .\ s,únilát El Nic rcndc]b icvérc ős 8zckI1cvcii1lcrc kcI kiallitailL
.\ N/cr/Kiéssvcr(l ici jcítús iLiEl/OIáSElkCIl( \icL’rciitlclü kcp\-iscIojc /Euu!úi EIhIíIú%E1\
cl. -icLdlcIldci() n kifl/c[itst a bci1\itctI stúillIa cIIoiiEICIEISEI iltáil. El [cljcsíiésIői s/i1iitott
t)Elj)0hl
l,eIiiI EltutIiá.%%Eil tL’IjcsÍti a S,úiIitá I0I077Q-7I?000000000uN
siiuiájára.
7) :\ ici jcsiiús iwi c:?.0Q Piiiss/cilikcrcs/t. Ponu,i

ii.
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8) A s,er,.ődés IiatáI ;i: EL s,crAKks laiáI\ halépésétol. U1Ei/ Eh 8/cl/Á IcsLötc,htiI
ján íolyaiiuitosun a 201—I. decenihei- 31—ig kiatiuti leIiívá lel jesitéséig.
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9) 8-,áIIí(ás: SiáIIító kötclcs El I]lcL1.ILiliIt’lés ICEICIELSEtIOI s/aillitoLt kci !ilIliikEiIiLipIlIl hcIfiI
llicuvc)liicit tcrniékckcl \IcgrciiilcIú s./t:?khcl\ crc IcsíaliiLiiii. \ Incgrt’IitIIst a
nicgcioto iiiasoclik iluLI?lkEi!lEip()I)
ciikesobb I —I Óráig lEL’
!
1
5/EiIIil.0Ih)/ L’JjiILIEitfli. Az
EtIIIEI(\ctcI iLI()pi)iitjEi: iluiIilkEilIElIlOkt)il 07 Olli0I
11 (‘Iraig. Szállító El szaililElsi
\EIIEII1IL’iifl)
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I 0) A S tál I ító kötc I cs Eh árut El svcrjőcléslicn IUL’gIlEItElFO/Ott (L’flh1(k L’I It’géiwk iIic ‚L IcI
szállitócszközzct (S csoinagolastian Icsiállitani, amciv El! diii t’pscct El lil\ZII\)!El5k1)i
illctvc El twolaskor incgoja. \i áruk átveicickor NicuicniIcIo ouosiilt csciciikciii
cIlcImri/Ilt a s/ElIIiWjdlI11U cIolrasokIlEIk \ilIO I ULIICIL’IoséUCt (pl.: lioiiicrsL’kIcl I
iarnii é
El kiséró higiéiiiás allElpotái. ainclvct adEltiupra ri%u,ít.
11) S,állíti 21/ áIU[
ős \cs/élvúrc.

El IcilívásbEul iwghElIái-o/oLt

mire kotclcs Icsiallítaiii.

El sEtjái
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A hI\alo,o L ircnúik dósúVCl tőrtónő szállítás (25(2kM
It’lVCll
1
I1I\ Liiozótól á!\ (211111. ős LI Iu\aro/o\al
ó \ Cli \C S Í I Clii

LII

árut LI Szállító kőwics a kljcsítósi
CSC(IL’gCS kárigúiiuket

SIClU[1L’IlI

A Nlcgwndlo kíIL’lCzCttsógCt vállal Lilla. hogy a lszallított áru clliclvczósórc kclőli a
cl jesíiői lwIvcr SzUIítóiiak. \ kirakodis költsőge StállíLót tcrlwli. A Mcnciidclő által
kijelölt liel\isL’bn ti Szállító által lesi.állitott ős kirakodott. vagy a ltIVLlrozó
ziciiiüködósó cl lcszállíhtt ős i Szállító LIItLII kirLikocIOlt LIILIt Megrendelő megbízottja
klCsOZllJgOljLt cs elleiiorzi. hogy az árLl az cloirt iuennvisegbco ős darabszámbaii. sértetlen
ős ép ;Ulzpotlmii kcrulLe lcsz.allitasra. ;\z általa észlelt nennisegi hiányt vagy liibLit a
;zilIító 1.’ előírt tcljesitesi határidőn belül saját k Itségére köteles pótolni illetvc kicsercini.
A si.t’rzádés utóbbi rendelkezesének Szállító általi iiwgsiegése a hibás teljesítés
kővetkezméiiveit Vonja IIlLigLI után. A szerződés e Iel1delke/éséIiel Szállító általi ismételt
meuszegése súlyos szerzodsszegésnek minősül és annak e szerződés szcrinti
j(.H’líl\LikCilflél1\ Cii Vonja maga utan
Atne nnvibeii a niegrendell Ieriiiél
11(2111 LI
\ ICLL1eIILIL’lO aluil nieejelölt llcl\ re. \ U\ 11(2111 CII allapoitxui \ LIg\ 11(2Ml U illegrelldelt
tlLtlabszálllllLtll meilIl\iségben krül Icszallitasia. úgy ezt a elek egeIOeI s!.iIitClI hibás
telj’sItLsIlel_ ILbilitil_ 111cl)
ttiIIeilil)iheil islliCteltL’l1 Ck)lOrt[tll. (1ev Szállító czzel Lt
itLtraiLisá\ II 5111) Os 5/CIJőLlésS/CUési kikel cl LII1IILIk jockö tktzinéil\ Ci lilCIleli.

E

A

luegbízotlILI a Sz.állitótól u szállitolevélen
iicgjt’lölt (eIlli2kCket CU\ szeru nliiioscgi iriegizsgalas. L’llL’lIOi/és LltLtlI LII\e5uI. ős Ltz
it\ éiel 1(11) Ci Lt S/.íillítOlC\elCli illetve a szalilláll aláírásáal ús eégbélvegzésscl igazolja. A
lási liibából eredő tigv a szállítás során megsérült csoiiiagolás iiiiatti milloségi hibás
ierIiic hez kLIprsolódóu1 iuinőséei kiFogást a Niegrendelő csal e sz.L’rz.odés 13. 1 iii jában
lilCiill)

iségi át\ éWlt kö\eőell

I.

NleglL’lidelo

1)

szeriiit éI\é11\ esitlict.

Szállít( LIalLIllIáljil. liovv az. általa leszálhített áruk llleeíelelllek a Nlauvar
ÉlehlIis/erkön bn ős egyéb mindenkor hatályos vonatkozó jogszabál’.ukban illetve
eloírasokhaii az adoli árura iieuliatározot előírásoknak. elek vallalják. bort a teljesítés
sorali
lILltál\ os joszLlbályokbaIl Iuegllatérozottaknak megfelelőll jariiítk cl.
\ SzáHiló JurLillialja. lloi’\ a lesz.állításra krülö termékek Illiliden esetbemi I. oszlálvúak
le 1
’nek. ihalliilil azi_ l1o\ a teljesítes ido1ioiitjában a ou\asztllatoságm idejük legalább
L’(l részével rciidelkeziek.
1

I )

I ) pohlibLill IL’\CsitCtteIl túli (tcliiil niChill) i5L’i IliIxill C5 5ze111t)Ctúllő esoinauolási hibán
ki (iii ) iiiiióségi hiba eseten a ililioségi llibára a Nlegreiidelő Li! eltarthiatósági idon belül
hik lika/hILL :\ I1iiI1OS$’.I kiíogás( az észlelést kö etíleil llLIlLldektalLtIiLIl. de legkésőbb a
lo\ L’ikcz.o illtIllkLlnLtlloll lL’ULLCI 9 óráig köteles jeleiiii Li Szállító Hé .A lliháloI
jcg)zőkönvv készül, amelyet mmd a Megrcndelo képviselője. iiiind a Szállító aláírni
wielcs .Ajc \ zoköli) v Szállító áltLlli aláírásának Iuaiiva a későbbi Nlcgrendelői
)gt1\ éli) CSíté’lWk nem képczi akadál\át. AllIelillyiben Szállító [I111 isiileri el Li iiiiiiőségi
ki Iogást_ .\legwideló szakliatósági megtekmntest kezdeniénvezhiet.

.\llit’lln)ijlen Megrendelő sznkhiatósági lllegtt’killtCs[ kezdeményez. a sz.akhaiósági eloíras
lesz Ui IánVLiLló. A iiieii Il)i ben a ill I nóségm k i Fogást tt szak hatóság jogosnak ra i nősíti - a
szakliatósaL! he ojiásából eredő összes költség a Szállitót terheli. ellenkező Csetbeli a
szLill)atósáP köz.rell]ílködésőből eredő költségeiket a ÍIek iiiagtik viselik.

S

:\ szakhatÓs\g illaS(3tiauLtk
1eL(leIocn a Szalhto köiclcs a tilt-isa
sziatossagii vonatko,o svthú h ok SJCFI O I a h i anvossigoI \ ug’ hí hát I iI iIk Iu I i
incgszLiiiktni. Anwiinyihcn Szállító az Így nicgállajitou hiáinssót’ \
hiH
luIIadéktilL1n clháríusóval ktslckctlik. Úgy N’Icgicnclclő iItal st.iIlitoul közölt írás[iJi
ícIs!(litast,aI] i cghataro/ot[ tljcsi(ási haL iido L’iC(IH1L’fl\tClL’U CILL’ltU\Cl \lL’rL’i1ItIc
SLII\OS s/erzod(ssícL’Ls oikö’L’LkC./iflCfl\Cit u!k linazha[hi S,állíu aI s/tinbL’ii
I 1) Szállító u hu’on aL ii Pl 1(1
leszállítutt liLiii.

a jOU%/iiIMil\

S/uiflit\

IS) SzL’rzLVsszL’ttÚs:
\ S,(illíjónak Ielróliató ()kl)ól L rLtnó

ilCili

S/Ciiil(i
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illast \ ulaiiiiii Sfli\

CSL’(éil a

tio’.i:

Szállító kÍitlitr lizctcsFt

kowlL’s.

\IL.LrcnLlclo

s/Cl/O IC55/CUL’S L’SL’tWl jogosult a szcrioclcst a,oiuiWi l1urulI\
Cl(IlOi1(lai1( (tCiitlIi\LLri tclluOi1dLS). kbhcn a/ LctbL’n a \lcgrciidtkt c
SJLI/OLILS s/ti inti ilhi_ ‘IliListil 151 kotbi ilitti iiiLP \il Inliilt u I oil’tIt ik ‘‘Ii ilitlO
‘i il

CL\

sL1IVOS

()tlhilUWl

‚‘,

Síállít(n al s,.ciiibcn .í\ iiicItiÚsulási kitber iiicrtckt
•\lap :
össznicnnyisg és a iiicghiústilás időpontjábaii iránvad() cgségarak lIg\cILiilhLvctclt\ cl
5/flI]uulO(t. llCt[() siciiótltscs t’llt’iiciteI lt’iiuiI1]aia(l( rcsiciick 5 ‘Z—a. NIt’irciidclo a 1-illici
u 5/Liilila kicLvcilhiisc sonni a sz iulakö ctclcs crLckchol lc oiiIiip
érvciiycsíthcti

Fclck rögzítik. hog\
Is Iriaior csetci kiéc
a IcIií’ áIaii sicicplo tti incL
s,áliiiasáriak 3 nitiiikunipo, kcscticlnic. \ IL’\ IiIbIS ttiiiickiit’k a kö\ ctlc,’ sióIIít;issal Ki
;\

icili cscrúlsc

sól os s/L’l/o(lcs icut’siick Iilii)[)SiI.

A Ú’Ick röt,iik. l1(w,\ SÚI 05 szcrz t
d55/
s
i1ckaFciiticI
c2
( I11CIILit a kö\ciltzik Kar
csctbcn töviiiö mcgisiiittlótkh,u minosíU:
ncm a mcgrciidclt áru. \ac nciii a nicgrciitlclt típus kcrLLl lcszállitásra.
a kisnUlított tcrnil nciii Idd mci’ az dclmiszcwkkcl szcmbcii IaiiuisztltHo miimösi’
köcwlmiitn ckiich.
liLIU ii mcgrcndclt ilCilui) iscgbL’n ktrül IL’s/állíLsra a 1lcgrcmlLlclt áru.
—

—

A ILlek rögzítik hogy a Mcgrt’nck’Io rászárol sÚl\ os s,.crzöLlt5Ss,ccLSu1L-I máimmösiil
Iilizctés cscdckcssgc napjától szamnitott IS (tizciiÍ5t) naptári liallot uiicgluiludo h,tt:;
kb,cdclmc.
6) Nlcgrcndclö kóstdt’liiics Iizcttsc dSL’tL’il a Szállító a PLk
szcri ním ktsccicl iii kamii mini szám itu Fel
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-

7) A It’Ick

szcrzbtksbcn az írásban tör[énö érksíFes alatt Ic\ I. cmiviml ilIctc:.
tdIdIaXOii törtem) rtdSítL5t rtcnck. Az írásbeli ertt’sitcs (Lidomnásra Litas i ipiáiklk a cuuii/ctl
rs,röl W Fen átv(cl rtk a Ilck A lecIczs n\ dI\ C nlau\ ar
ii

dcii

IS) \lcgrcnclclö a Iehí ást az áruIcrct terliúrc Kizárólag írásban adhat Kix ‘ag email
ii modositast t/Oi1ui1il 5/O kin

i s LeheL

19) l’apesoIatturtásra Icljogositott s,.cmiiIyck:
a) Szállító rsztröl
Szcmicleraknú Lngleiiclcr Krisztina: Ici: 06 7037070’)

Lii

juu.

M

I cl: 06 70-15296’l

I

ILI

1) N Lut ILll(ICIt)
III5JIt)
FEItoIEI

I

itsítről

iitij IL’.Et/l’ut(

Itel\ettcs

I VItIl\ I lSt\ Un

I cl.: 06’26 117-655
I cl.: ()ó26—3-l 7-655

I ax: 0626— I 17—677
Iax: ()6’26—3 7-677

-eh L

uc; (es [j I leL ;t jelen s,er!őclést,ó I eredő Löki ezet(se ik nem \Ug\ rc5s,beni
cl kapcsolatos kleIissgük alól. ha EL nem tcIcsítés Vagy El ztibeni 11cm
kIjeslies oh an L’IOFL’ I1-im látItató. s El I-elek altal elllarithaiatlan rendkívüli esemcnv miatt
kö etkeie[t be. En1leI\ \ Is iii aiornak minősül ( háború. R5ltlrengés. termésicti csapás. stb.).
ig niEllorral erintett fi.I köteles El másik lelet a
is mzLior bckö etke,trőI. illet e
iii ‘‘svlItstrol I lI:ldI.tEIIa11t;l ártesítenh ‚\ \i% naioriial niiihsüJo körül;néIl\ t. L’:eI11en\ L
UI !III jLlOLIItI1LI. I-.t’lI ii’.iL/OhliEl.
11) A s’ct;úks u ;Elk

33W

5/er/údt INek kö,ös

i

iuódosítliaLó

eic’ye,svcl, irashait

jclcH 1
/cI,-.ütle,beli itein nthál oio(L krtIésekbeii ai ajánlaIkírcs. a Szúllitói ELjnlaL. EL
:\ia’\ ti l-j—( rsLsdiJ Poieái-i I öI\ II1VköIi\ -i-öl síoló I Q59. i.}vi IV. Lörvén ValEllnhilt UI
(JihI(kO/ó jOlS/Ubál\ (Ik El! iránvEiLlók.

-

f,/ei/r,CIL’I)(il ei-ejó itákat ;i I-elek hLkes úton kí únjúk reiuleiit; Anicnn\ iht’ii a,
\ eie erctInlII\ w. a I-elek aIá\e(il magukat a Nlegicitdelo
t-t : 40
l’lol
5/..’ ILl e sieii;iii iiat_l- ön-el rentelke/ő hirosaa kiiátólm’os iIleLtHesséumek
\

.

-

--

‘-i Jleij srer,ődés elúlas,íIiatjtJa;i
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