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A szetződés teljesítésééít fele!ős szcnrélv:
a ror.]rbbirkb,rn: Szlrütil

lrósilllLiclrbcn cgl,üttcsen 1 clc]i lrijzi]tl lrl ,ilulírurt rr.Lprll is hcJr cn ru rl,iLlli ti]LéLc]ck szerrnt:

Pli]ll\t\ JR L]l.U i\I

_\]lnrht]rérő l ]iózllcszclzisc]iró] szr]l1ó ]LllL, éri C\-1I] róntlnr, (r trx-l:Lbbi:rl<blll tlr1.] 8l .'

s1r:I1lli1 111,i]t közbeszerzésr eljlirásr borrrolntlLt le ,,\ííítéti izolitciris arrl.agok bcszerzésc
szltllítitsi szetződós keíctóben" iárglbilr, S,iüó ró.ut rctr rz e]jirisblu. és x bcl]fiiin]ll
lLjiLnlrtrnleLrneg.rzsgilóBir.ilr.lbrzoLrsógjli.r;lrrr,rlrp1irl.\jin]rtkitrjc]ilnlélt
cljl'Liásr r szerzódés ncilélJcLibcrr.ptcitrlrli]r.inrL trlrjlltcrillcn ! IiLt ,1, l] 12) LeLc,zL]és ,1

potrtj,:rllen Li]grítcLtclrrcl LlcefilclócD Sziütó. nlrnt nrcnc.; ;Li.i;l1lrcr ó ]a]1-{ ]úlll|s 15 én ke11

ljánhtl (e torábtlirlrb:rn orertc:.ll;inlrr, ,rllpulr étclór el a 19 rósz tclintctóbcll ine3n\cllc. xl
lLl,lLbbi alánhtt elenmel:

Fcrltldl:rlrpján rz eljiLi,r ncgrrrcllrr] üJJnllisilln (tor ábbrlkbln Felhívís) és az,\1ánllrtitcLL
r]olrLrmcnt.:rcióben (til ábllir]d;rll 1)okunlcltrictrlj rrlgzítcLt iilLéLclncli clcecL rére fclc]r xz ellíblll
ve,ij.lóst kijtili:

.\1áLllru ár (\eLtii i t Lrn .L ri;zcnkénri tcl;cs
nlcllrrr,isógrc, a szerzócló; rc]lts ir]cjiLc r,lnrrkozrrrrr]
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Szerződés tritgya
Aszcrzóclóst:írgrarza1,'Lnlrdrórr'iilLlll1FI)crr2(l'11iS08!.1551]33szánron201.1 l.ilul
8 naP]ál} lrö7zóictt Fc]hírásllall, nlrjd hir,lrl, 201],i S 10! 1913i5 színron 20]-i jú,Liul -.

nipján, 201.+/S 122-2,16655 Sziln.tr ]1|1+ 1únrus 28. rrepl:in. nxjcl 201,1iS 133 2_]]']ra

szrlrrron 201,1. jú]lus 15. naplin liouzircLL kori.qcncLLrlno]lblrr es a Dokurrrcrrriclrjblll
nrcghxtáIozott, és l jclcrr szerzódi,: nlcllilJctlcl)óbcn n]cprcíc7ctt nűriLr rzolillr].
lrn agok .- t tor-ábbiek1l.rn: :iru]r tcL:isr itc]c. ,liLllít,llsr ó, cl]cn&tóLérrel rneglrzerése \
szerzódés ne[élJet(ei)é)len rneghrrárlzrlrt 1runrclrrlr isleról r lclrí\ jsolr sorin ,\1egLcnLlcló
+5 ?,i, lrrl eltéther



l,] ,\ Sz,iL]]ító köri.le zettségeL r i|llrl lrre, hr19 lz iíLlliit x dr,]iuJ11l1]t tcióll r n fogLllt
nlntósógbcn száüt1l le \Iegrendelc] rcszclc rnl nlórLoll, hog az l'Lru lc.ziLlLiúsirl r
sz.t7ódaslrijrésról számitotr 12 hónipolr L,.lL,l s(,l licrullrcss€jl,
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1Iegrenrleló az áruk.rt 1.,rz irtóilg .lalár caLiillx hllszná]narlr iel, arnalr lrls . r rgl
nlg kereskedehr_L torábbértékesitésére ncm 1ogosrrlt.

]]

2.1

szerződéses órtékl
.\ szerzódés cllc,nórtóllc ]8L r];, 1-1 i].,\. Iicttiís;iLznr olcr rutgl eztL
h ótsz.:Lzhctr crró t fo,r,rt -,rt.'r .\ jc]en szerzúdés lhpiiLn leszállírísrl tcriiió itul LéLclc,

ellelértó]iít l szeLzrjc]as nrr:l1ilr]etc(]) r.rneLnazzl(l11r). \z irlk }Iegrerrrlcló s7aLh.llój!
leszáütoti és XIegrenciclri ri-szérrjl án-crt iLLLrk s:ánniz;is] ól,ti]r!rc vonetlrozneL, ]:nrrti
rncgfclclócn rz iLrlr r _SziLl]írr'l ilLll jelen szerzódés l1,rpján teljesítendó rrlltnlcnnlr
szrllglrltatis .l]enórrékét tatrnlnlazziLlr. ígl ezelrcrr túlncnócn á Száüró sentndten
jogcnicn netn jogosulr \IcgLctrcLcirltől Lor ábbl dij l-.tgt, lrcllségtérités igénllésére

Fentt árak l jelel szeLzódés ]rltállt l1rtr ]irlrrlrrrlr,k tclrirrtcnrló]<. l:ok nlt]dosir_r-_u.r

.rlirbbi 2,3 pont és 2 .l 1)ont Li\ ételelrkel l<lz:irllrg a tilek násos llcgálllpodásr, r elrtnllt
x K]rt, l]2, i a lJ;rpl;irl ]icrii]hcl sor, \z \;árrlltteró íltel rnegarlott aiírrltd iLrlr ;Lu

.rjánlartevó szirlirl .r szerzódés hrt]rlrllr lcpi,iti!l szirlirott 12 lrórr.rprg 1rotonrll,il
rek]irendó]r,

Szá]]itó katc]ezettségct l,íllr1 ltrr. hogl jeltn lzerzLidc]l ltxlá]rl 1r]irt kc;zrr:tlcrllJ .rgl,
kózten-c ált e neglritdelcrr \-ilxn]cjln] r ,JliclLjs iron LrjrLinr'j órLike{tés feltérelerr lz ldott
idószakbln \IegrcrrdrLó rilszórc tc]ltónri száüLlílrllrr is LlLclle.ztr, Ennek mcgliJcli]ell c

száütások teklnretéllen x je]et1 szelzódislrcn rrlgzitcn:irlli. |-.lck nlcal'Llllpoclill ellpián r
Száütri álL:rl rncghirclctctt rlrcn]s lírlknrIr nlcgliLciócrl nlóL]osrrlrtlk 1l<,l]r, L2a. i ilir
bckc:tlósínel< mcgíilcIócrr. ,\z rlrcLr'l rclótllrtlnláró1 i; llz etrrrek sorirr óLr-ólll,cs,'Lllll1,1
Szl'rllíró )cglrlsóbb ;Lz l]rció mclLrlcLíLáslit nrtgtlLizrl 10 nrppr1 értesítcr,] ,,,i,,,,,
N{egrendclót.

Sz,/r]liró:r icntlcL s;erirrri nrlrlrln é_. lorrlibln kóreles r szcrzórlós hetir]r;r elerL l jeltn

szcízódús tiLl3,\,llt Jrópczó ál,uLrr \ ilnirkozó. 12 ,,rnn,.lk grártóla álta1 llcghlrrlcrcrl
kedr-ezménleket l Yeró részéLc biztrl,ir:Lni. rzzrl r ti]Lére]let. 1rogl ezclock .r

kedr.ezménl,elrnelr ,rz lgé Lri b erételótc r neglrrrdcteLt lktró felrételei szelnt ,l Su,]Lllir,',

jogosu]t,

,{ jclcn szcrzóclós ll;rpjin Létrclrlr ó cscli ntegt.nJc]iscL cllcnórLéLe a lelek iltll lz /.Lruk

á§ aiclcliol x lnr;rLler ék,n'szil]itr]]crúlcn ituciLLcnl,ónt ícltinrrctctt rrrenu,rség lrplill ll

késóbbiekben nreehrtárt)]]ott,JL izellnt cscrfnliént klliürorr szárnlák elaplill r jclirl
szerződés j pontlálllnn,.qlrltl]rtrLrrlegtiJrJriilr]rerul kLlLzr:tésrc.



: ,::.. ] -iJ_ kilrhér:
_::.::_.: ,l 1.Icn ;zcrzi]clós rhpiin reljcsitósre kent]ó eseri tehjrások elLelótrckót ;Lz

:. .::::.:: .,.n:zcrzt'idis ] p<lnq:lLln rögzíteriek szerrnü ieszi]Lirírir kör-etóen, .r száLlit,],

: : r::irtrltt szin]r lLlrpj,jn r sz:n r \Iegtendeló áltll kézltezr,éLelének rrlprlít ki]1,ltaj úLr

:::lln bc]u1 a Szállírr]lnllr n Raffc]scn BrlLrrá] rezcrcn 121]11l]9 0129j2{]0 0i]]|]l]|]a.]

szinru számlájára rolténó átutlláss1l fizcti rncg. \ sz.iLl]ítr]l l'Lltrl llcnr,{ton sz:lmlinrll
t t2Lm11zn111 kel] lz ált.rla n|iljtott ]rcrtr-czmónit ragr - amclnribcn l SziL]litrj rz
irukedrezrlérrl clsszegéL külilrr szárllábnn szcrcpcltct] a licrlrcznlinlt t.Lrtr]rrre1,1

szinlír:r r,orurlrozr'l :'rtusz:inlln .r1 egrirtr 1rcJl llclrlrjrani l lizctós abbrtl ez lcLópolLbrn
§7inrít teljesitettnek,.rrrrilrrlr e ]drzetésrc lrcruló oss,cgscl l\Icgrcttclctil 1lrn]rszir-rr],illil

nregtcrhcltók, i\ícgrcrrclclil rz cllcn-rolgálrrtásból ered,j tartozisár tl szcnnlclr c,rL r
Szállító áltr] clismcn. c9rlcnlú ós lcjlirr ktl-etelését szárnldrrrjl bc, \tcgr:ncLclii tilctc.r
LóscdcLne elcLón e polgálr n)I\ ónfLijnil szclrln kóscddmr lrallrt tcl,zinrirásírL lo;,,sr1:,

Száütó a jelerr szerződésLen rógzitett IotcIczctt.ógclr ]liscclclmes rcllcsíiósc c,sclerr lz
eredménytelenül elLelL Lellcsítésr hitárrdijl kiri.ctaj nrin.i.n lrl1lrári 1t2i] utin ] r j.irL:

megrendelt, Le nerrr száütott áru,\F,\ nóllrul sr:imltrlrt szcrzticliscs órró]rirrc]i 1(l '. r lz,lz
liz sz^z^Ié|.^, lcgícllcbl; rzonbln 'rz éIl1rtctt illl tcl;cs szcrzliclósc,t cllcnólLó]rénci,
megfelcló rnórtékú kúsctlclrli lli]tbór irzetésére kótejcs. Szállitrl l jcLcn sztrziiúsbtn
lögzítert kótelezeitségernek lubás rdlcsítósc csctin x l l)ás Leliesitéssel éti,ltcn. i, i,,, \ \

flél]iü] számitotr szerzódéses értéke ]0"',, ir.rk, .rzlz ]r.rrrnnc százlrlólilirt:Jr rncgitlclo
rnóttólrű llrbás teljesítési kói]réí frzetésórc l<i]Lcles, \ \lcglcncLeló eredrnénl,es nlc, s. .i

lrifogása esetén Níegrerrdeló választást szcrrnt 1ogosult l LósecleLn 1rorbér rlgl hlll:ls
tcljcsítósi lröt|ór kö\,ctclósűc, A késede]m] krltbót r-lilts:tása cserón \legrencleló lrzt

csupán a ó,3, poí}tban f.]glalt hatáticló eredrrrétltelen eltc]rit lro\ ctócn jot.,,u]t L.n-ekin1,

Nlcgtendeló etólegeL nenr biztosit,

SziLllíró tuclon,isul vcszi, hogr rrrlrrt 1rycítcs xjálllxttc\.ij ncnr flzcL, ilen-e szátlol cl c

szclzilrlós tcllcsítósói-cl clsszcfüggésberr oJl,an lröltsógckct, mcIrclr ,r I,ibt, 5ú. l, l1,1

bekcztló: lr) poílt]i \7cnntj fcltéLelekrrek nern megfcleló tiLsrság Leknretében lrrclL]lnrll
fel, és nlc]r clr Szá]Iitó rclrlllrrltclcs 1ijledeJnénc]< csokkcntósórc rl]re]n,rslk

\Icgrenclelc1 rz rdózis rendjérc;1 szóIr] 2003. ér-i \CIl. n-. jó,/.\ : 1 figr'elÉ ll]c!.liclal.1
tcIjcsít krfrz e ré s eke t

3.2

].l

-l. Szállítási fcltételek és hatátidók:
.1,1 _§zlíütó az árukar trícgLcndcló á]te] eserenkónt fclrrl:isLe lltriilr'j nregrendclósck rlrpl:in é..

h:Ltárrdóre száütjl 1e \Ieglcndcló részérc, \IcgrcllrLclril ;Lr árulr:tr }IegrcnclcJr'1 :ílrrl

eSctcnlrónt íisL2n rnegkilldclrt, és lcIcn szerzrjclés rrre]lél;1cribcn trlilhrlri ilrLrr
rrn]xrko7ó mc$cndc,Lésclr lllpjál Lotclcs a szctz|id,ő felek elrútij nlegilllpodisr
}rrinrában a mcgrcndclós lrizhczi,ételét koíctó ] nxp()n llclii], 0l,i,]0 _ 1,1.U0 órr LöziitLl
idóponrblo 1cszálJítan1,

\ ccljcsíLés heh,e:

1'ótcd).Sándol t-llcei Kórház - Rcrrdclólrrrézet és I3aJcsct] liilzporrt
10T6 Budapest, Pétcrfy _\iílclor u,8.20. l, rlgr rl.rrrr agrakt:ir

1t)81 Buchpesr, Fiurnci út 1l, j<ő2ponti íalttál

+2. \ negrendelésel:nek il uc i]Jrc nlrérr L tlt-rrlnleznrLrL Le]] .r lesziLl]iten] knint irlnr
mrlnr ]sélér



5.

6.

+j

ú)

aj

(+

ó,.

7^

]-]

Á trregrelctelésckncJr tlLjli]rrláznn]k ke]1 tríelatendeli] ncr óL, r sziüít'isi cnncr, e tcnclr]L iru
ponros ncgncr.ezésér. l:rszeretési eglségét és dar:rLlsz:imit, \ l,cn<lc]óselier g rlilll,L.1,1Lc
Le,ll fclrclni faxon vegr, e ne berr

Tclcfoo: 403 9598
Far1.103-9598
E_ntat1 cím: ltoda|9rncrcatolmedrca],eu

CstrrnagoIás
Szlíütó e ]eszállítaIldó árut sziilrség szerillr grlnglolcqbcn, r.igl, a száütás móc]]ín.ilr, jll.ü-(

ez eliiillísolnali mcgíileló egr,éb cwmrgrllásbtl suillítllr le, ,\ csonrrg,llrsrll: ,L

szevetrlsslLgi lejirlaror 1rlll lárhatóln ncg kcl1 1clr11ll,

Az liítt átvételc, mcírt},iségi ós tninőségi kifogások
nz íruk leszállítá:e]ror \hgrende)ó kaplisc]{'jjc l, ánlr nlennrrség eg án eszr. ,\z in-érel .l
csomagolási cgysóg darlbszárrrinrk Llegszánrlilisir-,,ll Lr,lLirrü. ,\z :iu rrlcnlr l..gr
átl.ételének rinyót. ]llcn-e llz es€rleges hiárllolrat ]lelLendeló,r sziüróler-éLe lilleglzr, \
száűtólc\.ó]lc 1rctiil fetjeg,zésre lz árlrbarr szerlrrer i]Lelezóssel rrrcgáJlrpiLlr,lLL',lrr
bekör.etkezen károsorlás. letle nrrőségi lrrtogis rs.

Tévcs áruszáLLítás, címzés esercn Nlcgrcncicló lz c]tórésr l szárrrl.r r-agl szál]ir,jl.,r il
rnásolatáta tár,ezetí és Száütó r-rregbizon ára] .rláíren,.r ez ituL erecleLr csoni.r3olisibrn
visszaadja; r,rtólagos észíel-étel esetén \Iegrendeló ie]zéséle _SzíüLij ez áru clsu irllitil,ir,',] ]
nxpon beir saját kőltségén intózkc&k

Á szál|ítói g\,újócsomagoláson lleliill mcnllrlsigi lrrlirrl. e]tirls. serrrlés nrltL
}{egrendelónelr az álu áí.ótclétó] számíi()it j nlpoll bcJrrl rlrr lclretósége re]rlrrrlliclór,l]
ólrri, .\z utillrgosarr megállepítotr mennlisógl lriánloLól jcgrzőLilr.rct ]icll irl. rnn \
jegvzókönyv fc]i.óre]éhez Száütói _ a i<ifogásolr és szerrne rdóponLjiruL. ,,l1rrrmL
hcll,ótlck cgviclejú megjelólésével telefonon ragr- tLron rrrcg Le]] lrn lli. Sli]]jrr1 lL

bclr:lcrrtett tJlen.c az utólagos menlr,iségi kifogás esetérr a 1egl,zólrón.:r ben eli;nltrL
nenn,,iség kifogissd éíntett rermé]ret 5 murrkantpon belű] ]róreles utlínsz]i[itássILl
pórolni, Sz,:rllító ezen határlcló eredlrréiítelen elteltét kör.etóerr;ogosult késccleLu LoLL,.]rL

liöl-et€]r ,

,{z áru leszáütásit Ilil ctr]crr ósz]clt rnnóségi kfog/Lst \tcgLenr]clij hrlrclóktrirnul lilLc]c.
irásben llejelentenr Sziütr'lnlk. .\ mrnóségr krfogís órvórric;ítisivct Lrpcsolrtos liillLs!9cL
e lrifogás megalepozrltrságl csetórr SzáIlírór, eleptalalrs;'rglL csctill lfegcndclijt tclhcJilr,

NIcgrcnctclő e szerzódés Ltllc_.iLósének e]rsrrreré;érijl il.lic.nósig,,o]:i§) vrgl rz clrsrl,.l..
mcgtlgarlásáróL leglrésőbb Sr:'Lllítrl ]:c]]csíli-séló], raqr az clr:ril szóló iránlcli i r,. ri.
kézlrezl-ételéLijl sz;inlít<ltt nzcnót napon bclul ír;isbnn lroteles rrl l&ozn,

szevato§§ág
SzáJlitó jelen szcrzórlls lLáítisár.a] telics lolű s7x\ itossligot r áJl.rl lleszáütlisr.lr kenlli]
TcLmókck fcllrtszná]]rnióságÁrx, ilefi-e lríi, hogl lzok rlicglc)clncL a vorlL]ozLj ll l
clótísol ik.

Száütó szar-atolj.r, hogr r tcnnil,cll folt,enretllsrtr 1]1(xiü]asxk a LcllcLrircr., . ...lu
haszűhtr.r,

4
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Szálliró kótelezctrsiget váll.Ll :LnlL. ho9, o1ran terrnóJicJrct száüt r\lcgLcntlclónelr. .rrrrell clr
a 1cszáütás idóporrtlában nóg 1cr:al.lLbb ?1 llilnapos 1cliLran rlórel rtndclllcznelr

Száütó szav:rto11l tor-íbbiL, 1ro9 hallldrk szcnó1l,rlclr nlrrcs .]han 1oglt, lllell r
.,z_L o rerr ,l. , l, :r l,r ,,

Engedélyek
S,íllnó jelen szcló.lós alapjlírr 1riz áról.r3 a heL:l]r,os szabr.irrr rllrrrL, nllrlósógi elónisokrrrll
ncgíclclil, l forg.rlonnllL lrozlte]rl r.onatkozrj ctr]:c(léJlekkel renctcllrczrl tcrnlilrcl
sziLllíthat trícerencleló rós:ój-c.

,\ncnnlibcn bírrlelr, tclmók rcliil)letólrcn :rz előírL cngccLólrcker r-rsszalon;:í!r. l rcrmilr
filrgelmazásátak lchctósógót felfirggeszolr. r..rgr rlcgszrLntetrlr. a Szil]nrj lrll:,:l,:, .l

körűlnényekról \Icgrenclelrir hl]:rclókrrlenul írásban r:rtesiLeni,

Á lentiekkel kepcsolarbarr kclctLczcrt iglzolt toltségek Szillirr'lr rcrllcJik,

imennviben i.an ol1,an ternélr. rnlcll r lr]cscn árrcrlkcr pótolbaql. .r li]el ell'jl
esetenkénr közőscn á]lapodnak rneg,

Szctződésszegés
Szetzódésszegésncl< mtnósül rrrinden olyerr nrgatanis r-egl nrulesztiLs, enrclllrcl. ..r,u,
báme\,ü ré1 jogszabály, ilene:r szezódés alrpliLrl ót rerheLő lrárrrl.h ]ii;t!lc?cttsaq.]]c]i
teljesítését eLnulasztja.

Arnerntiben a Száütó a szerzódést negszegi, lcórbér és LirLitítósi fclclilsségcl LllrtllrLl,
ktt.ére, lu bizonyítja, ho5 :L szctzócLós tc]]csitése soíán úgr 1:lrt cl, ltrogr.,rz lz lLlolL
hc}l zctbcn általáb:rn elvárbató.

\ fctrti szcrzódésszegós lrovetlrezménlcr lló1 rrenr ncrrctcsít az l krlrriLnérrl., irogr :r

szcrzrlclósszcgésr l Száütr'l, mrnt gez<liillioiló szen-ezet rrlírás/Lra, fclu3r,clcróre joi:osLrlL

sl cn rrrtózlrcdi:se okozzl,

1 kötbér ósszcgót i\Icgrendeló a Száütó szfullijl cllcné]lé]rébó] a 3.1 ponL szrnnr
" ., . .lt.|.r,rLe L. ,

()t nrulllianalror rrreglrll.Ldil kóscdclrncs srillítiLs cscrérr i\Iegrerrdelilnck jr,gil1.1l l1l]

hrrm:Ldik fóltól l rneglcnclch tclrnólrct bcszctczrrr. és ez escdcgcscn iclnlcnrlii
]róscdclrni lrótbér ősszcglr.cl llerrr fctlczctt ta]bblelLiilisagct Szá|Lítór.e1 szcn ctr
érr-énresiteru,

\ kötbér rncgfizctése nen órinti \1cgtcncLclil azorr jogál, 1r.,gr x s?crzódissz.l]asse]
okozotr és a kiltbét ósszegér cl ncn fcdc7ctt k:Lllirlik lnegiéitisór kin,ctcljc. 111cn c cgr cb
igón1 crr órr-óll1esítse.

10. A szeEődés lratáll,a
1t].1 _|clen szctuóclós annak rtáir:ís.r n:rpjírr lép ltltlíllbr, ós 12 hr1ll;rp llltlirozotr rclótlrLerlrrl ;,ln

lóm. }ícgrcnrleló xz 59i20lL (l\'1],] Laolnr. lcrldclcr ]"l,':i 4 porrqlíJlln io3lrlLrl
rlrplfu fcJmondást ós cláJlisi 1Llgot kilt 1rr lrrl lz c,cuc. hr r hjredlo7ott kománr 1c11!].L-t
lhplin nccrclort tcljesírési lr.rtáridii leilirtl e1,1tt Letct ncgiLlleporliis 1óp hlrál-in,



t1],] ,\ szerzijdés krlzos nrcgillr:llrlrs;.rl ll:írrrrlkLlr nrcqszrLntcdlctó r-lrpx. Éelborrtlllr,

10] ,\ közils ncgcaezésen tLr]nrnócn .r 1c]eL r ,rcizijc]isr c5o)d,rtri joglr il:Ltlroz;rlrl1
(rcndldrüli felnondlíssal) is ficgslunredictrL tz alábbirir Szerrii. Fe]nond:issil x
szct;ódls a sérelrler szcni cdctt fcl .:rltrl lr.]rrtédtési rgéfiérrek fennterLisl rlle]]eLL

szuntedleró rncg. alncrrrrlrben:r nrásr]r lé1 a szeyr'jcLó,tlcn nrcghxrán),t]lr a! \ l'Ll]1]l

kotelezertségeit isrlitclten nenl rellesíu és l felek 3(t neprlrr tlclLil tálgral.sl. un,,r .n,
tucLnel rncgcgl,ezni e szerzódés_"zcgés nregíté]ésancL t!lill]rcróbcn, ,\ szcrzódó lil ]ogolnt
a _<zerzóclést íclrltlrrdarrr a nlisrk lt] sirlr,os szerzódésszeló;c cscrórr,

ll] 1 -\ ](,t.j, Iorrtllerr szetepló fe)nondlis eserébel r leLrlorrdist tiIL1\.\én\cs ij,in]r,LL Lc,d
útjlrrr is rneg 1rc11 krilden,

]|,5 \mcnn_r,ibcn jelen szeLzi]dis cgi rcndellrezése tcllcs cgiszóllctr rrt:r riszbcn ólralllr.lc,l
Icnnc i,rg1, én érr,vtelelné i ihl, ll szerzó,:lós ilrórrl c,,óg. cgi cLclJlcrr ru rlrtllrrl
fcnnmerad, ]<ir.éve, ha e rész nélliil e le]ek lr szerzr'jdisr ncrn koiortcli vrlllrll Irrcy,

11.
l]]

]1

szetződésmódosítás
,\ szcrzó<ióst mlndkét lé1 beleglczisér-el Iuál'llrp r llllr L1? állen rotJllr;Lk .Llrpl;ill
irásbarr ]ehet módosítani.

Ll 2 Ncrn rninósúl szetzódésrnildosítisnak a felelr céglcgrzikLlcn niih:intlrtotr rrJlrlltlrn. 13l

külijnösen a székhelr,ébcn, képr rselriiben. b.rnl,szinlrszimitlrtr. il]rn r t L t.j,

te]efonszámában bekövcdiczó i ilt<lzlis. rrl:'rLL:i r szcrzijdéskotés és rellesrres s,l:rn .L

lrapcso]attartók xdataibln b clral ctlrc; rj r álLoz li s \z crllirctt r iltozásokó1 rz érrrrtett lil r
nrásik felet - ez csct lróíu]rnénl clraj l tlLggijcll rlli elrizetcscrr í:ísl)xn 1(] nllr().
hetáridór-e] vagy a váItozás bekor.etkezósét 'bcjtqrzését Lilicrii 1l) napon llcliil Lr;Lc]t.
értesítcni, kir-óve jelen szerzódós 2,] prnqát. rlrelr rc ru rtlbrrl iir:lahllr az tánr:rdrlk.

i2. Együttműködés
121 Szíllító 2 ll]száütás akadítrozrltis,l e].:lén rd,ibcn r:ilólloztrtjr \ícprrnc]clijr lll

e]<edálvokról és a irrszáütás ú1 idr'lponqir,il

12.2. Á hatékony egütmlúkódós órdclióllcn l\leslend.ló 1 tcllrla]<ck 1clerrrris nlcrr . r LJ ],r| ]

esetén, vagl íendkí\,riü hclr zctllcn crrijl .r kórüL)Lén\ l(il as a ! i1,1rxtt-] iqófll,cklil rlllilr naLllr
SZáütót,

Alkalmázandó jog
]elen szerzódést lvíng\2lol]szág iogtcndjc.ucItnt ]rc]] órtc]rnezru.,\ szerzódésbcn nLnl
su:rbálvozott kótdéselrben elsósorllan l korcrkezii jols;lllálr Lllrrr Irclt fi3r,clcnlll. r cnnr: r
;:crzódós a]áitásakot ]rerálros polgiri törr,énf. x Li]ll)cs7cl,ójclilól szó]rj 2(_]1l] ór i LIII]
tó11,én},

Elilltás iogvita csctén
Ielen szerziidés r.ógrchtjtásár.nl knpcsolatos rrrrrrden trrás irérdésL.r lclcL LóL.. uL,,,.
ii:irclnck rneg renrlezni, A bóLés ilLon nen rencLczhcrr'j \it:i§ liólcló5clt clrLorlr...r. ,,

:z<rzrldó felek \Iegrenclclil szólrhtll,e szelrrlti biIósig illclólressógór lriitilr kl

13.



15. Egréb
]] : ]clcn szct;:iidós nlilt kózbeszerzésj el]áiás lciirllritásr Lrrlil lótL ]iue. rne]r LnzLc,ztrzc.i

c1l:iLi; irruLcszcrzóstc iránlrrlt.

i,i,] }linden 1elen ;zcrzajr]ós kcrcribcn r lilcll:iltel cglmisnnlr Lrilrlötr ér]tcsiti5jl(]i ít.,Ii
foIniben (eLsaj\o11,lLn teleli]lol1, illcnc rlinlott 1crilbcrtilieLl rrr]lté nle, Eztn óLrrsí:r:sck
L.rLálr.r :r cirnzctr iLlrrli rótcllror, ]llcn.c nell] tilttinri lrózllcsirósl<lr íl1 bc,

Száütó a szerzódés teliesítési:nck tcljcs iclót;Lltrm;L lllLtt tul:LlcLrlros] ,lcrlcuctcr
Nícglcndelő száfiáIa nr€glslnelhcrijr ó tcszi is ;Lz rllLllbi ugrlctclrL<1l \íegtencleliil
hrlldékrrlrnu] értesiri,

SzáüLriban lrijzretctrcj} \2g\ lri;lr.edefliil 25", oL tltcghlhdó LLlil;doni lé;ze:edé;r
szerez r-elemell oh2n ro$,7cnlah irgr szetlélres joq.] sltllnt j.]ts]iópes lrcrr c;eL. .tttlc],
rc]iirrtctóbcn fcnná1l lz 5ó, ,| |1) trc]lcnLós li) ponl;íbrrl mcgh;Ltílzott r;Llanclr tiititrl:

Szállító ]<özvetctten r-ag kozr cdcnlLl 25); rlt nlcglllhiló fullrj(]oni lósz(scdisl:,cj.,
valamelv ollan jogi szeméNrerl írgt, szelnah cs 1ogl sze;:lrrr ioeképes szeffezetlrür. 1nrfl1
teLintetébcn femá]1 az 56, ! (t) bekezdés lr.i pojrtiibin mcghitározotr vllarrrelr tc]r.tci.

Ebben az esetben N{egrcnclcli'l 1ogosult és cgiben kc]teles r szerzódést lellond.r,ll 1,1L

szükséges olym lt,rtáridórcl, rncl, telreróré teszr, lrogl a szerződéssel értlteo [chL]lt.l
ellátásától gondoskodni tucLlon, \ le]nondis cserén r SzáütLl .r szerzóc]e. rul:zLilli L

előtt máI teljesített átu szcrzóclósszctű pénzbeIL ellenétLcrLórt 1o1olult.

I5,,l ,\rtennyiben Szállító ]iiillilcLi rcLr'lillctőségű kilLclcl ,l iuclzódishez lrrl r,,n.l:k.,zr]
mcghataltazást csatolrri, hogl rz iIIctiisége szerrrlu rdó1l,llLrisir3Lól .r nlql.rr lclólrrri,s,ir
közvcdcnü bcszercz]ict Szállítilrr r onlL]ozrj rdrrr,],rt e: ,lr;z:iuoL lrözilLu iogse3i1,
igénybevétele néJküi,

15,5 Á köved<czó dokumcnnrolok .r szctzrjdós ell-1ílrszLlllLrt]en lészir lrépez& és ezzt] ci]fLr|l
kezeleodók:

' Lljír/.rst rncqrncLiLó íe]]rir,ás i,s ;ri;inlrttéril] dolrrrmcntlic]ó

' Nyetrcs tjátllrrcvri r1:'rnht.r

L5,(l Jclcn szctzódós 6 tlb cglnrássll sz<llszcrrntrlregeqlel"jpilclánrb.rnkészült,\szcrzijrt]:i
db etedeti példánla \Iegendelót és 1 cLcLlcú pólcL:inre pccLig Szirllítrlt !1cu rncg,

L5 ] Álulított lelek a jelen szerzr]c]ésr n]rnretulr]irl mctcgrczóllclr t ilt;iJr, ó. jói ihrgl r]lllg

^1áííták,

l}uct.rpest, 2014, decetrrber hónrp ]1, nrpjlt

- - .-.-: .:.-..-.- - - -.-

Szi]litó részéró]
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