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lrósribbiekbcn caiitresen |elek kőzötr az elulirott napon ós hcly,en az .rlábbj íiltirclr,]. szerlnt:

P ]t|:,\NIBLl],L] Nl

,\jánlrtl<étri a kózbeszerzósckról sztilri 201], ól,i C\rIIL rörr,énl (;r 
. 
t<l,ábbrlkbllrr ](1)t.) ,S] i

sz€lulti n]ilt ki,21]€sZerzési eljiLtást bonvoLított lc 12/2013/Péter§. ,,Uj szernészeti níilencsék
beszerzóse száíltrtási szeíződés kcretében" .áryyában, Száüni réizt r.ett t: cll:iLisbrn. és l
l)cnfirjiottxjáfl]xn]kltrnegvizsgálól}úálóbizortságjevaslatael:rpján,,{jfulatl,ótricl,,,,t,.,;z.,i,r
czcn eljárást .r s:crzóclós mellékletében spccifüált áruk tekintctóbcn, r tibt. l]. .i i2) llckczdés b)

p()nljibiú log,íterteknek megfelelóen asszességébcn 1cgclónvöseLb ajirrlet crtiliclósi srerqlont
lrLlplLín Sziütó, 1 nt ntc(cs :r;írrlatteró 2t)1,1 1anuár 2B,án kelt ajirrtlxlx (x r,l\ ilrbr.Lbxn nlcítts
l1áll;Lt) llrpLrlr-ételérel x 4. Iósz tclrl]rteté]r€n ]lcgnyerte, ez elábbi liánlari clcnekkel

1, \jlnrLlrri lil (\clrtj l:l lrln a rís:cnlrénrr tcJics
.lcnLl|1ség(. i slciz(i(lós rclles rr]eiére lonrrloza,u1
], ] izlri.r hrriLtclij inxp()kl]in nlegidí1. lcgllállb 3t) ll;rp

!t.l Lellr,lü at] nql)
] \,illrLt 1ot.iLllisi geiurci:r ilrrnrrpolrlllLrt 1,1ülezt-e.

l$li1lll ]1 ]rrlnlp, lc:rril jcll1l 6it hljnlp,

;(l ];(l (](]í) }jr

6i] niP

2-1 hr'lnlp

l c,ln.lr l|rplin lLz lLiirlllLri filhn isbnn trl ibl;ilkb.rn l:e rn ás) ós rz \jánlrrtétcl-t

J,,l,Ltrlll,rlr,icrr'lllen itoiillbrlkbln Dokun]cnticló] l )g7ítcrt f!ltótclll,:k eleget terc fclcL ,rz llíblli

i,iL



Szelződés tár€!-}"a

],l -\ szcrz<íciés rirgr-e az.riinlatkétó iltll .r'l'ED err2013,12.17, llplán 2013,1\ ?|-l l2]1lNíl

szirrmrl lnegjelcnt l,c]hir,ístlrn és l Dolrunlcrrtácl]brn rncglr.rtározort, további r 1clin
szerzóc]ós rncllóklct(c])ól;cn negner-ezett új szcrniszcú nűlencsék, n torább]lLilrtt: áruL

ldásvétele. szál]ítása ós cltcnértékének mcglrzcrósc, ,\ szerzódés nre al{lcl(!i)ób.n
rIcgh:Ltiro7()tt ;Ltumcnnliségió] x lehi\,á\ok solán Nlegl€ndeló +30 % ]<a] clróthcL.

\ SzáIila] kótclczcrt.égct \álhl iíx, hog1, l; /rLuk.rL .r Nlegrencteló áltel c]trlerdrlrr

alinl.rrábrn nleghetározorr mlnajségben Nlegrctdclóvcl cg),c7tetcrt kezdó árrrki,su]crlt r
\IcgrcndelL'lnél léresíteti konszi$ációs raktárbl heh,ezi c] is r szc,rzódés 1dótxrrxlnr l lí
brztositil a lilh rnletos teltillrésér. lcgfcllcLb .rzoúln az 1,.sz. mc1IllJctben negbntli,,,z,,rr
telles szcr:r]cLóscs rlrcnnl,iség erejélg, Szirütónlk lz,\jithti fclhn,ásbln negldott ]] hrr1

szerzrjdóscs ncnnlisóg h,unadiit l k<lnszignácrós raktárbln állxn.L('r2n biztosiilrnli li,,]]

|]

s7er,íí.lóscs érték:

\tegrr:nrlcló az :ínrLat krzíróhg sal:it célj.rrrl haszrrálhzt1l fcl, rnnlk 1lts , t lttl,
nlgl kerc sl< crlcl nl1 t<l:íbbórLékesítésétc ncnr iogosLrlt,

].]

,{ szerzór]ós el]crlór,tl]rc,0,350000,Ft+\l,]\,27a7 Fletlenrrrüó"lráromszáziltr cnczcr
].or-rnr-,!F \, .\ jclctr szcLz<;dés liapján lcsziillít:lsra lrcriilő áruk téie]es c]Icjlaltúliél ,J

szcrzódés rneJléklete(i) t;rílxImi,,l(ik).,\z árlk \Icgtcnclcló székhe1l,ére 1eszil]it,,rt..
i\lceLcncleló részéró1 án,ett átu]r szinlázási érrékére rrcrradroznl]<, Irrrrek rrreglclr],'],,. ,,
árlk l Szállítil :iltel lelen szerzódés lIapján teljesíterrdó r.rllrrnenn,vi szolgáltltás eJlerróLtóirót

terttime:zirlr, ígl ezeken tu]rnenrjcn l Száütó senrmrlr,en jogcínlcn nem i,lgosulr
\Iegtenclclrltr1l ttl:íl;bi clíj vagl kdltségtórítós igénllésére,

Fent] árlLk l 1c]cn szcLzó<lós lletálra nlett kijtijnnclr tclrintendrjk, 2zok fuódosítlLsaLlx .t/
.rláblli klr,ótr,lek]rcl kizinll:Lg .l felek ná:os mcgálhpocLásll al.rpjárr kenilhet srlr .\u

\jinl.rLtevő ilr,r1 rlegndc,n ajánllri árek lz rjírlatter,ó szárnáta a szcrzódis hrri]rbr
lópi,órril szilníLott 3ó lrórrepig ]rototrrrclr Le]nnterrrlr'jk,

Sz;iJlirrl IrlLclczcLL;igeL rá]]rl rrLn, h,19 1rlcn llcrzr'ldél lurlilr,l nhtt kozrcrlcnL]l rrgr
1rrlzr r:n c :'Lltrll rncghiLdctcr L r l1lnreIrlll ] r Ir]r'r. l]lr ll lilllénri .1] lékÉsílés l'.llat.lcir ,? 1{]llrr

l!]i].,.Lli1,1n \I.!lcn.]c],'j rú.lótt t,lrtélrrj .zillir11,1rrr r, LLrcrjcszu [,nnek rrlegfclcli]cn c

:z.iilitli.rl]r rcL]nrcribrn l1clcn szeLzillJcsllcrr rrlrzjtcrr illL, kiilijn trregiJirpoilis lliJku1 ;L

Su iürr'l iltn] rllcghircLctcn rlrcri]s irrklrrL lic9iilclócrl mr'ldosu]rr.rll, ,\z nkctr'l

ldr'jt.rrtnnirrl] ós ez cllrlrtl srlr:h irr énres irilrról Szilliló Jcglrisllilltl lchctrilcg.tz &ctLl
nlcqLndiLásár rrrc,gelázó 3(] n,rppnl ir.rcsítcnl tlrr.ziI; Ilecrerrdelót

Su:l]nrj.r ierrricl szerrrru trrLjclL,n ós fornlillln lir'jtctcs.r szctzrjdél lutilr,e lhm.r 1clcrl
szcLzrlrlc1l t:írgl:ir 1répezó árLl},rl r rllrrllorr1 rz rnnel grittrirl iltll nregirlrdctcrt
k.:r]lcznlilrr clrct l \ ci <'j ró,uirc brztosítlllj, lLlnclrrrlrbcn czckllc]i n ]rccLr cznlinr cknek lz
lgiu 1ll ircliLc r nlc3,h]rdcrcrr lllcrLj telrérelcr szerLnt n SzáJlitrl j,lgosuJt,

\ j.1.1r .lc17ódas :Lllrpj:ln lirlc]oró cletr rrregrendelések e]lenértékc l lclrtr álrlLl lz ]rnL]r

ilr-élilelrijl .l fln-rrlrr ilerr 'su il]irr'l1l ilrn :irL cilkcnlirrL íelLiintetea rrrennirség ellp; ,

;é:rlllllttlrllen nrt.q]rItirozotik szcr]nr c.cLcnllúnt kiillított szírnlik i],iP]án i jelcn

.u cllijJis ],l n,lrll]b.ln 1r,l]l]Llknrk llcgicJclilcrl kcni] Jriíizcrisrc.

Fizcrasi lnód, köt]JélI
itlLllli,1l.ic,'i .L 1.1irl .lcruij.ii. rilplitt tellesiti,ste
.lnrlrl rlr . cir:l .,cl,, i- ] :,lnr1,1b,,u rogzitcttclr
.llr rl ll:,Llli , i .u,1nl .l ,.1.1- rn ,l lzlil:rh }Icglcrlctclil
L]:1,1] i],]ll ,L ::1ll! ,::L,l ]: (]lB Bxnknái \c7ctcrt
.u,:r:l]i 1l , ; . , : :. l] l-..L] tru crL trrec \ ,zli]lító

kerrrlrj esrn lchn,xs()li .1lcnóltclél 12

sztlúü lcs,illítálall lii,r crilcn, r :zá]Lil11

iL]t:rir llózhczi órc]incil rr,:rplir kol-eró óL)

l()j0|]0].l (]2()5(l](]i) 51 LL](]l](]5, sZállrLl

ilt.l l)cjr] újl.,rt,7:ifi Linlk L.rrte]nllznrr
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kel] az áltlla nrrijtotr kedlczn,én.it vlgr ement,l,ibcn a Száüró az íLukec]t czmcn,

osszcgót külön száfi]áblrn s7cIepelietj a kedl€zmén,!,t tatelrr-rezó szám]irt :r ronrtlrrlzr,

áruszáml.i rl cgvürt kell ben{itani,.\ fizctós.rbblrr rz rdőporrtbrn szárnít rcllcsíttrmi',
.rnrtkor a lriltzetésre kerúlil összeggcl ,\íegrendeló bankszámláiát mcgielh,ll']i
Ntegrendeló az cllcnszolgáltatásbiil eledó t2lto7ásáve] szenlllen csak r SzálliL,1 íltrl
eLsmcrl cgvnernú és lejáfi l(i^,elelését száníth.rtja be. 1\,Icgtcndeló izctósi lrésedelmc

eseté1) Szi,llini 1 |rk, szetintj ]<óscde]n karnet felszánlítáSáfi jogosulr.

Száütó r jelen szcrzódésllen fog7ített kajtc]czcttségek késedclnes teljesítésc cleten lz
eteLlmóDlrelenü] eltclt tcl;esítésr iaráíidót kovctó rninden nnptári 1lxP utárr 1, í],,1d]ln

mcgrcndelt, le nern szállíron áru r\1,1\ nélku] s7./t1nít()tt szeíZijdóscs érrékálek ] (] " o . i7^7

úz száztléka, legfeljebb azorrbat 22 érntelt áru teljes szevődéses eLlcllónékélek
rrregfclclil mértékű ]<óscclcltl kijtbót fizetésóre lróte]es, Szállit<i a jelen szcrziidésbor
rög'zítert ki;tclczenségeilelr hibás teljesítése eserén a hil;ás teijesitésscl ótinten, ez ,iLr" \ t \

né riil s7ánít.,tt szerzódóscs értéke 1S%-ánek, tLzaz izer,öt száze]ékínak Llc_qlcle]d

rnértékű h]bás tcllesítési körból lrzetésél,c Lóreles, A Nlegtcncleló eredrlónrcs rtlenlr "gi
Uíogása cscrón Nlegrendeló választásl s:ctint jogosLrlt a kósedelni kótblL v.rgl hib:is

tcliesítésr kótbét ki]verelésére, l\ ]résede]mi ]<ötbér r,álasztása csetén Níegrcn.lcló i7l
csupán a (1,3, pontb.rn íoglxlt haiátidó eledmónvlelen elreltét kó\,ctóen jogosu]t k.^ etelnl,

\1egrendeló e]óleget nem biztosír,

Szir]liti'l rudomásul vcszi, hog,l, n lt nleltes alánlerter,ó nern fizet, lefi,c számol ,l c

szetzódés teljesítésér.c1 risszefüggósl;en olran krilcógeket, rnelyclr:r Iibt, 56. 1l, (1]

bekcrdés k) pontjx s7cdntr feltére]c]<nek nenr megfcleló társaság tcliirrteréllen nlrri!lnek
fe], és lnclr,ek Száütó aciókcltclcs jör,eclclrnérrek csókkentósétc alkaLnasak,

,t. szá ítási fchételek és hátáíidők:
+.l Száütó krltclczctrséget vá]la] atra, ho$ lz 1,2. pont szcllnri kezdij árLrlrószletbr]] t

\legrendeló áltr] felhlsználr mcnn\'lsé!:ci l \1cgrendeló h1\ írlti iöIténó jclcntéséró1

számitort 2 nrprln beliil kótel.t x 1] htri sucrzócléses rrrcnlllisóg lr.rrmrrlállrk ntgfelelú
mclrnrl;égű készlct crcjii3 rsrrrétcltcn liltrj]tclli Toi íbLá lmcrlnriberr l }Icr:rcndeló

iogleszláse ez 1. s: nlclléIJeücll nreg]lirárczr)rr l!,ljes szctzóclós.s ll]tI r] \Lij!L ,L

;rerzótlis 1cliltl tlLjtt eléri. il]cne rnrghltlxdjr, r Szállítri tcljcsitr l \Icgicndelri rorábll1

i9énr e szcLrlrt ieJrnerrrlii nlcgrerrLtcliscLr rs ez rilnlllLri kinisbtll nlcglretátozott

ttillble nT lennl lsóg crcjiig, ,\rlcllnrillen l, \1c3rcncleló r,rhnlclr inft) tr:krrrrctében e

]rczdLl Lészlcrtlcn Llegh.rrirozrlrr rrlennrisógnó1 nlgrobb rncnnrrségre rltr e hlvt
íiln]]tóst 1ll.gcltj?a;cn sijrgós sziil,régc, jrlg<lsult ezen mcnnliséqre r hrri fclLöltés

mrgclr'lz,i,n js c,cr] mcql€l1deLésr kiilderrr Su lillir<jnllr rz 1,sz mcllólrlcLberr nreglrl<nt teljes

,ucrzr'jdéses lncrlnrlsig LerhéLc, \ r\legrcrlctclri ilrrt kil]Llort c.cn lnegrendelóscLncll
irucjlitnként rlrralm:Lznnrk Le]t :L rncgtencieJt m.nll1lsigct és lr szillítiLs Xtc,qrendeló íltlLl

ka]T t(,nn]s id,íponriit,

}lellcllcLclil lrz írrrkrr l \IcgLcnrleló,'Llt.rl esetenként násLlen Lrregkrrldon, ós jelen

szerzócLós nicllé]Jetébcn tll;ilhrL,'l irrrkrr ron:rtkoz,j llcgícndcLósek llit]in ki)le]es ,]

nlegI€ndcla\ lrózhczr,ételét kórctri 2 nlpolr llchil \lcgrerrdeló iltll jclu eLL li]rgijs szukliq
!s.lén 2.+ 0l1l 8 tll] l'|.()r,] órN tilriltt rdilprlrrrtlrrr le.ziüt,rnl.
\ tcIlcsilél hell e:

|ótcrtr Sindor L'rcli 1.(',Lház Rendclt1rllrézci as l]xlcscu l\özpolrr
lli]](r lJudlp€st. Péú li, S]rrrdor rr.E 2(l Szerlószcrr rlsztill

(,. lf



+] \lcglend€lo x7 ilrxlx lic7.Ir konszjqtricrós rrl.t:illlr1l igónr-szelrnr 1rálni]rol kj!érclc7heú és

lclh,rsználhntjl a szL]Jrsigcs lrrlngokrr ,\ krrctt inr ru]ridonjoga krrórc]ezéskrlr LcLiil

lfu ercnclclL'l nrla jdonibl,

1,3, ,i. konszignicrós raktál1lln clheLlezen lrruk rekntetébcn l rlklározási kcjltsógek terhc ós r
kátcszóly lz áruk kii.ótelezésekot átszáJ1 \Icgtcnclcliire, trIeglcncLeló kóttlcs r
konszignációs készletet jó gazcla rr-rócljáta keze]n és e tó]c cli,irhetó mócirln megór nl l
sériiléstól, illeti.e megsemnisúlósétól, ,{ \ícgrendeló biztosításx l korrszigirct<ls rlkrirrl
1ritcqed,

,1,,l, ,{mcnnliberr a krvótclczctt erryagok kicsomagolása vlgv felhlszrr:ilís:r során i\Icgrendeló

hiánvt, \,xgy ]úbát ós7lcl, erró] a tónvtól a száIlitót 12- sz, és 3, sz, rnellé}Jetc]J;cn szerepló

Iendbcn éIresíti,

.1,5, Níegrelclcló a kir,ételezert árulr folyamatos íelj€s,zésévc] jclcnrcir készir. amclr nek l crccLcd

példán,r,át hevont:r utólag a tárgylrónepot liör,etó hónap 5, rlapjiig lróteles e S:,i]lnÁ réqzirc

nregkúldeni, Nlcgrendeló a jelcnrés másorlpéldán\,át mlgání] talt]1. éS 17 escdegesen

fe]neíu]ó egyezretések érdekóbcn a szetzó<lés lejirtáig megórz1,

,l,ó, Szállít<l 1ogosult e]őzetes bcjcl€nrést kó\.ctóen _ a Megrcnclclőnél folr,ó lnunli" ]nrjokrller]rrl

zlr.aráse nólkül ellenólrzni a konszipáclós raktárkészlet nindcnkorr állepotát, i]en,e r
N,Icgtendeló által törrénó kezelését, Flrétés fclnrcriilése eserét a Szíütónrk jog;Lbln ál1 r
Ntcgrcnc{előtól kózos lcltározás etvégzését kérni, éventc lcgfeljebb két rll,:rlommrl.

,1,7, ,\ S7állító :r konszrgációs rxktáI felró]téséí€, j]lerve az cscti Llegrendclósct heszillításárr

rrluntanlpokon 8,00 órátó] '1,{,00 óIáig, Pént€kerr 13.00 riráig 1ogosult.

4,8, A rel]tiektól eltéró rdópontban tóíténő száütásle SzáLlir] csl]r \Iegrcntlcló elózetes

jói.álu5,ása esctén jogosult,

,+,9, .\z csct1 megíefide]éscl(ílck txrta]iraznjuk kell a Nlegrcnclcl/i nevét, n s:;i]lítisi cimct. lL

Icodc]t készítmén1, pontos megnevczését, hatásetóssógór, krszetclósi .gr segtr .js

derabszámát, Száüró nternct elérhetósége, melyre e rurddéseket le kclL ldrl]:

prcrnccbharma@prq]rEr]Pbljra-hrr, Szállítri grr:rrrtálja, hogl a lintl rnternet clirhctriséget

;elen szerzóclós iclőrirramx itatt fcnntartja, iJlctlc anennr-iberr .rdan,ílrozás tcjrténilr, rzt
ir.]l x] bcjclcnti rne,grendelónek, .\ száütr]nak biztosírlne kel] azt is. hoe1 ,1 icrld
jnrcrnetcirrllc bcór,lrczctt ii7cnereket fig\ c]emlnel kísér], F.rrnck c,lnulasztásl li"yrtezethetn
]ró,cdelrnes szál]itisbl'll crcdr] károli;Lt köteles rrregtór,ítcrrl, Ilegrendell] mcgrcrrdelésett

c]lruldhcu |lron is
\ ttncleléscIrct :rz ;Ll:ill1l] círllre ke]] lillcLni ílrorr. e,rlnibcn:
\ir : t'Lcrlred Plrrrnu Iiir, (20.1t] Budrors. {ir ir u, 2,
1 rr: 0ó ]j 8E97|(t
l Lnril: pterrreclphlrlne(itlllemcclph:rnl1.1ru

.19 ,\z eset] rncgLcncLclés .rtnpján lr.rrirlcLóbcrr l€ljesir€tr sz|tlliilst l \lcgrerrdeló rncgllí:orLja,r
szrillírillci ilctr lcigrzol1.r, .r számtl árlcLásl a száütásslt e9lclcliilcg rórtéruk.

5, Csonagolás
_i.1, \ SzáütLj n konszigrl:icl'ls r.rkrirbl, ]llcLle \íegrentlcló c§cti Dle:]rendelésct xlxtlán a

trlcpllelr,ére leszállittllclr'l iLruL.rz ilJegiLnlk és 1eJlegének nrcgtilclrl mócton, e szí]lítí é-, e

t:Jn,lá\ s,]Ilin rz átu ópscgónck teljcs n]cgőIzésér brztosíril csrmegillásbrn szá]li|r le .\
csotnlgolisot lr csomrgbrn ]ór-ó árrLt is rnennlrségét l k]s:crclósi egségek, r,elenmt lz
.1,on t)cLiiL innrcnlllssig prlntos ncgiclil!élérel. tcl,ábbá r sretetosságr lcjáLrtot jól

lithrtrlen ]re]] leltunrerrri

l!..1
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Az áíu átv,étcle, mcnnyiségi és minőségi kifogások
.\ z áluk leszáütásakor Níegrerrdeló k óptrselóje az átu t nerrnl iség eg án-es z i. \zánótcl r
csomagolási eglség derabszámánalr rr-regszárrnáhsál-al töIréirk, Áz áru rncnuJ,cili
itvételének tényét, ]lteh.e lrz esetlegcs hiirrryokat N{egrerrdeló a száütóler éltc fcllcgizi, .\

száütólevé]re kerúi feljeg,zósrc ez áruban szemter.érelezésse1 mcg:illrpíthlLrlln
l;ckrn etkezen kátosodás, illen e minósógr kifogás is,

'tér,es áruszáüítás, círrrzós csetén Níegendcló az c]tórést a szánrla regr száütrjlcról
násolatárl rávezctl ós Szállítii negbízottjár.a] aláíratia az 1rrut erederi csorlagol:ísállrll
visszladja; utólagos észter.étel csctón \,íegrendeló jelzéséte Szállitó az itLL elszi]Litisála]l _]

n:rpon belül seját kóltségén rntézkccLil,

\ száütói grűjtócsomagoláson belüü rnennylségi hiánl,. cltírós, sc]rijlés rrri,rtr
\1cgtendelónek az áru konszigláclós raktárból röIrénó kt\-ételczasótajl szánriton ]
rnunlranlpon belül van lehetósége tcktarníciór,:rl éJrri,

.\z urólagosan megállapított ment,l,isógi hiánvrlktill ;egvzókörrl.et keI] relícjrn] \
jcg\,7ókajfl],v fch,étc,léhe2 Száütót , a kifogások ós szcrnlc iclóporrtjírr:rk, r-altrmt bclr cnclr

epl,rdejű mcgjclo1ésórc1 tclcfonon r.ag faxot meg ke11 hívni, SzáIlítri .r llc;clcnrett rJ]en e

lz urólagos rncnnyisógi kifogís csetén a jegl,zókótir.ben clismcrt mcnnirségr 1rtfogássll

é niett t€fiIéket 5 rnunkanapcn belii] kóte]es utálszá]Lirássa] pótrlln], Szíütor ezen

határrdó eredménl,relen cltcltót kin criien jogclsrrlr késedeLrn kcltbért ka]\ et€]1i,

\Iegrenclclórlclr jogában álL a kifogásoLt árut a konszigaációs t.rktárbln rncglór r1

krfogástelan árrrr.a] helt,enesítcrri, rncll,esetlren a lrlbás, vagy csrlmagoliLsrln l;c]i]l lriinr os
íru a her'i elszámolásnál nem kerúIhct kiszámlázáste, emerrnirben a trlcgrclrrlcló a száüLiit
e kifoglrsáról .r jclen szezódés szernt felr-ctt jc5zókilny,v nlcgkiildésérel érte_.iti

,i. rnrrósógl klfog-'as ón,énlcsitósével kapcsolatos koltségek a kifclgás mcgahpo_lns]g.l
esetén SZáütót. alaPtalanságe esctón Níegíendelór terhe]ik,

1h l krlogásolr árrr nern pótolható l lrorrszigrrációs r:rktárból, ir$,Száütil lllcjclcntctt
lifoeissal énntetr árut 1rlLrnkenepon l;clüI ki)teles uLánszáütással pótohr.

\z iru l,onszrgnációs rektárbó1 rortóllt lrir ótclét krl ctócn ószlelr rlLnróségr krfogirst;r
liegretltlcló h;rlnrlllrt:rlallul kotclc, irisbrrr bejelenren a Szíüló xk. ,\ nltnó;igi hfogás
rendezésélr ronrtkozrl szrbáir okat l slcrzridés j, sz. rrre]léklete t,,ut,;ün^77x.

_1e]en ierezcrben irtlk a ,1.1 Pont \7cl1llü eseli m€$end€lés€k teljcsitósc sol.in 1,

L,ó

6.2

,7.

].l

ó,!, .\lcqlendeló r szerzLjclés teliesitésének cl]snlcri.iia]l tcl]csítósig!l(,l1t,) rlgi lz eLisnlerés
nrigr,lgrdislir,l,l legkésőbb Sziüt,l reljc,itl,ót1!l, rrg, lLz crrijl szr]Ió nilbcli irrcsnés
]lcu hczr iLe]ét,j] sz:iniLoLt uzcni]t n,tp!]n lr€ltll jl isbnn küreles rrr.l]ltkozrri,

Szavatoss/rg
:uillírr'l 1rlcn,zcLzóclós rlin1,:n l] telles kt]rií szlt rrosságot vá11ll a Leszíütásrl kenrló
lernlckrL ftlhnsznilhrtósigárl, iJJcn,c:rrrl. ho3i lzok ncgíclelnek e vonerkrlzri 1llto ,lgt

c]ilirisokllk.

Szll]rrrj szrvrrllllr. hog, r Lcrrlrékel ti,h xmxrosli1 llkllnlestlr a rcnc]ctrctó.. crLi

-] S,i!]lll(') ],.,t.../!ltri!it lr]],,]:L:r.l r,,ll, rl]l Ll rcrrrciicLcr szir]]it \Ici]rcncicliinek,.rnlelrek
r ].-.. ::,- :_l - : : : 

, 
. , 

r 

l .l : : : :: . - ::,:]ill, ]- L'llrprl 1cliLrri ]drjrcl rcndel]rcznek, Száütó

)



,]

1,6

8,

E.:!

9.2

,,1

8.
8,1

9.

9,1

ka,lclc7cttsó3cr !:ílh] lrr.r. Logr r fclh.rsznil;í.rr ncni LtrLilr] rerrnétrckcr.r szlr.rtossilti idó
lcjl'Lrtr clritr j hr'lnrppaL krcscril] lcee]ább L2 hilnrprx leláreu rLlóvcl rcrrclc]Lcző terrnlkrc.

Szlil]irr'l irlísb.ru t]§,elnlc7tcri \1egrendciiit rz:inr rlktirorr lóró llósrtete szn.,nt,,,.L;i
rdcicnclr lcjirtiri'll. e lejirar eliltr lcg.rlállb 3 hrlrlepprl. Itegrerrcteló llz aúcsítóst kóyeró l5
niprll t]c]i]] kilte]es irá$en órtcsitenr Szí]lítr]lt. hogl lz árLl taktirrrn lór,ó készlete

ie}luszllirli,r.r ltcriil c l sz.rlrtossligi irlő lejárrn e]ón .\nlcnnr]ben 
^z 

áru ],tlit/ll()n léró
kószlere Ircln ]iclLi] li]hrsználásrl e szlvltc,ssáe le]irta c]ótt. úpr,_§záütó r 7,3 ponLbln
1cirr.rL lzerrnt kr]tclcs c]iárrri,

Hl S::'rütrj lr ].+ pol)tl)xll fogl.rltlt clnlrhsztj.r. n lejárt szevrrosságú terolól<c]rct köteles

kicscróln iegllább 1 2 llrnupos lelár;rti Lcliivel rendelkczaj tcLrnókre,

Száüró szevetolj.r ro\.ábbá, hogy hatmad]k személvtek í]]]rcs oLfxn jL]glr. tnlclr l
Ieszáütott tclrnótclr haszrrátatár a]iacLáhozza vl5 kotlátozza,

'\ Száütó 2 iclcn szerzódés alapi.]rn leszáütásta kcrüIó átukra a jc5,zilk<';nin átrilis
dárumátrjl szárnítotr 24 hónap tcljeskörú $mrlciát, jótáJlást r,állal. ,{mctlnril;cn Szi]lítr'l r
lLibás ánr bciclcntóst krjvetóen ncnl reljesíti vállalt lrajtc]czcttségeli, írg a \Icgrendeló
eliárhat a cscrc órdekében a Száűtó kockázatárl és kclltsógóte.

Engedélyek
Száütó jclcn szcr,ódés alapjáo kizátólag a hatály<ls szabr,árryoknak, minlíségi elr;iLisoknllr
megfclcló, a fbrgalonrba hozata]ra lonatkozó engedélyekke1 Lcnclelkezó tcrn,il,ct
szállithat §,legrendeló részéte,

,A.rncnnyibcn bármetv termék tetintetében az clótt cngedél,veker visszlrrlnlirk, l termék

foryeLmezásánalt ]cheióségét feltüggesztlk, r.ag, nrcgszüntetrk, a Szá]Lító lrc]teles l
kőrüLnénvekót NIegtendclőt halrdéktalanu] ííáSbx11 éíteSíreni.

,{ fcntickkel krpcsolarbxfl keletkczeti í$zolt lröltsógck Száűtót tethe]ik,

Ámenny]ben ven olyarr termék, arnellye] a kiesctt tcrnék pótolható, crróI, il]cne rzok
ellenórrólrónck beszámításától a fclck esetenként kozoscn állapodnxk meg.

Szeíződésszegés
SzcLzőclésszegésnek nmósúl rninden olran
bármdl,ik fél jogszabá]v, jlletvc a szerzódés
tcljcsitését eLlulasztja,

lnagxtártáS vaiT rnulasztás, rmclr,nek sorln
alapján ót tetheló bármelr, Iotclcrcnségének

,\rncnnyiilcn a Szállítii a szerzódést mcgszegi, kótbér és kártér-ítési fcJclóssiggel r,rrtozrk,

hr,ér-e, hn bizonr.ítla, hogi- a szerzódés tcljcsitósc sorín írgy járt el, ehogl,;rz az,,],,r
lT elr zetben áltlláblrl ch /rrhltó,

\ iintl szcl,zriclósszcgó. l,il ctkeznlórrrci alr'l] ncn rnenLesít az n kcjLrrlrnónr,, hogr,.r
szerz ódésszegést ;r SzilLítrl. mnrt gezdálkor]r'; szcn crct itánr,írlisári. feliigl,clctalc j.]3osuh

szr.lv intézkedése okrlzzr

I1egrendclú az cJIcrrszolgálLerisbó1 crcdó rnrtozisávn] szembcn csalr l Száütil á]tal

cJlsr-rrert t,glnelnú ls Icl:irr kóvcrclisót beszánúdutil lle. iclcóLrrc Lülol,,.rl
Lótllérrgérrl ir,

()t llurkrnrptlr nlcgh.rhrtrl lrc:rdcbres szillitás cscrin \1cglcrrcielónek jogillln ; ]



hrnn,rdrk féltő] l mcglcndclt rerrlcLcr be.zerezrl. is az csetlegesel íc]mcLiilo - n

lióscdc]n-r koüér ilsszcgir cl nerrt fcdczert tolrblclllóirsi!]ct Szálürórtl szcnlllen
irl,inr csiLen, L]]lben .rz cscnlcn _\leglerldcló 1ró,eclelrn 1rótbéttc rrcrn 1ogosrrJt.

\ lrltllór neglrzetósc ncrn ótrrrrr XlceLcndeli] lzrlrr jogít, h<l3r, l szelzóclcsszegésset

oLozott és l ]iorbal ijsszcgéíel nem ticLezen kárának rncgtótítésér kór,etelje, 1llctle egéb
igérrlcit én.ényesítse,
,\ szetzóclésszegéssel kapcsolatos e9ób kárrerrdezésre voílatLozó igénl ein lúl x
Nlegtenclelórrck jogában áü a szetzódést írásos forrrlál;en fe]nondani az llábbi esetclrbcn:

enenq.iben a Száütri e szelzó.lasben meghat/tt()zott hatáidón bclüI nem szálljql le lz
ánrlr egészét vag1,cgy Észér r.lr!:} ha a Szá]ütó clnlulaszrja a szetzódésból adódri cgréll

Jiorclezettségének (kilrelezetrségeinck) teljesílósól és ha a Száűtó czcn muleszriLselr nenl

hozza helre x N{cgfcncleló nrrrlasztásr értesítósónek kézhezvétclétól számitrltt 1i]

murrt<an.rpon belul.
Ábben az esetben, ha l\{cgrcncleló fentrekben foglelrrlr o]<án a szerzódést ic]nondil.
Szál]íttl neghiúsutási kottlót fizetésórc köteles, ,{ meghiúsulási kótbér nlirréke r
nreghLirsulirssal élntert átrr szcrzrjdéses értó]<ének 20 %-a,

]]ánncll nem szerzódésszctű teljesítós jogi fenntartás nélkliL elfogadásl l \ícgrendel,l
rószóról nem étreLmezhetr1 joglenronrlásként lzorr igénlról vag1, igérrl ekróJ, rmcllek n

NIcgrcnclelót a szerzóclósszcgés követkczrnénlekénr megillctilr,

10. A szerződés hátálya
1{) 1 _|€l€n s,clzódés annak aláírása nlpján lóp h:rtálrüa, és 36 hónep határozott idritertlrlrlr jon

létre, Nlegrendeló 
^ 

16/2012. (II].28) Tiorn.rendelette lrgyclcmnel brntó f,,]l,]relt krlr li]

^ía 
x7 esetre, lra a lrrvatk<lzott kolmányrendeler ahpján beszerzés valósul nteg jelctl

kil:l;cszerzési eljátásban mcgndott leljcsirési lrarár-rrló lcj./rrta előtt,

l0,2 .\ szerzódós ki_izös megállapodássel bírmt|or rncgszitntetheró vngv felbonthlto

]0,3 Á tc;zi]s mege5ezéscn túLnenóen a felek a szetzódist eg,oldalú jogrrdlrkoz:Lnrl
(rendlriviili fe)nondással) ]s megszuntcüetik az alábbiak szelfit, Á7oírn.!r h2tá1\,íl

feLnolr.líssal a szelzódés a sórcLnet szcnledetr fél álta1 kártérítési igénr,ónc]< ienrrrnrt,:rse

me]lert szi]ntetheió meg, xmennlbell a nráslk fél a szcrzódésben ficghltáIozorr ós

vátlalt kótclczcnségeit rsmételrcn nenr teljcsítr és l felek 30 napon belü1 ráryrallísos útrlt
scrn Luclrrzk megcglczni :r szerződósszegés nlcgítílósének .€ktrrtctóben ,A szcrz<idő itl
;ogilsult e szerzódíst rilr,ábbá azonnrl hatállla] íelnondnli l nrísik té] súlros

szcLzőcLcsszegé.e esetórl.

11] + ,] ]a] 1 nontbrn szcrcplri fclnrondás csetébcrl n l'clrn<lndíst térrivcr ónr cs ,rrirrlott lcról
úl]lnl is lrleg ke kLil(L!n],

l1] ; ,\mcrlrlrillcn lclen szelzijr]is c9 renilclJrcrisc Leljel egószóbcn regl részbcn ininltelen
ltlne r l9 crróni Lclcrrné rlilnr. l szcrzócLós órr,érrlességc cgr cbekllerl azonbln
Lennnrrlrl. 1,1rir c. h,r e rész rrcllrLiI l fe]ck r srcr;lr'lclést nen kotirtólr r olrrt ncg,

11, SZerza;dósll1ódosjtlis
11.1 ,\ szcrzi]clést nrtli]kór til beleglczcrórel lriz,lLl'llrq r iibt, 132 ;:íb.rn fogleltrl, ahpián

iLisbln lchct rlildosirln

11.2 \clrl nrrjlajlill szcrzr;désrrróriosnisn,rk:r fc]cl ci],qregr zólrl,cn lri l ]r,intartr ltt x.]2tiilrin, ig\

lii]lolrrlscrl r székhell ébcn. Léprrsclriiberl. ]lanL,zinltzlinrábln, lcLle Élr vrgr

tcltfonszinliLllrn btkör,erkczó.áltozirs, roribbj l :ucLu ódéskcjrés c. tt]lesrr.s ,,l-ur,l
LrpcvllrrtlLrrllr.rdlt bm bclrrl,etkezó rilrozi: \z cnlljLeLt riltozlsoluLil,;lz érirrtcLt félt



nllislk iilll 1l tser kóíuLllanl c]tril irggriclr irpr elózetescll íiixbln 10 nlpos
h;rtírrlij.cL vrgr l r,áltozlis bcka,\cdiezésar ibcjcgrróséL) köretó ]{l na1l(,1 belül kotclcs
értrsitcrli, lrnóvc jcle,n szerzódés 2,2, ponri,it. llclrlc lz rbllrn tigl.rltek.rz iLinirclr'lk,

12, Eg]^"iiümúködés
12,7 Száütó a k]sz:íllitás akldálíoztarás,t €seréfl idóbcn tájékoztatja NíegrcncLclr'it ltz

akadá\,okú] ós a lriszáütis iri idóponq;uó1,

,12.2.

1]],

14.

.\ hlrtékon,\, cg],ijttműkildés érdekóbcn N{egtendcló a tcrnékek jelentós meírtlriségl 1gé n \ c

csctén! \-xgr rendkí\,úLi lre\Zelben cttóI a könihénlrij] ós a r,ír}rató igén_vcfLriI rnfornáljl
_S7áürót.

Alkalm,rzandó 

'ogJelen szerzóclést llíagyarotszág jogretdjc szerrrrt kell éIr€Lneznr, A szerzrjdósbcn ncLn

szabálvozilrt kérdésekben elsósofb:tn 2 kól-ctkczó 1ogszabályokat kcll frgl,elerúe r.,,,ti, 
"

Polgád tóIl-éníkőnl\., x kózbes,cLés€król s7óni 2011, é1,-i CVIIL tón,óny

Eljáíás iogvita esetén
Jclcn s7€rzódés régtelujtásául kepcsolatrls ninden virás kétdést,.l fele]r béké, un,n

1rísérelnek mcg rcncLezni ,\ békós úton nem letdczhctó titás kérdése]< cldi]nLe,ere r

szerzódó felek Nlegtendeló székhelve szetinti jításbítóság, riirr,énlszólr
iIlctókcsségét kotJk ki,

15, Egl.étl
15.1 Jelen szerzódés n,vílt krjzbeszerzési cljár:G lefo]riatása után iiitt téte, melr,árul;cszcrzésre

]ránlu]t.

I5.2 Nlllrlcn jclcn szerzódés keretébcn a felek áltnl c$másnxk küldött éncsitisrrek irott
folnábarr (clsósotban re]efxrrot, r]lct{e rjáInon ler,ólbcn) ke]l tórténnie, Ezcrr úrtesítések

h,rtáh,a a cirnzcn álteli r,órelkol, ]]let!e ne]n tóIténó kézbcsítéskor á b€.

l5,3 Száűtó a szctzóclós teljesiiésélrek teljes 1dóraítamx alatt tulzjdonosr szcrl , u.ret

Megíendelő számár,a nlegrsmerhetóvé teszi és az alábbl iigvletekról N{egíetrrlpllíl
hnlr<lóktaIenul érresítt:

Száltítóbxn k()z\clellen reg, irilzi,edenril 2_i'" ot nlcghrl.rdil nrl.rjdonr rószesedé<t

szerez i;Llrnlclr rllilrr 1ogr szenll1r ilg,jogi szemi]r,isógtl nel}r lendclkc7ó gltzdltság

lársxsig. xúl(]h, rrcrl íclcl rrleg l Kllt 5ó, ti (1. bekczilós í/ Ponrjálrxn mcllharxloz!]rt
rl ltórrlckncL

Sz:illitó 1lozlctcrtcIr rrgr Lilzredcrliil 25", or neglrrlrrló tulajcloni ré_.zesedést szcLcz

r lirrlelr olr;Lrl 1rlgi szcrnill lr9 1rlgr sz enrc]llrségge1 rrem rcncLcikczó gnzrllsligl
tiLs.rsi3brn, inrelr nim l.clel rlcg llibr,56. i'i]] llckcrcLús,() prlnrjállnlt ncgher:i,,, ,,rr

tillitclek ek

llbberr.rz eseüen \Icgrcrr,:1clri;ilqoslllt ós cgrllcn lriltc]cs:r szerzódést iclnnctrn] lll
szLrlrsigcs o1rrn 1lltárrr]ijr-c]. lnlclr leherrn i t.szi. hí]g\ 1] szerzriclésseL órrlltctt f,,]r,lrrr

c]lárisil]l .t<ncLr1,1rodrri rucl]on \ fclrnondis esctill l Sz1llirr] ,r szerzódés mcgsl,inct,
clrirL rrrár teljesrrctt inr szcLzóciésszerii pinzbeL ellenérrékélc jrlg<lsult,

l5.,1 \rrli,rrnrjbcrr Szillirrl llii]fii]dr ri]illlcrrj;élli kr,teles r szcr;rjcLó,hez iL:rx i onatlí),(;
meehetilrrtazást csxnrlni, lr()gf rz nlcrrlléee szenl:li lr,J1-1hrrr'ls:igrill l nugt adr'lhlt,lsig

LJ



közvctlenűl beszerezhet száütóra
igónybevétele nétküt,

l5.5 J<..r /cl,ódc,l, dbeg,n:*"l ,zo
dL, ered<ú prlJrn1: l\'íegerdelót é,

15.6 Á]uLított fclck a jclen szerzódést
aláirták.

Níellékletck:

vonatkozó adatokxr az oíszágok közrjtu jogsegély

szerinr megegyezó póIdányban készült, l\ qzelzÁdés i
1 eredeú példárrya pedig Száütót tlleu meg.

alraratuk]<al megegyezónet találták, és jór.áhagrótlg

1, sz, nrc]lékler: etjáíást meginűtó felhívás
2, .z, r-el]é]Je e err.a, i tli ,jolrunenrecro
3, sz, mclléklel nyertes ajánlat
4, sz, melléldet ártáblázat
5, sz, me]lél<lct Kifogásotás rendje az áiLt átvételekof
6, sz, meüókclt Minőségi kfogások
7, sz, me]téklet N,tegáilapodás konszignációs taktát tétesítésétc ós működt€réséfc

Budapcst,2014, ápilis hónap 1, napján,
.,.]i,.Él Fh"í!n6 i,,1;.

,,l1' ,!ülfF,*!, Ft!|iöz ] 1a

-., : ian]}i)50]éJ, 51 il-, ja]a;

..., :.l lúor\É'*ah i l\-
a, sfi")c.,[d i,"r

Fdrent,;
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5, sz. rnclllflct

Kifogásolás tendic az /tru án,ételekoí

,\ Sz;illítrl seját eszkózóvcl szállítje le a rnegterrdelt ínrt, xz álrrán-étel soLlLrl rL csonr.rgolás,ln észlclt

ki]lsó s7cnlevét€lezéssel megállapítható mennrisis hiánlt átvételkot 1eg,vz ókilnrrben keJ1

rögziten. a hiánrossig és reklámáció tál§ának pontos megjclillésól,cl,

-\ jeglzókilrl.r,et l szii.lüróeszkóz r.czetójének mcgjegyzésének felnintetósévcl ke]l .liííni

.\rncnnr.ibel a Szállítr'l I'uverozót vesz iginlüe a szcrz iidós tcljesítéséh€z, úg!, kijtcl(,s .7l i7 álr.ll
bcnlLijrott szárnllrn is felrüntetni, A Fui,lrrozó ki]zbcnjiltrór,el r,égzert száüítás cselén Nleglcl).Lcló

a; íru ánótclckol k.jteles i nrerln,!,isógi és mirrósógT kinlgásoket i€szókónyvbLLl lgzit.l i L

mennyisógct és nintíséget befolvásoló körüLlónyckct clleniiúzr4 valamrnt r jcglzókonrr

nlcgl,illdésér.el száIlítót tájóLozhrni mrndcrl olt,an kónilnén!,ról, arnel1 a íuvarozrilrl sucrnberu

iginvérr-érrl,esitéséhcz szúl<séges,

\ termék átr.órclekor ellenőrizn kel]:

,, n-g,e,lJcJ, .. ,z,,U t , eorezó eeit

5újtőcsorn,.rgban tijrténó száütásn.ll a csomagolási cgységek darabszámát ós iLlllpotát, lre

sziikséges, a gvű;tócsonragok suli,ár,

a leladó.:rlt.rl a szerzódés lonld<lzó elóirásai szerint alkaLmezott megjclöléseket, i csonlaer)liLs

és círnke cgvségét, a rernrólr mcgjelölését, Irrszclclését, x felir.intereft hatáscrósségel

Ha l terinék ánótclckor a íuv.rreszkóz r.agt, a kiildeménl nincs clcdetr á aPorbxlr, ]llctóleg e

rncgrendeló az áLul;an kijlsó szerruerérclczéssel káít, sédlést, hlányt íedez le], r turerozilrll
án,ételkor kámegállapítási jegyzclkönlr,et kel1 fclvcnnie,

Ha l Száütó r-ag frrvarozó negbizottja n jcgl,zókónlvben foglaltakat nern rsrrrerr el, ;rktoL:r
szerzrlcLésben rögziten rör,id úton mcg kell lrílrj a száIlító illetékesér, akrnek a ncgirkezésétg lz
áru án,ércle megtagadharó. .\mcnnyiben :r Száűtó ez értesítése e]lenéte 48 ótlrn bclii] nenr kúldi ]rr
lz e]lcrrijlzésre jogosLrtt képviselójót, a \,Iegrenrlcl<i kót txnú\,al ér,v-ényesitcn 1cgi zrlkönlrr-cL
ra]g7iü l krfogásajt és a kapcsolódó káttótitósi igénl,eit, Á jeg,ízókolryv egl-ik példá \át x

nregrenclcló az án,éreli elsmerr,ényhcz cs:rtolja, és cgy póldánrát 3 napoll bcli]l Szillítrinrk
negktildL,

\ jegr,zl]kúlr \ lclr-ételét a Nlegendcló kijleles 2 szál]ítóicgyrc és fu\.a €íéke fulicg\ t/ni

\nlcnrrriben l lrrjldcmórrrrlck .r kiszolgáltltáslvlt fel nerrr rsmet]rctó, clc utóLrg fellirlr,zctt <lli,en

virulósc, ..rgl hránrl r-an, tnlclr tuv.rrrlzás kir7bcn k!,].,tlrczhetett. erról l lrlszolgilL.rtist kixctó 3

llrprlrr belrrl licl] luvrrozr'ltril Lirr-rregáJlapiúsi ]eglzőkclrrrl fe]vétclit ós:r szá]lirisrril szcrnlc

tlrrr,'LsiL Lérn ,\ l;átcseti jcglzillrilrrr i hiiz nrellól,clni sziikséges.r fur-ar]er.ó] rl:isrllrtát, r-alantlt
\Icclcnclelő erre r on;rrlrozri cngcLló]r czL1 let eJót,

\ rlegílhpirort hlinr rrgr sóriilés eserén sz,il]irrl negrerrdeló lelé hahrllktrLlenul, de legkésrlbb r
szirzijclésben irr httáridólrcn ]nió7kcdü i pórJásr r'll r lgl cscróról,

a,..:)

]1



Miníísógi kifogások

Ilegretlclclrl rclephell,én rnegáLJapítort mrnóség hib.r eserén .r merrnlisigi Hánt, nt.rlil, :-::
r onetkozr]l szabá]yokat ke11 rnegfelclócn alklJrnazn1,

\ rnLrriiségi lribárl]] kószülr jegr-zókórrli nek nucla:rllrat ez eclatoknt tarralnrazfii ke]l. rr::
rrrernr,lsógr liírrl je9 zóka!1\\ e txlt.lLrraz, a7r.rl lz eltél,ésscI, hogr irt pontosan fc] trell n]nlelí\:

_ a nnrróségi hlba pontos isficltetését,

1l fe]mcriilt kíI néItékét,

_ n}ihikozatot afta voíret}rozóxn, hogy nrllyen igénleket kír,1Ln ón énl,esíteni,

az áru érkezésének idópontját,

_ x kifogásolt mennyiséget és a csomagolási áIapotát (oiigináD,

Megtendcló a mirróségi kfogásokat a Száütóval szemben a leszáütott, illen,e a k<lnsztgnációs

rakrátban clhelyezen teímékíc clóírt fethasznáthatóságí ídótart^m aiatt érr,ényesíthca. cz azonban

csak az etcdctr kiszerelésre vonatkozik,

a.)
.^'E,

1)
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A szeíződós teljesitéséétt felelős személy:

nlint Száütó (a tor,ábbiakban, mirrt Szálűtó)

kozolt, nrnrt szerződő Felek ]riizön az alulirort napon és 1Te]r,cn, az .rli]llli feltótcLck szclnt:

l,) Száütó jeien nregállapodás lielek áltati aláírásáruk napjárl r I1egrendeló _szcnliszctr
()sztá1},árl létesítctl konszignácrós raktáíe szá]Litja a Szirllíris] Szerzódi,s l szirnú
nlcIlé]detében részletcscn fcIsrltolt tetmókcket,

1,1. lz áteclás át\,ótcl iólryét, annxk dátumát,11 Felek álta] aláirr olrnánlorr r,;Lgr lllzonr'leton
(án-éte]r icgv,ókinlw, száütólevó1) tögzíteu kell, nc]vnck 11 péklánl:li x Szerzódó
r.', ,,-r rLerL^ rn.- ., , |"L Lr l z.rur

- SZáütó
- \Icgrcndcló: 1nvaggazdálkodási Osztály

L 2 \ krlrlst ignicrr'ls rlktirr készlet l Sríütó fu],ljdonát kapc7]

1,.], \ konsz]qniLci(')s rrLtárllr'll {e]h.rszrllilr rcrrrrék }íegrerrdelri riszórc riltténó leszámlázáslrrL

Szálljrr]l rlrlllL;rlgrxult, lr.r.r k,lnszlgnicrris rektárr kész]etct,,r rncgtc,ndelés lrhpján ú1llr]1

fe]trrltörrc. l7r \Ictlctlrlcló száütólcr ól llrpjárr sz.rbállszerrien lgaz<llta

] ], SzilLiLrl 1rrielenu, hogr r ]tlnszignáclrls rrLriri készler trurósógc lnrrlclcnLerr rrregtelcl n

.orl.Ltl<lzr'l elóirásoknlk. mclr cr 1 tlek r:griLttcscrr ellcnr'jriznek.

] 5, _\legl€ndeltj ,r kol:.;igniclrll r,lktiLr lró;zleret.r rlktár nás lós,lertól e]ki]löűtertc1l rátoljll,

.\ Lonszrglácrils rrkr:'rL]rc,u ItLer kezcló lzerrlélr, l konszrgrrácrrls készlerte1 ktpcs<lIrtos

r ndenli]c :iNNrlzu:i,L lhpkó:ulct lrrszillitás. kész]ctbijr ítis, íelhrsználásoli prld:is,t.

tcleslege: 1rószlct. c-crc:ln, t.rll lclin :zlr lto:sigl harlinrlciű rcrrnékek rlsszlliulclóse stb 1

cs,;]k tlxnd|iil ial llrrl rlrrlt r-..rtlr .l-rsmcn ónrrl cl, rrx íllbi szá]]itólcrólLcl €gíi]rt
r,1llzher

i-.' .-L



],1 SziüLr'l krltelezr rrligít, hogi r lccsokkenr llnszigniLcrris rektárr készlctct r mcerende]t:
kózllczrótcléLrjl szlírrriron 2 lrxt(rn Lc]u] ieJtoln. ,\ lncgLcrrcLclisre leszáLlílotr r{,lfi,]k.:

SziLllilr'l.r \Iegrendeló Szemószcri ( )szrá]rl rcszcrc szillítlr:rll ]e,

],) SziüL,l lr sziniát x nrcgjcndclés teLjcsitisót ki^ c1.;en jogostllt bcnr úlreni, lnreirct
}Icglcnciclii ennek án,ételét krlrctócn e tcl]csítóstr]l ,z;imíton 30 n:rpot belrLl cgr crrlit ilL

,1,) ]'elek megálllrpodnak abbln, 1ro9 ez 1, sz, mellékletben jclzcn rerrnékek ii,lti,nrerelr

cglsógárair Száüró a szcrzódés idótartamr al.rn nem emeL.

5,) Jc]en megíllapodásr Fe]ek a s7áütási szcl7ódés idótartamára kiitik,

6,) Felek mcgá xpodnak abban, hogy a száütási szclzóc]és és jelen \Icuill;rpodis rl,inl,it
kó\.etócn 1 hércn beliil száütó l konszignáciirs taktárlrószlctet feltólti

7) Je]ctr mcgá]lapodás r.égrelrajtÁsával krpcsolatos mjndcrr vitás kérdést l fclck b,:kés riton

kísórclrrck n-regoldarri. Á békós útorr nem fendc7hctó vitás kérdések clcla,nrrle e l

szcrződó lelek éírékhxtártóL íüggóen a it,íegLcndelő széktrclr .zcLinLi biróság

krzárólagos illctékességét kötik k],

8,) ,\ jeLen nregá]lapodásban ncrn szabályozott kéIdésekbet a Pik, szallá]r, .rz tillrarlrllr,

9,) ]clcrr szerzódés.+ db eg,mással szó szerint megeglezó pétdánlban ltis7üll,.\ szelzljclós 2

db eredeti példánl,a a nlcgrendelót és 2 crcdeti példánla pedtg a sz:1lliti)t ]lleü mc!].

10.).Jclcn megá]lxpodást Felek, fui,1l :rkrraruk]<al nl]ndcnben nregeg,ezót ]órihlgl,rihg ítiák
l1á.

Iallr Bud]|eiten.21)1+ april], hl] l, nxpiln
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