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ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK – ÁBSZ
1. szakasz – Végrehajthatóság
Jelen általános beszerzési feltételek alkalmazandók, amikor a Schréder
Magyarosrzság Zrt. („Vevő”) megrendelése alapján termékeket szerez be
Szállítótól („Szállító”). Amennyiben a Vevő megrendelési formanyomtatványán
külön feltételeket nem határoz meg, Vevő megrendelésére az alábbi általános
beszerzési feltételek vonatkoznak. Azzal, hogy a Szállító elfogadja a Vevő megrendelését, elfogadja a jelen általános beszerzési feltételeket és egyben lemond bármely saját szerződési feltételéről, kivéve azon eltérő kitételekről,
melyeket a két fél írásban kötött ki és fogadott el.
Az, hogy a Vevő bármikor nem igényli a jelen általános beszerzési feltételek
közül valamelyiknek az alkalmazását, nem értelmezhető úgy, hogy arról egy
későbbi időpontban is lemond.
2. szakasz – Alkalmazandó jog, eljáró bíróság kijelölése
A Vevő és a Szállító kifejezetten megállapodnak abban, hogy:
- ezen feltételek tekintetében a magyar jog az irányadó;
- bármely vita eldöntésére, amely a jelen feltételekből vagy azokkal összefüggésben, azok megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, felek kikötik – hatáskörtől függően – a
Pest Megyei Bíróság illetve a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét.
3. Szakasz – Faxok és e-mailek bizonyító ereje
A felek vállalják, hogy elismerik azoknak a dokumentumoknak a bizonyító erejét, melyeket faxon vagy e-mailben váltanak. Az ilyen módon elküldött dokumentumokat ezért a felek közötti írásos dokumentumnak kell tekinteni, azaz
papír alapúnak és kézzel aláírtnak.
4. szakasz – A szerződés létrejötte
A megrendelések azt követően válnak véglegessé, hogy a Vevő megkapta a
Szállító írásos visszaigazolását a megrendelésről, vagy az azt követő 5 nap
elteltével, hogy a Szállító megkapta a megrendelést. Ha a Szállító Vevő megrendelését módosítással fogadja el, az új ajánlatnak minősül és csak akkor jön
létre a szerződés, ha Vevő a módosított megrendelést írásos visszaigazolásával
elfogadta.
5. szakasz – Szállítás
A külön feltételekben kikötött eltéréstől eltekintve a Szállító az árut a saját
költségén szállítja a megrendelésben megjelölt szállítási helyre (DDP paritás).
Bármely csomagolási utasítást csak akkor lehet elfogadni, ha azok szerepelnek
a szállítólevélen.
A Vevő fenntartja magának a jogot, hogy visszautasítson bármely többlet árut,
amelyet megfelelő határidőn belül Szállító köteles visszaszállítani annak
értesítését követő ésszerű határidőn belül. Amennyiben nem ez történik, az
árut a Vevő a Szállító költségén és kockázatára szállítatja vissza.
A Szállító nem teljesíthet rész-szállításokat vagy idő előtti szállításokat
anélkül, hogy a Vevő előzetes írásos hozzájárulását beszerezte volna. Minden megrendeléshez készül Szállítólevél, mely tartalmazza a megrendelésen
szereplő számot és információkat.
6. szakasz – Szállítási határidők. Hibás teljesítés
A megrendelésben megjelölt szállítási határidők kötelezőek. A Vevő fenntartja a jogot, hogy lemondja a megrendelést, miután tájékozódott a Szállítónál
a szállítási késedelem okairól és hivatalos felszólítást küldött ajánlott, tértivevényes levélben a legvégső szállítási határidőről a megrendelés határidőre
le nem szállított egészére vagy részére vonatkozóan, bármely kártérítési
kötelezettség nélkül.
Amennyiben Szállító késedelmesen teljesít, a Vevő felé fizetendő napi kötbér
mértéke a késedelemmel érintett termékek nettó értékének 1 %-a, maximum
20 %.
Amennyiben Szállító hibásan teljesít, a hibás teljesítésért fizetendő kötbér
mértéke 10 % - a megrendelt termékek nettó értéke alapján.
Ha Szállító Vevő teljesítésre történő írásbeli felszólítását követő 8 napon belül
sem teljesít, Vevő jogosult a megrendeléstől elállni és Vevő köteles mindösszesen 20 % meghiúsulási kötbért – a megrendelés nettó értékének alapulvételével – fizetni továbbá Szállító köteles minden, a teljesítés elmaradásával
kapcsolatban Vevőnek felmerült kárt megtéríteni.
Vevő jogosult a kötbér összegét a még kifizetetlen számlából levonni illetve
visszatartani úgy, hogy erről Szállítót tájékoztatja, és egyben felhívja Szállítót a
módosított számla kiállítására.
Abban az esetben, ha a Vevő bármely hibát észlel a Szállító által leszállított
Termékek minőségét, mennyiségét tekintve, köteles a Szállítót haladéktalanul,
de legkésőbb a hibás Termék átvételét követő 5 munkanapon belül értesíteni.
Vevő megkeresését Szállító köteles haladéktalanul visszaigazolni és informálni
Vevőt a hiba kijavításának, illetve a hibás termék kicserélésének időpontjáról.
A kötbér 10 (tíz) napos fizetési határidővel válik esedékessé:
- késedelmes teljesítés esetén, amikor a késedelem megszűnik;
- hibás teljesítés esetén a kifogás közlésével; vagy
- meghiúsulási kötbérigény érvényesítés esetén, Vevő írásbeli felszólításának
kézhezvételétől számított 8 nap elteltével.
Vevő fenntartja magának a jogot, hogy követelje a felmerült költségek
kifizetését és az elszenvedett veszteségek megtérítését, ha a termék hibáját
használat közben észleli.
A hibás termék cseréje miatti újraszállítás új számlával történik. A cseredarabok végső elfogadásának dátuma szolgál a jótállási idő számításának kezdeteként.
		

Érvényes 2011.04.26-tól © Schréder S.A., Belgium Minden jog fenntartva

7. szakasz – Tulajdonjog átruházása
A körülményektől függetlenül a szállított termékek szállítása a Szállító
kockázatára történik. A termék tulajdonjogának és a kockázatnak az átszállása
akkor történik meg, amikor a Szállító üzemében, vagy a Vevő által megjelölt
egyéb helyen (szállítási cím) megtörténik a mennyiségi és minőségi átvétel,
annak ellenére, hogy a termékeket korábban a Szállító telephelyén bármilyen
műszaki elfogadás már megtörtént. A Vevőt nem köti semmilyen jogcím fenntartására vonatkozó kikötés.
8. szakasz – Megfelelőség
A Szállítónak meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:
- a Vevőnek minőség, adott normális használat vagy a felek között megállapodott speciális specifikációk tekintetében,
- a rajzoknak, szabványoknak, specifikációknak és a Vevőnek bármely erre
vonatkozó dokumentumának,
- az irányadó szerződés kikötéseinek, feltételeinek és általános feltételeinek,
amelyek keretében a Vevő a megrendelést kiadta,
- az Európai Unióban hatályos európai irányelvekkel és rendeletekkel. Szintén meg kell felelnie a Vevő országában hatályos törvényeknek és hatósági
előírásoknak, különös tekintettel, a biztonságra és a baleset-megelőzésre, az
egészségügyi és környezetvédelmi jogi szabályozásokra vonatkozóan,
- a leszállított termék megfelelőségét lehet úgy előírni, hogy hivatkoznak a
Vevő által jóváhagyott mintára. Bármely olyan mintát, melyet a Vevőnek
jóváhagyás céljából rendelkezésére bocsátottak, kísérnie kell egy vizsgálati
jegyzőkönyvnek, valamint, ha szükséges,
- ha a Szállítótól külön kérik, egy megfelelőségi bizonyítványnak.
A Szállító, aki az alkatrészek gyártását a Vevő tulajdonában lévő vagy rendelkezésére bocsátott szerszámokkal végzi, szabad bejárást biztosít a Vevő
képviselőinek a saját telephelyén bármely minőség-ellenőrzés céljából, feltéve,
hogy a Vevő előzetesen értesíti a Szállítót látogatása dátumáról.
A nyersanyagokat és/vagy a szolgáltatásokat a Szállító biztosítja. Amennyiben
alvállalkozókat alkalmaz, a Szállító írásban tájékoztatja a Vevőt a megrendelés
visszaigazolásakor.
Szállító a szakmában elvárható kitűnő minőségű és hibátlan terméket köteles
szállítani.
9. szakasz – Visszaszállítás
Amennyiben a felek másként nem egyeznek meg, bármely terméket, amely nem felel meg a megrendelés specifikációinak, a Vevő visszautasíthat, és
a Szállító ésszerű határidőn belül visszaszállítja azt követően, hogy az elutasításról értesítést kapott. Máskülönben a Vevő a terméket a Szállító kockázatára és költségére szállítatja vissza.
Ha a Vevőnek nincs elegendő ideje, hogy megvárja a megfelelő áru újbóli
leszállítását, fenntartja magának a jogot, hogy - miután először hivatalosan
értesítette a Szállítót és biztosított annak még egy legvégső (vonatkozó
körülmények alapján) ésszerű határidőt - módosítsa vagy mással módosíttassa a nem megfelelő termékeket a Szállító költségére, bármely kártérítési
kötelezettség nélkül, amelyet a Vevő jogosult lenne követelni.
10. szakasz – Számlázás és szavatossági biztosíték
Minden megrendeléshez 2 példányban készül számla, amely tartalmazza a
megrendelésen szereplő információkat. Szállító a számla egyik példányát a
mindkét fél által cégszerűen aláírt szállítólevéllel együtt nyújtja be Vevőnek.
A számlát és a szállítólevelet a vonatkozó megrendelés leszállítását követő 8
napon belül kell elküldeni. Vevő a számlát annak kézhezvételétől számított 60
napon belül a Szállító által megadott számlaszámra átutalással egyenlíti ki.
Vevő jogosult a Szállító által kibocsátott részszámla, valamint végszámla
összegéből 10%-ot szavatossági biztosíték jogcímen visszatartani. A jótállási
biztosíték összegét a Szállító a 24 hónap időtartamú jótállási időszak – a 13.
szakaszban rögzítettek szerint – végétől számított 30 napon belül névértéken
fizeti vissza Szállító részére, a Szállító által benyújtott számlát helyettesítő
bizonylat alapján.
A jótállási biztosíték a Vevő által elfogadott bank által kiadott, feltétel nélküli és
visszavonhatatlan bankgaranciával kiváltható.
Amennyiben Szállító jelen Szerződésben foglalt jótállási kötelezettségét nem,
vagy nem megfelelően teljesíti, úgy az a hiba kijavításához szükséges mértékben jogalapot ad a Vevőnek a jótállási biztosíték igénybevételére.
Amennyiben a Vevő igénybe vette a jótállási biztosítékot, úgy értesíti Szállítót
az igénybevétel mértékéről és a biztosíték feltöltésének szükségességéről. A
Szállító legkésőbb az értesítéstől számított 5 munkanapon belül köteles a
jótállási biztosítékot annak eredeti mértékére kiegészíteni.
11. szakasz – Ár
Amennyiben a megrendelési forma-nyomtatványon külön nem kötik ki, az
árak fix árak és nem módosíthatók. Ha a megrendelés módosítható árakat
határoz meg, a végső ár meghatározása a megrendelési formanyomtatványon
szerződésszerűen kikötött határnapon érvényes árlista figyelembevételével
történik, tekintet nélkül arra, hogy a munkát esetleg az eredetileg kikötött
határidőn túl fejezték be.
12. szakasz – Rendelés lemondása vagy módosítása
A Vevő fenntartja magának a jogot, hogy csökkentse vagy lemondja a megrendelését, amennyiben a Szállító elutasítja a megrendelési formanyomtatvány
szerinti műszaki vagy kereskedelmi kötelezettségei teljesítését, vagy képtelen
ezek teljesítésére.
Ebben az esetben a Vevő a hibás Szállítót lecserélheti, akinek szabad
hozzáférést kell biztosítania az elvégzett tanulmányokhoz, a szerszámokhoz,
a megrendelés részeként készült vagy éppen készülő darabokhoz, illetve ingyenesen lehetővé kell tennie a tulajdonában lévő szabadalmak hasznosítását.
Ezen helyettesítés teljes egészében a Szállító költségére történik.
Vevő jogosult a Szerződés műszaki tartalmát egyoldalúan csökkenteni, illetve
növelni. A műszaki tartalom bármely okból bekövetkező csökkenése esetén
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ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK – ÁBSZ
a megrendelés díja az elmaradt munkarészek ellenértékével automatikusan
csökken, de a Szállító által már igazoltan legyártott és elkészített terméket
Vevő köteles kifizetni. Utóbbi esetben Vevő az igazoltan legyártott termék elvitelére annak kifizetése esetén jogosult. A műszaki tartalom változása esetén a
megrendelést módosítani kell, ha Szállító még nem gyártotta le a termékeket,
és ezt Vevő köteles visszaigazolni.
13. szakasz – Szavatosság
A Szállító, mint szakértelemmel bíró szakvállalat szavatolja, hogy a szállítások
alkalmasak mindazon szolgáltatások és funkciók teljesítésére, amire szánták,
illetve hogy a szakma szabályai szerint történt a gyártás, és alkalmasak normál használati körülmények között - mindazokat a funkciókat betölteni,
amire a terméket szánták. Tekintet nélkül azokra a külön feltételekre, melyeket
a megrendelés tartalmaz, a Szállító a termékeire adott garancia keretében és
abban az esetben, ha az adott termékek hibásak vállalja, hogy a hibás termékek
vonatkozásában Vevő részére számlajóváírást állít ki illetve – amennyiben Vevő
számára elfogadható – azokat kicseréli vagy a kívánt módon használhatóvá
teszi azokat, a Vevőnek okozott bármilyen költség vagy károkozás nélkül. A
Szállító továbbá vállalja, hogy ellátja a Vevőt minden olyan dokumentációval,
melyet a Vevő kér, különösen a szállított berendezés vagy termék legújabb
tudományos referenciáit, valamint a képzést, amely a szállított termékek zökkenőmentes működéséhez és karbantartásához szükséges. Értesíti a Vevőt
bármely olyan kockázatról, melyről tudomása van a szállított termékkel kapcsolatos saját tapasztalatai alapján rendeltetésszerű használat esetén.
Olyan termékek esetében, melyek élettartama korlátozott, illetve ilyeneket tartalmazó berendezések esetében a Szállítónak jeleznie kell:
a termékek raktározásával kapcsolatban teendő intézkedéseket az
állapotmegőrzés szavatolása céljából,
a teljes érvényességi időtartamot, használat előtt annak gyártási
időpontjától szintén jelezni kell,
a felhasználhatóság határidejét az első használatba vétel időpontjától, melyet azon a csomagoláson tüntetnek fel megfelelően és megmaradóan, mely tartalmazza, rögzíti vagy védi a terméket, illetve úgy, hogy a
felhasználónak a termék kiindulási érvényességi idejéből még legalább 80 %
rendelkezésére álljon.

Vevő szabadalmainak vagy védjegyeinek körébe tartoznak, a Vevő vagy/és az
általa megadott személy kizárólagos tulajdonát képezik. Amennyiben illetéktelen, felhatalmazással nem rendelkező felek használják, az jogi eljárást von
maga után.
Előzetes írásos felhatalmazás hiányában a Szállító vállalja, hogy nem mutatja
be a Vevő rajzai, modelljei vagy műszaki specifikációja alapján gyártott alkatrészeket, valamint a Vevő megrendelését illetően nem vesz részt sem közvetve sem közvetlenül semmilyen nyilvános eseményen.
Az olyan különleges esetekben, mint amikor például konzultációk folynak a
szerszám gyártásáról, ugyanezek a titoktartási szabályok vonatkoznak azokra a
különböző résztvevőkre, akikkel a Szállító szerződést köt.
Függetlenül a Vevő rajzainak, modelljeinek vagy műszaki specifikációjának
mintaoltalom, szabadalom, vagy védjegy oltalom általi védettségétől a Szállító
tudomásul veszi, hogy azok a Vevő kizárólagos szerzői, illetve vagyoni jogait
képezik és teljes kártérítési felelősségének tudatában vállal kötelezettséget
azok titokban tartására.
18. szakasz – Vis major
A Vevő fenntartja magának a jogot, hogy automatikusan felfüggessze vagy
visszavonja szerződéses kötelezettségeinek egészét vagy egy részét, a másik
fél írásos értesítésével vis major kikötésre hivatkozva és alakszerűség nélkül
előre nem látható események vagy vis major bekövetkezte esetén.

Amennyiben a felek másként nem egyeznek meg, vagy jogszabály hosszabb
kötelező jótállást nem ír elő a Szállító által nyújtott garancia 24 hónapot jelent
a szállítás határidejétől számítva, továbbá a termék hibáinak esetében Szállító
megtéríti a bizonyított kárt és költségeket. Jelen garancia a Ptk. 248. §-a szerinti jótállásnak minősül, ami a szállított termékre teljes körűen és minden
korlátozás nélkül kiterjed a garancia teljes időtartama alatt.
Felek rögzítik, hogy a Vevő megvizsgálási kötelezettségének esetleges elmulasztása a jelen pontban foglalt jótállási kötelezettséget nem érinti. Vevő
egyúttal jogfenntartással él a szállított termék valamennyi hibájával kapcsolatban és Szállító tudomásul veszi, hogy a szállított termék átvétele semmilyen körülmények között nem értelmezhető a szavatossági, illetve jótállási igényekről történő lemondásként.
14. szakasz - Felelősség és biztosítás
A Szállító felelősséggel tartozik bármely kárért vagy veszteségért, amelyet ő
maga okozott vagy az általa szállított áruk okoztak. A Szállító felelősségét az
alkalmazandó magyar jog szerint kell értékelni. A Szállítónak általános kereskedelmi felelősségbiztosítást és termékfelelősségi biztosítást kell kötnie.
Ezen biztosításoknak minden fizikai, anyagi és immateriális kárt fedezniük
kell.
15. szakasz – Beszámítás
Amennyiben a Szállító és a Vevő közötti elszámolást bármely okból rendezik,
különösen, ha a Szállító megszünteti a tevékenységét vagy a Vevő lemondja
a megrendelését, a kölcsönösen fizetendő pénzösszegeket beszámítják, formalitások nélkül, tekintet nélkül arra, hogy helye van-e jogszabályi beszámítási feltételeknek. Vevő a szállított termék hibája miatti szavatossági, illetve
kártérítési igényeit az általa megállapított értékben és teljes körűen jogosult
beszámítani a termék vételárába, illetve azt jogosult levonni az esetlegesen
szolgáltatott biztosíték összegéből.
16. szakasz – Iparjog-Tulajdonjog
A Szállító szavatol az általa szállított termék(ek) per-, igény-, és tehermentességért. A Szállító kifejezetten kijelenti és szavatol azért továbbá, hogy
az általa szállított termék(ek) tekintetében harmadik személynek nincs olyan
joga, amely a Vevő tulajdonszerzését bármely formában kizárja, korlátozza vagy
akadályozza.
17. szakasz – Titoktartás
A Szállító tudomásul veszi, hogy a jelen feltételek teljesítése során tudomására
jutott valamennyi információt köteles üzleti titokként, bizalmasan kezelni,
azokról harmadik fél számára felvilágosítást – a Vevő hozzájárulása nélkül nem adhat.
A bizalmas információkra vonatkozó kötelezettség jelen feltételek megszűnését
követően is terheli a Szállítót. Amennyiben a Szállító a titoktartásra vonatkozó kötelezettségét megszegi, úgy köteles a Vevőnél felmerülő, a titoktartási
kötelezettség megszegéséből eredő bizonyítható kárt korlátlanul megtéríteni.
A bizalmas információkra vonatkozó előírásokról a Szállító köteles alkalmazottait és egyéb teljesítési segédeit tájékoztatni, kötelezni az előírások
betartására, és tevékenységükért a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvében foglaltak szerinti felelősséget vállalni.
Az információk nem minősülnek bizalmasnak akkor, ha azok köztudomásúak,
és a nyilvánosság rendelkezésére állnak, kivéve, ha az ilyen ismertség vagy nyilvánosság a bizalmas információknak az átvevő részéről történő jogosulatlan
kiadásából származik.
Az olyan gyártási specifikációk, formulák, rajzok vagy részletek, melyeket a
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