Szállítási keretszerződés
Iktatószám:

Mely létrejött egyrészről,
Név:

TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.

Székhely:

7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.

Cégjegyzékszám:

02-10-060354

Nyilvántartó cégbíróság:

Pécsi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:

14925889-2-02

Bankszámlaszám:

K&H Bank Zrt. 10402427-00027647-00000004

Képviseli:

Sándor Zsolt Vezérigazgató

,mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő),
,másrészről,
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Nyilvántartó cégbíróság:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
(A kapcsolattartók személyes adatainak kezelése GDPR 6. cikk (1) (b) és (f) pontja illetve a Mt. 10.§
(1) bekezdése szerint kizárólag a megbízási szerződésük teljesítése céljából, a szerződő partnerük
érdekében történik, és a Felek ezen adatokat kizárólag ezzel kapcsolatban használják fel a célhoz
szükséges mértékben és ideig.)
,mint Szállító (továbbiakban Szállító)
Együttesen továbbiakban, mint Felek között az alábbi feltételekkel:
I.

Keretszerződés tárgya

Megrendelő a szerződéskötést megelőzően „Vasanyagok éves beszerzése” tárgyban pályáztatási
eljárást folytatott le, így e keretszerződés nélkülözhetetlen mellékletét képezi a Szállító (mint nyertes
ajánlattevő) ajánlata (1. sz. melléklet).
Szállító az e mellékletben felsorolt termékeket a Megrendelő által üzemeltett raktárba szállítja a II. 2.
pont szerinti visszaigazolásban jelzett határidőben a Keretszerződés megkötését követő 12 hónap
során.
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Szállítási keretszerződés
Iktatószám:

Szállító tudomásul veszi, hogy az egyedi megrendelések tartalma (pl. a megrendeléssel érintett
termékek pontos köre, mennyisége) előre nem határozható meg, csak a konkrét megrendelés során.
Megrendelő a jelen Keretszerződés jellegéből eredően jogosult, de nem köteles az 1. sz. mellékletet
képező termékek megrendelésére.
Jelen keretszerződés Szállító részére nem jelent kizárólagosságot, Megrendelőnek jogában áll más
beszállítótól ajánlatot kérni és árucikket rendelni.
II. Szállítás
1. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt termékeket bontatlan gyári
csomagolásban, az eseti megrendelés során meghatározottak szerint szállítja Megrendelő
részére.
2. A Szállító a megrendelés kézhezvételét követően 2 munkanapon belül írásos visszaigazolást küld.
A Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító a jelen keretszerződéssel érintett termékeket a
Megrendelő telephelyére leszállítja, igazodva a raktár nyitvatartási idejéhez, amely:
Munkanapokon hétfőtől - csütörtökig: 6:40 - től 15:00 óráig, pénteken: 6:40 - től 12:00 óráig tart
nyitva.
3. Szállítási cím: 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.
4. A Szállító a megrendelt termékeket a teljesítés helyén a rakodásra alkalmas raktárig köteles
leszállítani és ott az árut a szállítóeszközről lerakni. A megrendelt termékek további mozgatása,
elhelyezése, szétosztása a Szállítónak nem kötelessége.
5. Szállítási dokumentum:
A Szállító a Megrendelő részére szállított termékeket szállítólevélen köteles átadni, melynek
tartalmaznia kell:
- az átadott termékek pontos megnevezését,
- a megrendelésben feltüntetett termékekhez tartozó Megrendelői cikkszámok,
megrendelés számát
- az átadott termékek mennyiségét és mennyiségi egységeit,
- az átadás dátumát,
- az átadó aláírását, és bélyegzőlenyomatát,
- a megrendelés másolatát.
6. A szállítólevélen a Megrendelő a mennyiségi átvételt igazolja az átvételi dátum feltüntetésével,
aláírásával és bélyegzőlenyomatával.
7. A Megrendelő képviselője az átvételt megtagadhatja, amennyiben a Szállító hibásan teljesít,
különösen, ha
- a termékhez nem csatoltak szállítólevelet,
- a szállítólevélben feltüntetett adatok nem felelnek meg a kapcsolódó megrendelésben
foglaltaknak,
- nem megfelelő a kiszerelés, vagy a csomagolás (pl. sérült)
- nem a teljes adott megrendelésen belüli mennyiség kerül leszállításra,
- nem a megrendelt típusú termék kerül átadásra.
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Iktatószám:

Amennyiben az átvétel a jelen pont alapján megtagadására kerül sor, úgy arról jegyzőkönyvet kell
felvenni, majd a Szállítónak haladéktalanul vissza kell szállítania az árut saját költségén. A
Megrendelő ebben az esetben saját döntése szerint jogosult a hibásan teljesítő Szállítót
felszólítani a megrendelés szerződés szerinti teljesítésére. Amennyiben a hibásan teljesítő
Szállítót a Megrendelő felszólítja a megfelelő teljesítésre, az köteles a megrendelésnek 1
munkanapon belül eleget tenni. Amennyiben ennek nem tesz eleget a megadott határidőben,
úgy az megalapozza a Megrendelő késedelmi kötbér igényét.
III. Teljesítés
1. A teljesítés helye és módja:
- a termékek minőségi és mennyiségi átvétele a Megrendelő mindenkori feladata,
- az átvétel a Megrendelő telephelyén történik,
- az átvételhez szükséges szerszámokat, gépi eszközöket és személyzetet a Megrendelő biztosítja.
2. A teljesítés elfogadása a Megrendelő részéről a leszállítást követően azonnal megkezdődő
mennyiségi átvétel eredményes befejezése alapján történik.
3. Ha a Megrendelő minőségi és mennyiségi hibát tár fel, akkor a teljesítés nem elfogadott, és erről
a Megrendelő a Szállítót haladéktalanul írásban értesíti.
4. Minőségi kifogások esetén Szállító vállalja, hogy a kifogásolt termékeket szükség esetén
mennyiségi korlát nélkül visszaszállítja és helyette díjtalanul, kifogástalan minőségű terméket
biztosít.
5. A Szállító kötbérfelelősséggel tartozik, ha a visszaigazolásban jelzett határidőre az árut nem
szállítja. A kötbér mértéke a késedelembe esés napjától számítva a megrendelés tárgyát képező
anyagok nettó értékének megfelelő napi 2%. A Szállító nem teljesítésére kikötött kötbér pedig a
megrendelés tárgyát képező anyagok nettó értékének 30 %-a.
IV. Ár
1. A Szállító a szerződésben szereplő tételeket az 1. számú melléklet szerinti egységárakon szállítja.
Az egységárak tartalmazzák az összes felmerülő költséget (pl. csomagolás, szállítás, vámok,
illetékek stb.), így Szállító Megrendelővel szemben többletköltséget semmilyen jogcímen nem
érvényesíthet.
Az egységárakat Szállító a jelen keretszerződés hatályáig köteles tartani.

V. Elszámolás, számlázás
1. Megrendelésenkénti számla benyújtására van lehetőség, a számla teljesítési időpontja a
szállítólevélen feltüntetett átvétel időpontja.
2. A számla kötelező tartalma a jogszabályi előírásokban meghatározottakon kívül:
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Iktatószám:

-

Megrendelő által kiküldött megrendelés száma (…/L/SM/..)
a megrendelésben feltüntetett termékekhez tartozó Megrendelői cikkszámok.

3. Megrendelő a részére benyújtott számlát (annak esetleges mellékleteit) számszakilag, tartalmilag
felülvizsgálja, megfelelés esetén gondoskodik a pénzügyi teljesítésről.
VI. Fizetési feltételek
1. A Megrendelő a teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül
Szállítónak banki átutalással kiegyenlíti az X pénzintézetnél vezetett X számú számlájára.
2. A számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, továbbá a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott módon kell kiállítani.
3. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállító a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv
rendelkezéseinek megfelelő mértékű késedelmi kamat megfizetésére tarthat igényt.
VII. A szerződés érvényessége
1. Jelen Szerződés mindkét Fél részéről történő aláírásával lép életbe 1 éves határozott időtartamra.
2. Jelen Szerződést a Felek bármikor jogosultak 60 napos felmondási határidővel írásban felmondani.
VIII.

Jogviták

1. A Felek a jelen Szerződésből esetlegesen eredő vitás kérdéseket megkísérlik békés úton rendezni.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a vita elbírálása érdekében a Pécsi Járásbíróság,
illetve hatáskör hiánya esetére a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásai az
irányadóak.
3. Jelen szerződés 4 számozott oldalból áll és négy eredeti példányban készült, amelyből a Felek 2-2
példányt kapnak.
4. A Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.
A szerződés mellékletei:
1. sz. melléklet: Egységárak
Pécs, 2018
........................................
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TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.
Sándor Zsolt
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