A Beurer-Hungaria Termelési és Kereskedelmi Korlátolt felelősségű Társaság Általános
Beszerzési Feltételei

1.) Általános rendelkezések, érvényesség
1.1 Jelen Általános beszerzési feltételek alkalmazása során
a megrendelő a Beurer-Hungaria Termelési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8200.
Veszprém, Párna u. 1., Cg. 19-09-500485, adószáma: 10723788-2-19, közösségi adószám: HU
10723788),
szállító minden olyan természetes vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely
a Beurer-Hungaria Termelési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság részére bármilyen
terméket szállít, szolgáltatást nyújt (továbbiakban együtt: beszerzés)
A megrendelő és szállító, eladó-vevő jelen Általános beszerzési feltételek keretei között az adott
szerződésből következő pozíciót töltik be. (továbbiakban együtt: felek)
1.2 Jelen beszerzési feltételek teljes körűen és kizárólagosan szabályozzák a Beurer-Hungaria
Termelési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8200. Veszprém, Párna u. 1.) beszerzéseit.
Erre való tekintettel, az ezzel ellentétes, vagy ettől eltérő tartalmú szállítói feltételek kizárólag abban
az esetben érvényesek, ha azt Beurer-Hungaria Termelési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság (továbbiakban: megrendelő) írásban kifejezetten elismerte. Jelen beszerzési feltételek abban
az esetben is érvényesek, ha megrendelő a jelen Általános beszerzési feltételekkel ellentétes, vagy
részben-egészben eltérő tartalmú feltételekkel a szállító teljesítését fenntartások nélkül elfogadja.
1.3 A jelen Általános beszerzési feltételek alapján létrejött együttműködési megállapodások,
keretmegrendelések, egyedi megrendelések, megállapodások és azok módosításai csak abban az
esetben lesznek kötelező érvényűek, ha azokat a megrendelő írásban kifejezetten rögzítette, vagy
megerősítette.
1.4 Megrendelő fenntartja annak jogát, hogy Általános Beszerzési Feltételeit bármikor módosítsa. A
módosítást közzé teszi és a módosítás a közzétételtől számított 15 napon belül lép életbe, erről a
megrendelő elektronikus formában értesítést küld.
1.5. Felek az egymás közötti jogviszonyt részben jelen Általános beszerzési feltételben, részben
hosszabb távú Együttműködési megállapodásban, részben keretmegrendelésben, részben egyedi
megrendelésben szabályozzák. Ezen jogi dokumentumok egymásra épülő rendszert alkotnak. Az
Általános Beszerzési Feltételeken kívül az előzőekben felsorolt jogi dokumentumok bármelyikét, vagy
többet is létrehozhatnak egymás között a felek.
1.6
Az Általános Beszerzési Feltételek tartalmazzák azokat a legfontosabb szabályokat, amelyek a
felek közötti jogviszony létrejöttét szabályozzák. Az Együttműködési megállapodásban a felek közötti
huzamosabb szerződéses kapcsolat alapvető szabályai kerülnek rögzítésre. A keretmegrendelésben a
felek közötti nagyobb volumenű és/vagy hosszabb távú egyediesített kapcsolatot rögzítjük, míg az
egyedi megrendelések csak és kizárólag egy-egy konkrét jogviszonyra vonatkoznak.
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2.) Általános magatartási szabályok
2.1 A Megrendelő szerződéses viszonyaiban a mellérendeltség és az egyenjogúság elve szerint jár el.
Elvárja, ugyanakkor betartja a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során mind a szállító,
mind saját maga a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően köteles eljárni.
2.2 Felróható magatartására előnyök szerzése végett senki sem hivatkozhat. A megrendelő csak
jogképes, szerződőképes személlyel köt szerződést.
2.3 Megrendelő rögzíti, hogy megrendelőként szállítójával csak kölcsönös és egybehangzó
jognyilatkozat alapján tekinti létrejöttnek jogviszonyukat. Ragaszkodik hozzá, hogy a szerződéskötési
tárgyalások alatt a szerződés megkötésénél és fennállása alatt, továbbá megszüntetése során
együttműködik partnerével. A szerződő felek kötelesek tájékoztatni egymást a szerződést érintő
lényeges körülményekről.
2.4 A szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. A megrendelő
meghatározza, hogy mi az a lényegesnek minősített kérdés, amelyben történő megállapodás híján a
szerződés nem jön létre. Lényegesnek tekintendő a szerződés tárgyával, tartalmával, a teljesítés
helyével, idejével, módjával és az ellenértékkel kapcsolatos minden megállapodás.
3.) A szerződéskötés, a szerződés létrejötte és tartalma (a teljesítés ideje, módja)
3.1 Felek rögzítik, hogy egymás közötti jogviszonyukban konkrét jogviszony a szerződés többféle
módon is létrejöttnek tekintendő. Főszabályként a szerződés a megrendeléssel és annak
visszaigazolásával jön létre. Amennyiben a felek között a megrendelő ajánlati felhívására
visszaigazolás érkezik, azt is szerződésnek tekintik. Abban az esetben, ha a felek között
együttműködési megállapodás, vagy keretmegrendelés jött létre, ekkor az egyedi megrendelések,
„lehívások” minden külön szállítói intézkedés, visszaigazolás nélkül, érvényesen létrejött
szerződésnek tekintendők minden egyéb más jognyilatkozat nélkül. Erre vonatkozóan feleknek az
együttműködési megállapodásban, keretmegrendelésben konkrét kifejezett és egymás felé címzett
nyilatkozatot kell tenni.
3.2 Az ajánlatok ingyenesek és kötelezettség nélküliek a megrendelő számára nem hoznak létre
ajánlati kötöttséget. A szállítónak vállalnia kell, hogy ajánlatában nem tér el a megrendelő ajánlati
felhívásának tartalmától.
3.3 A megrendelő tulajdonát képező gyártási eszközök, szerszámok, modellek, minták, anyagok,
ábrák, rajzok, számítások és egyéb dokumentáció vonatkozásában a megrendelő kifejezetten fenntartja
tulajdonjogát és szerzői jogát, ezeket kifejezett írásos hozzájárulása nélkül tilos kívülálló harmadik
személy részére hozzáférhetővé tenni. Az előzőekben meghatározott dolgokat kizárólag a megrendelő
megrendelésének teljesítése céljából szabad felhasználni. A megrendelés teljesítését követően ezeket a
dolgokat és valamennyi róluk készült esetleges másolatot minden külön felszólítás nélkül vissza kell
szolgáltatni.
3.4 A szállító nem közölhet a megrendelő kifejezett írásos engedélye nélkül kívülálló harmadik
személynek a termékválasztékra, gyártásra, a gyártási folyamatra és technológiára vonatkozó
információkat. Az itt szabályozott rendelkezések megsértése esetén a jogsértő szállító minden egyes
jogsértő magatartás esetén 2 millió forint jogsértési kötbér megfizetésére köteles.
3.5 Amennyiben a szállító szerződés megkötésére irányuló szándékát egyértelműen kifejezi és a felek
közötti lényeges kérdésekre kiterjedő jognyilatkozatot tesz, nyilatkozatához kötve van. A szállító
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ajánlati kötöttsége 30 (harminc) nap. Az írásban tett ajánlatot csak írásban lehet visszavonni. Az
ajánlatot az azzal való egyetértést kifejező jognyilatkozattal lehet elfogadni. Ha a megrendeléstől
lényeges kérdésben eltérő tartalmú visszaigazolás érkezik a szállítótól, akkor azt új ajánlatnak kell
tekinteni. Ha a felek által nem lényegesnek tekintet kérdésben történik a módosítás, akkor az a
szerződés létrejön. A késedelmesen tett nyilatkozat esetén a szerződés csak a megrendelő kifejezett
jognyilatkozata alapján jön létre.
4.) Árak és fizetési feltételek
4.1 Felek rögzítik, hogy az árat, az árban történő megállapodást lényeges szerződési feltételnek
tekintik. Ennek hiányában közöttük érvényes jogviszony nem jön létre. Az árak tekintetében, annak
kialakítási módjában az együttműködési megállapodásukban és/vagy, keretmegrendelésükben és/vagy,
egyedi megrendelésükben állapodnak meg
4.2 Szállítási előírások megszegése, vagy a megállapodott szállítási határidő betartása érdekében
történő sürgős szállítás következtében felmerült minden többletköltség és esetleges kár, teljes
egészében a szállítót terheli. A szállítói szerződésszegés miatti helyettesítő vétel költségei szállítót
terhelik.
4.3 A mindenkori jogszabály szerint meghatározott általános forgalmi adót a számlában elkülönítetten
kell beállítani.
4.4 A számlákat 1 (egy) eredeti példányban kell a megrendelő részére kiállítani és ezt csak az esetben
tekinti szabályszerűen befogadottnak, ha tartalmazzák az együttműködési megállapodásban és/vagy,
keretmegrendelésben, és/vagy egyedi megrendelésben szereplő cikkszámot, rendelési számot,
valamint azokat a kötelező tartalmú elemeket, amelyet a vonatozó törvényes rendelkezések szerint
előírtak. A számla általában mellékletét képezi a fuvarokmánynak/szállítólevélnek.
4.5 Eltérő tartalmú írásos megállapodás hiányában a megrendelő a vételárat a jól-teljesítési garanciára
visszatartott értékkel csökkentett mértékben a szállítás szerződésszerű megtörténtét követően az
együttműködési megállapodásban és/vagy keretmegrendelésben, és/vagy egyedi megrendelésben
foglaltak szerint egyenlíti ki. A jól-teljesítési garanciára visszatartott összeg az árú értékének 10%-a
amelyet a fölhasználás követően, de legkésőbb az árú átvételétől a szolgáltatás teljesítésétől számított
60 (hatvan) napon belül egyenlíti ki a szerződésszerű teljesítés esetén.
4.6 A szállító által kiállított számlában feltüntetett követelések fizetési határideje a számla a
megrendelő részére történő szabályszerűen kézbesítését követően – az előzőek figyelembe vételével kezdődik. Esetleges jóváírás esetén az áru beérkezésének rögzítésének időpontjától. A megrendelő
által történő fizetés feltétele a mennyiségi hiány és minőségi hiba nélküli teljesítés, figyelemmel a 4.5
pontban foglaltakra. Különös tekintettel kell lenni a megrendelt dolog szerződésszerűségére,
teljességére és rendeltetésszerű használhatóságára.
4.7 A megrendelő által történt együttműködési megállapodás és/vagy keretmegrendelés, és/vagy
egyedi megrendelés szerinti előre teljesítése és az ellenérték 90 %-ának megfizetése nem jelenti a
szállító árainak elismerését, valamint nem befolyásolja azt a jogot, hogy szavatossági, jótállási igény
érvényesítésre kerüljön figyelemmel a 4.5 pontban foglaltakra.
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5.) Kellék- és jogszavatosság
5.1 A megrendelő minőségbiztosítási rendszert üzemeltet, amelynek szabályait és feltételeit minden
esetben megismertetik a szállítóval, aki kötelezi magát arra, hogy a Bejövő áru minőségellenőrzésére
vonatkozó szabályokat betartja. A bejövő áru minőségellenőrzésére vonatkozó mindenkor érvényes és
hatályos szabályok teljesítés elfogadása szempontjából kötelezőek.
5.2 Amennyiben a szállító minőségbiztosítási rendszert üzemeltet és a megrendelő ezt kéri, úgy
köteles a megrendelő felé a tanúsítványozást bemutatni és a termékminőséget megfelelő minőségi
vizsgálati tanúsítvánnyal igazolni.
5.3 A megrendelő jogosult arra, hogy minőségbiztosítási célból bármikor ellenőrizze megrendelésének
gyártását, kivitelezését, felhasznált anyagokat és a szállító részéről tett intézkedéseket. Ebből a célból
jogosult arra is, hogy a szokásos üzemidőben előzetes bejelentéssel belépjen a szállító üzemének
területére. A vizsgálatok és igazolások bemutatása nem érintik a szállító szerződéses vagy törvényes
szavatossági kötelezettségeit.
5.4 A szállító által átadott terméknek a teljesítés időpontjában alkalmasnak kell lennie a szerződésben
leírt rendeltetése szerinti célra. A szállító köteles átadni az áruról szóló tájékoztató leírásokat és egyéb
dokumentumokat. A felek között létrejött szerződés megszegését jelenti bármely kötelezettség
szerződésszerű teljesítésének elmaradása.
6.) Beszámítás, visszatartási jog és engedményezés
6.1 A megrendelő fenntartja magának azt a jogot, hogy a szállítóval szemben fennálló bármely
pénzkövetelését a szállító által a szállítás alapján támasztott igénybe beszámítsa. Erre való
hivatkozással a szállító részére esedékes kifizetéséket visszatarthatja. A beszámítás erejéig a
kötelezettség megszűnik.
6.2 A megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a szállítóval szemben visszatartási jogot
érvényesítsen. A visszatartás vagy más néven jól teljesítési garancia szabályai a 4.5, 4.6, 4.7 pontban
kerültek szabályozásra.
7.) Szállítási határidők, részszállítás
7.1 A szállító tudomásul veszi, hogy a megrendelésben feltüntetett szállítási határidő kötelező
érvényű. A szállítási határidő betartása során irányadó a terméknek a megrendelő által megnevezett
átvételi illetve felhasználási helyre történő szerződésszerű és hiánytalan beérkezése. A szállítás vagy a
teljesítés abban az esetben minősül szerződésszerűnek és hiánytalannak, amennyiben azok
maradéktalanul megfelelnek az együttműködési megállapodásban, és/vagy, keretmegrendelésben
és/vagy az egyedi megrendelésben foglaltaknak.
7.2 Szállító köteles a megrendelő adott jogviszonyban eljáró munkatársát haladéktalanul tájékoztatni,
ha olyan körülmények következnek be, vagy jutnak a szállító tudomására, amelynek következtében a
szerződésben rögzített szállítási határidő nem tartható be.
7.3 Amennyiben a konkrét szerződés tárgya osztható dolog, vagy szolgáltatás egy részére vonatkozó
szerződésszegés esetén a szerződésszegés jogkövetkezményei erre a részre következnek be. Kivéve, ha
a jogkövetkezmények részleges alkalmazása a megrendelő lényeges jogi érdekét sértené.
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7.4 A szállító részére közbenső szerződésszegésnek minősül, ha elmulasztja megtenni azokat az
intézkedéseket vagy nyilatkozatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a megrendelő a szerződésből
eredő kötelezettségeit megfelelően teljesíthesse.
7.5 Előzetes szerződésszegésnek minősül, ha a teljesítési határidő lejárta előtt a felek bármelyike
számára nyilvánvalóvá válik, hogy a szállító kötelezettségét esedékességkor nem tudja teljesíteni.
Ugyanez igaz ez arra, hogy a teljesítési határidő lejárta előtt a megrendelő részére nyilvánvalóvá válik,
hogy a teljesítés hibás lesz.
7.6 Késedelmes teljesítés esetén a megrendelőt megilleti mind jog ahhoz, hogy a szállító késedelme
miatt igényét érvényesítse. Ha a szállító késedelembe esik, a megrendelő követelheti a szerződésszerű
teljesítést, vagy ha a késedelem következtében a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt,
elállhat a szerződéstől és fedezeti tételt alkalmazhat annak valamennyi következményével együtt.
7.7 Részszállítások és részteljesítések kizárólag a megrendelő előzetes, kifejezett, írásos hozzájárulása
esetén lehetségesek.
8.) Kellékszavatosság, kellékhiány vizsgálata
8.1 A szállító felel a szerződés tárgyát képező dolog hiánytalan szállításáért, a szolgáltatás
teljesítéséért, a szerződésben rögzített jellemzőkért és kellékszavatosságért, valamint azért, hogy a
megrendelt termék, szolgáltatás megfeleljen a szerződés céljának (felhasználási célnak), a vonatkozó
hatósági előírásoknak, a műszaki biztonsági szabályoknak és az egyéb vonatkozó jogszabályi
előírásoknak. Amennyiben a dolog gépeket, eszközöket, berendezéseket jelent, úgy ezeknek meg kell
felelniük a szerződés teljesítésének időpontjában érvényes biztonsági előírásoknak, valamint CE
jelzéssel kell rendelkezniük.
8.2 A megrendelő a területére szállított dolgot késedelem nélkül megkezdi bevizsgálni, vagy saját
maga vagy más minőségellenőrző szerv útján. A hibás teljesítéssel kapcsolatos kifogás akkor
tekinthető időben bejelentettnek, ha a szállító felé a mennyiségi átvételt követően 90 (kilencven)
napon belül történik meg. A rejtett-, vagy megmunkálás során felmerült hibák esetén ezen időponttól
számított 8 napon belül, de legkésőbb a termék átvételétől számított 90 (kilencven) napon belül
köteles szállító felé hibás teljesítés miatti igényét érvényesíteni.
8.3 A hibás teljesítéssel összefüggésben a szállító elsősorban kijavításra, a dolog kicserélésére köteles,
és csak ha ez nem lehetséges, kerülhet sor a szerződéstől történő elállásra. A kijavítást és kicserélést
legkevesebb 5, legfeljebb 15 napos póthatáridő tűzésével kezdeményezi a megrendelő.
8.4 A felek általános jelleggel rögzítik, hogy a hibás teljesítésből eredő szavatossági igények
érvényesítése mellett a megrendelő kötbér és kártérítési igényét is érvényesítheti, ennek konkrét
formáit is nagyságrendjét a felek együttműködési megállapodása, vagy egyéb szerződéses feltételei
tartalmazzák.
8.5 A szállító felelőssége a kártérítési igény keretén felül fennáll azokért a károkért is, amelyeket az
általa szállított termék beépítése során vagy beépítésével kapcsolatban más kívülálló harmadik
személy kénytelen elviselni vagy az az ő érdekkörében merül fel.
8.6 Szállító vállalja, hogy az általa leszállított termékre 18 (tizennyolc) hónapos jótállást vállal.
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9.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, jogszavatosság
9.1 A szállító a hibás teljesítésével összefüggésben kötbérfizetésre köteles, amelynek részletes
szabályait felek az együttműködési megállapodásukban és/vagy keretmegrendelésükben, egyedi
megrendelésükben szabályozzák.
9.2 A kárveszély viselésére és a tulajdonjog átszállására az Incoterms szabályait alkalmazzák az
együttműködési megállapodásban és/vagy keretmegrendelésben és/vagy egyedi megrendelésben
rögzítettekre figyelemmel.
9.3 Az esetlegesen bekövetkezendő károkkal összefüggésben szállító kijelenti és vállalja, hogy az
általa szállított dolog rendeltetésszerű használatával összefüggésben felmerült károk megtérítésére
köteles.
9.4 Jogszavatosság. A szállító kijelenti és vállalja, hogy minden más kívülálló harmadik személy
jogától mentesen szolgáltatja az általa leszállított dolgot. Ha a jogszavatosság nem valósul meg, vagy a
tehermentesítés lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, a megrendelő jogosult a szerződéstől
elállni és kártérítést követelni.
9.5 A jogszavatosság keretében szállító kijelenti, hogy amennyiben az általa rendelkezésre bocsátott
dolog, mint részegység beépítésre, összeépítésre kerül és ezt a megrendelő továbbértékesíti, akkor vele
szemben esetlegesen felmerülő mindenfajta igénytől mentesíti.
9.6 A kártérítéssel összefüggésben a káresemények elhárításával kapcsolatos egyéb költségek
megfizetésére is köteles szállító. E körben szállító kötelezi magát arra, hogy saját felelősségébe tartozó
károkra saját költségén megfelelő felelősségbiztosítást köt. A biztosítás összege és feltételei nem
befolyásolják vagy korlátozzák a szállító szerződésben vagy törvényben szabályozott felelősségét,
függetlenül annak jogalapjától.
10.) Dokumentumok rendelkezésre bocsátása, tulajdonjog fenntartás, titokvédelem
10.1 Megrendelő a szállítónak kellő időben átadja azokat a műszaki dokumentumokat leírásokat,
terveket, amelyek szükségesek a szerződésben rögzített határidők betartásához. Az adásvétel különös
esetei esetén akár megtekintésre, akár próbára történik, a szállító köteles nyilatkozni a dolog
rendeltetésszerű alkalmasságáért.
10.2 A megrendelő által esetlegesen átadott dokumentációk nem érintik a szállító felelősségét a
tekintetben, hogy mint szakcég a tőle elvárható gondossággal ezeket átvizsgálja és
megvalósíthatóságukért felelősséget vállaljon, figyelemmel a szerződés céljára, tárgyára és tartalmára.
10.3 Az üzleti titok körébe tartozik a szerződés teljesítésével felmerülő valamennyi információ,
dokumentum, akár írásban, akár szóban történik az adathordozó mibenlététől függetlenül.
10.4 Szállító köteles a kapott ábrákat, rajzokat, számításokat, dokumentumokat és információkat
szigorúan bizalmasan kezelni, a titoktartási kötelezettség szerződés teljesedésbe menetelét követően is
fennáll mindaddig, amíg a rendelkezésre bocsátott ábrák, rajzok, számítások és egyéb
dokumentumokban rögzített gyártási know-how közismertté nem válik.
10.5 A felek között létrejött szerződéses kapcsolat során az Együttműködési megállapodás és/vagy
Keret megrendelés és/vagy egyedi megrendelés mindenkori 1 számú melléklete az adott termék(ek)re
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vonatkozó árlista a 2. számú mellékelte pedig az adott termék(ek)re vonatkozó műszaki-technológiai
dokumentáció
11.) A szerződés értelmezése, módosítása, megszűnése
11.1 Egyes szerződési feltételeket és nyilatkozatokat a szerződés egészével összhangban kell
értelmezni. Jelen Általános beszerzési feltételtől az adott keretszerződés, keretmegrendelés, egyedi
megrendelés eltérhet. Az eltérést nem lehet kiterjesztően értelmezni.
11.2 A szerződés módosítása csak a felek közös megegyezésével lehetséges. Ilyenkor mind a
szerződés tartalmát, mind kötelezettségvállalásuk jogcímét megváltoztathatják. A szerződésnek a
módosítással nem érintett része változatlan marad.
11.3 A megrendelő fenntartja jogát arra, hogy a szállítóval szembeni követelését másra átruházza. Ez
a jog a szállítót nem illeti meg.
11.4 A felek közös megegyezéssel a szerződést a jövőre nézve megszüntethetik, vagy szerződés
megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal felbonthatják. Ez esetben a felek nem kötelesek
egymásnak teljesíteni, de a már teljesített szolgáltatásokkal el kell számolni.
11.5 A szerződés megszüntetésre kerülhet felmondással, vagy a hibás teljesítéssel összefüggésben
elállással.
11.6 A megrendelő a szállítóhoz címzett és igazolt módon eljuttatott nyilatkozattal felmondhatja a
szerződést. Azonnali hatályú felmondásnak súlyos szerződésszegés esetén van helye.
11.7 Súlyos szerződésszegésnek minősül; ha a szállító a szerződéses kapcsolat fennállása alatt 2-nél
több alkalommal határidőt mulaszt, nem betartva a 7.2 pontban foglaltakat, az általa szállított áruk
felhasználása során megállapításra kerül, hogy a minőségi hibák mértéke az együttműködési
megállapodásban és/vagy keretmegrendelésben és/vagy egyedi megrendelésben rögzítetteket
meghaladja, illetve más életét égészségét testi épségét sérti, vagy veszélyezteti az általa szolgáltatott
termék.
11.8 Amennyiben a felek között tartós jogviszony áll fenn, a határozatlan időre kötött szerződésüket
általában három havi felmondási idő alkalmazásával mondhatják fel. E szabálytól az együttműködési
megállapodásukban és/vagy keretmegrendelésben eltérhetnek.
11.9 Nincs akadálya annak, hogy a felek egymással elektronikus úton kössenek szerződést. Erről a
másik felet megfelelően tájékoztatni kell. Az elektronikus úton történő szerződéskötés esetén felek
tájékoztatják egymást: a technikai lépésekről, az adat rögzítéséről, arról, hogy utóbb a szerződés
hozzáférhető lesz-e, az esetleges hibák kijavításáról, az alkalmazandó nyelvről, stb. Az elektronikus
úton történő szerződéskötésre az együttműködési megállapodásban és/vagy, keret megrendelésben
és/vagy egyedi megrendelésben előzetesen írásban meg kell állapodni.
12.) Alvállalkozók, teljesítési segédek
12.1 Szállító a szerződésének teljesítése során jogosult alvállalkozót teljesítési segédet igénybe venni.
Kivéve, ha a közöttük létrejött szerződés ezt kifejezetten kizárja.
12.2 A szállító az igénybe vett alvállalkozóért, teljesítési segédért úgy felel, mintha maga járt volna el,
felelősségét e körben nem korlátozhatja.
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12.3 A megrendelő harmadik személy részéről történő teljesítést elfogadja, ha ezt a szállító jelöli meg
és nincs olyan kifejezett szállítóhoz kötve, amely speciális szakértelmet, képességet igényel. Ez a
szállító felelősségét nem érinti.
13.) Jogválasztás, bírósági illetékesség, érvényesség, hatályosság
13.1 Jelen Általános beszerzési feltételek szerint megkötött szerződést a megrendelő érvényesnek és
hatályosnak tekinti. Ezen feltételeket – értelemszerűen – alkalmazni kell a megrendelő által
kezdeményezett és a felek között létrejött olyan szerződésekre is, amely nem, vagy nem csak termékek
szállítására, hanem egyéb szolgáltatások igénybe vételére vonatkoznak akár megbízási, vállalkozási
jogviszony keretében.
13.2 Amennyiben jelen Általános beszerzési feltételek, illetve az ez alapján létrejött együttműködési
megállapodás és/vagy keretmegrendelés, és/vagy egyedi megrendelés valamely rendelkezése
érvénytelen, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, valamint az Általános beszerzési
feltételek és megrendelésekben foglaltakat. Ez esetben a felek törekednek arra, hogy az érvénytelen
kitételeket jog szerint érvényes feltételekkel helyettesítsék, figyelemmel jogviszonyuk céljára, tárgyára
és tartalmára.
13.3 Jelen Általános Beszerzési feltételekre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve a 2013. évi
V. törvény vonatkozó szakaszai értelemszerűen irányadóak.
13.4 Felek kötelezik magukat arra, hogy jogviszonyukból eredő vitáikat elsősorban békés úton
kísérlik meg rendezni, és csak ha ez nem lehetséges, fordulnak a Veszprémi Járásbírósághoz, illetve
hatáskör hiányában a Veszprém Megyei Törvényszékhez.

2015. december 1.

megrendelő
Beurer-Hungaria Termelési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
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