Általános Beszerzési Feltételek
1. Az Általános Beszerzési Feltételek hatálya
Jelen dokumentum az IBV Hungária Kft (Megrendelő) és a Szállítói közötti üzleti kapcsolat
általános kérdéseit rögzíti. Az Általános Beszerzési Feltételek minden, Megrendelő által adott
rendelés és szerződés elválaszthatatlan részét képezi és aláírás nélkül is érvényes. Az Általános
Beszerzési Feltételektől eltérni csak abban az esetben lehetséges, ha a Felek az adott rendelésben
vagy szerződésben konkrét, eltérő megállapodást rögzítenek.
2. Megrendelések visszaigazolása
Megrendelő ajánlati kötöttségét az által kiadott rendelések tekintetében, azok elküldését követő 3
napig tartja fenn. A Felek között az Egyedi szerződés abban az esetben jön létre, ha a
megrendelés címzettje a megrendelésben foglaltakat eltérés és változtatás nélkül írásban
visszaigazolta.
3. Teljesítés és szállítási határidő
A Megrendelő által megrendelt áruszállítások, illetve szolgáltatások teljesítési helye Megrendelő
székhelye, kivéve ha a Felek eltérően állapodtak meg. Az Egyedi szerződésben meghatározott
áru szállítása, illetve szolgáltatás elvégzése abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha az előző
követelménynek megfelelően a Szállító/Vállalkozó a megrendelt árut, megfelelő mennyiségben,
minőségben és határidőben a teljesítés helyén átadta, a szolgáltatást megfelelő mennyiségben,
minőségben és határidőben a teljesítés helyén teljesítette és azt a Megrendelő írásban minden
kifogás nélkül elfogadta, átvette A teljesítés várható késedelméről, vagy akadályairól a
Szállító/Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni,
A szerződésben meghatározott határidő előtti teljesítésre a Szállító/Vállalkozó csak abban az
esetben jogosult ha a Felek az Egyedi szerződésben így állapodtak meg.
A fuvarozási és az ezzel kapcsolatos egyéb költségeket az Egyedi szerződésben meghatározott
ár/díj minden esetben magában foglalja.
A Megrendelő egyoldalúan jogosult a fuvarozás módját megválasztani, ezzel kapcsolatban a
Szállító/Vállalkozó külön díjazásra nem jogosult.
A Megrendelő az Egyedi szerződés alapján átvett áruk és szolgáltatások tekintetében, azok
átvételétől kezdődően viseli a kárveszélyt és ugyanezen időponttól kezdődően szerzi meg a
Megrendelő a leszállított áruk, illetve a szolgáltatás teljesítéseként átvett dolgok tulajdonjogát.
Késedelmes teljesítésesetén a Szállító/Vállalkozó kötbérfizetésre köteles. Eltérő megállapodás
hiányában a kötbér mértéke minden megkezdett napra az Egyedi szerződésben meghatározott
bruttó ár/díj 0,2% (azonban legfeljebb 10%)
Hibás teljesítés esetén a Szállító/Vállalkozó kötbérfizetésre köteles. Eltérő megállapodás
hiányában a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel arányos, az Egyedi szerződésben meghatározott
bruttó ár/díj 20%-a.
Ha a teljesítés a Szállítónak/Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, abban az esetben a
Szállító/Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke az Egyedi
szerződésben meghatározott bruttó ár/díj 20%-a.
A Megrendelő jogosult kötbérigényét az általa az Egyedi szerződés alapján fizetendő vételárba,
vállalkozói díjba beszámítani.
4. Átvétel
Minden szállítmányhoz Szállítónak csatolnia kell a szállítólevelet, csomagjegyzéket, továbbá
belföldi beszerzés esetén beszállítói nyilatkozatot (hosszú távú beszállítói nyilatkozat), import
beszerzés esetén EUR1 okmányt (számlanyilatkozat vagy elfogadott exportőri nyilatkozat).
Amennyiben a Megrendelő a megrendelésben, vagy erre vonatkozó külön megállapodásban a
szállított árura Minőségi Bizonyítványt kér, akkor a szállítónak ezt csatolnia kell a
fuvarokmányokhoz. A szállított árunak illetve szolgáltatásnak meg kell felelnie a mindenkori
hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak. A Megrendelő által megkövetelt, de a Szállító
által nem biztosított műbizonylat esetén a Szállító nem tett eleget a megállapodásban vállalt
kötelességeinek, és viseli ennek minden következményét. A dokumentumokon és az áru
csomagolásán Szállító köteles feltüntetni Megrendelő azonosító számát és megnevezését.
Áruátvétel csak akkor történik meg, ha a megfelelő dokumentumok az átvételkor rendelkezésre
állnak. Megrendelő az áru mennyiségi átvételekor csak az áru meglétét és annak kármentes
állapotát ellenőrzi és veszi át. Ezen átvétel során nem megfelelőség (azaz mennyiségi hiány vagy
károsodott áru) esetén Megrendelőnek joga van a szállítmányt részben vagy egészben
visszaküldeni, és a mennyiségi átvételt megtagadni. Megrendelő a minőségi átvételt a szakmailag
lehetséges legrövidebb időn belül végzi el. Minőségi hiba esetén. A Megrendelőnek jogában áll
minőségi reklamációt küldeni és amennyiben ez indokolt, az átvételt visszautasítani. A
visszautasított árut a Szállító köteles saját költségére elszállítani és haladéktalanul kicserélni.
Megrendelő vállalja, hogy a visszaszállításra váró árut 2 hétig díjmentesen tárolja a Szállító
felelősségére. Szállító tudomásul veszi, hogy Megrendelő az áruátvételt kizárólag munkanapokon
7.00 – 15.30 óra között végzi. Ettől eltérő időben történő szállítás esetén az áruátvétel
meghiúsulásából eredő többlet költségek a Szállítót terhelik. Csomagoló és a szállítási
segédanyagokat Megrendelő nem raktároz, nem küld vissza, kivéve, ha a Felek az Egyedi
szerződésben másként állapodtak meg.
5. Pénzügyi kondíciók
Számlát és az átvételt igazoló szállítólevelet Szállítónak az IBV Hungária Kft részére postai úton
kell megküldenie. Megrendelő készpénzes fizetést, még külön kérésre sem alkalmaz. A
számlának meg kell felelnie a számla kiállításakor hatályos számviteli törvény előírásainak.
Tartalmaznia kell a számlának továbbá Megrendelő beszerzési megrendelő számát és a
pozíciószámot is. Ettől való eltérés esetén Megrendelő jogosult a számlát visszaküldeni, és a
kifizetést, a fizetési késedelem jogkövetkezményei nélkül megtagadni. Eltérő megállapodás
hiányában a Megrendelő a vételárat, a vállalkozói díjat a teljesítés után szabályszerűen kiállított
számla kézhezvételétől számított 60 munkanapon belül banki átutalással egyenlíti ki.
Amennyiben a határidő munkaszüneti napra esik, a fizetés az azt követő banki munkanapon
esedékes. Késedelmes fizetés esetén, amennyiben a fizetés pénzneme forint a Megrendelő a
törvényes késedelmi kamat fizetésére kötelezhető. Amennyiben a fizetés pénzneme valamely
deviza abban az esetben a késedelmi kamat mértéke az adott devizára vonatkozó referencia kamat
(Euribor, Eurolibor stb) mértékének 5 %-a. Szállító tudomásul veszi, hogy Megrendelő a
kifizetendő összegből levonhatja azon többlet ráfordításokat, melyek előre nem tervezett módon
jelentek meg és a Szállítónak felróhatóan keletkeztek.
Amennyiben a Szállító az áru átadását, a szolgáltatás teljesítését követő hat hónapon belül nem
adja át az árura, szolgáltatásra vonatkozó számláját abban az esetben a Megrendelő késedelmi
kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér értéke az áru, szolgáltatás szerződés szerinti értékének napi
3 ezreléke.
Fentieken túlmenően a Megrendelő a fenti határidő elteltét követően a szerződés alapján jogosult
az ellenérték megfizetésére számla hiányában is.

Ebben az esetben a Megrendelő késedelmi kötbér követelését jogosult beszámítani fizetési
kötelezettségébe, azaz a kötbér összegével csökkenti az áru, szolgáltatás teljesítése után fizetendő
ellenértéket.
6. Jótállás
A Szállító/Vállalkozó a szerződésszerű teljesítéstől számított 24 hónap jótállásra köteles.
Szállító/Vállalkozó ezen időtartamon belül teljes anyagi felelősséggel tartozik a termék
megfelelőségéért, és az esetleges nem megfelelőségekből adódó minden következményért. A
jótállási id# alatt felmerült hibát vagy hiányosságot a Szállító/Vállalkozó a Megrendelő
választásától függően köteles saját költségére haladéktalanul kijavítani, pótolni, vagy a szállítást,
illetve szolgáltatást hibátlanul újból elvégezni. Amennyiben a Szállító/Vállalkozó a hiba, illetve
hiány kiküszöbölését, vagy az új szállítást, szolgáltatás újbóli elvégzését a Megrendel# által
kitűzött megfelel# határid#n belül nem végzi el, akkor a Megrendel# a következők közül jogosult
választani:
- az Egyedi szerződéstől részben vagy egészben eláll, vagy
- árcsökkentést követelhet, vagy
- a Szállító/Vállalkozó költségére és veszélyére a kijavítást elvégezni illetve
elvégeztetni, illetve az árut harmadik személytől beszerezni
A Megrendelő minden esetben jogosult a kárainak megtérítését követelni a
Szállítótól/Vállalkozótól. Fentiek irányadóak abban az esetben is, ha a Szállító/Vállalkozó azt
nyilatkozza, hogy a hiba kiküszöbölését, az újbóli szállítást, illetve szolgáltatást nem tudja a
megfelel# határid#n belül elvégezni. Amennyiben a Szállító/Vállalkozó késedelmesen teljesít és
ezt követően Megrendelő megállapítja, hogy a teljesítés hibás vagy hiányos, a Megrendelő
jogosult határid# kitűzése nélkül a Szállító/Vállalkozó költségére a javítást azonnal elvégezni
vagy elvégeztetni, amennyiben ez a Megrendel# saját késedelmének elkerülése vagy más sürg#s
körülmény miatt szükséges.
7. Megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagok, eszközök
A Szállító/Vállalkozó rendelkezésére bocsátott anyag, szerszám és egyéb eszköz a Megrendelő
tulajdonát képezi, azt a Szállító/Vállalkozó köteles díjtalanul, elkülönítve, a Megrendelő által
előírt módon tárolni, megjelölni és kezelni. Ezen anyagok, szerszámok és egyéb eszközök
felhasználása a Szállító/Vállalkozó csak a Megrendelővel kötött Egyedi szerződés teljesítése
érdekében jogosult. Az anyagokban, szerszámokban és egyéb eszközökben bekövetkezett
értékcsökkenés, hiány vagy megsemmisülés, elveszés esetén a Szállító/Vállalkozó kártérítéssel
tartozik. Hiány, megsemmisülés vagy elveszés esetén a Szállító/Vállalkozó a teljes, új értéket
(pótlási érték) köteles megtéríteni. Amennyiben az átadott anyag feldolgozása, illetve átalakítása
az Egyedi szerződés teljesítése érdekében történik, a feldolgozott vagy átalakított anyag a
Megrendelő tulajdonát képezi. A Szállító/Vállalkozó köteles az elkészült terméket, árut,
szolgáltatást a szakcégtől elvárható fokozott gondossággal megőrizni és kezelni.
8. Alvállalkozó, illetve közreműködő igénybevétele
A Szállító/Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén vehet igénybe
alvállalkozót, illetve egyéb közreműködőt.
A Szállító/Vállalkozó az igénybevett alvállalkozó, illetve egyéb közreműködő tevékenységért
sajátjaként felel.
A Megrendelő az általa megadott hozzájárulást bármikor visszavonhatja, köteles viselni azonban
az ezzel okozott többletköltségeket, kivéve, ha a hozzájárulás visszavonására a
Szállító/Vállalkozó, illetve az igénybevett alvállalkozó, közreműködő felróható magatartása,
mulasztása miatt került sor.
9. Az Egyedi szerződés megszűnése, elállás, felmondása
A Felek között létrejött Egyedi szerződés, a szerződés teljesítésével megszűnik, azonban az
Egyedi szerződés rendelkezései irányadók a Felek közötti jogvita esetén.
A Megrendelő bármikor jogosult az Egyedi szerződéstől elállni, köteles azonban a
Szállító/Vállalkozó kárát megtéríteni, kivéve, ha a Megrendelő elállására, a Szállító/Vállalkozó,
illetve az igénybevett alvállalkozó, közreműködő felróható magatartása, mulasztása miatt került
sor (ide értve, de nem korlátozva a szerződésszegés esetét)
A Megrendelő jogosult az Egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani a Szállító/Vállalkozó
súlyos szerződésszegése esetén.
Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Szállító/Vállalkozó megszegte az Egyedi szerződés (ide
értve a jelen Általános Beszerzési Feltételeket is) bármely rendelkezését.
A Szállító/Vállalkozó nem jogosult a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a
megrendelést harmadik személyre átruházni. Amennyiben ezen kikötésnek nem tesz eleget, a
Megrendel# jogosult a rendeléstől ill. szerz#dést#l részben vagy elállni és kártérítést
követelni.
10. Titoktartás és átruházás
A Szállító/Vállalkozó köteles az Egyedi szerződés megkötésének tényét, annak tartalmát,
feltételeit és teljesítését üzleti titokként kezelni.
A Szállító/Vállalkozó a Megrendelőtől kapott, illetve az Egyedi szerződés teljesítése során, vagy
bármely más módon tudomására olyan információkat, amelyek nem kerültek jogszerűen
nyilvánosságra, vagy amelyek más jogszerű úton nem juthatnak tudomásra, harmadik személy
számára nem teheti hozzáférhetővé és nem használhatja fel oly módon, hogy azzal bármely
személy előnyre tegyen szert, vagy azzal a Megrendelőnek hátrányt okozzon. A Megrendelő által
átadott szerszámokat, formákat, mintákat, modelleket, rajzokat, műszaki és egyéb
dokumentációkat, szabványlapokat, nyomtatványokat, sablonokat, valamint az ezek segítségével
előállított tárgyakat a Megrendelő írásos engedélye nélkül harmadik személynek átadni vagy
átengedni, illetve az Egyedi szerződésben meghatározottakon kívüli célra felhasználni nem lehet.
A Szállító/Vállalkozó köteles biztosítani azt, hogy ezen anyagokhoz, dokumentumokhoz,
információkhoz jogosulatlan személy ne férjen hozzá és azokat ne használhassa. Amennyiben
Szállító/Vállalkozó e kötelezettségeit megszegi, a Megrendelő követelheti az anyagok,
dokumentumok kiadását, valamint az ezzel kapcsolatos sérelemb#l fakadó anyagi és nem anyagi
kárainak megtérítését.
11. Irányadó jog, joghatóság
Az Egyedi szerződésekre a magyar jog szabályai az irányadók.
A szerződéssel kapcsolatos jogvita esetén, a Kecskemét Városi Bíróság, illetve hatásköre esetén a
Kecskeméti Törvényszék a kizárólagos illetékes. Az Egyedi szerződésben, (ide értve az Általános
Beszerzési Feltételeket is) nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései.
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