A Messer Hungarogáz Kft. általános beszerzési feltételei

1. Általános rendelkezések
a)

Jelen Általános Beszerzési Feltételek alkalmazásában:

Megrendelő a Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: H-1044 Budapest, IV. kerület, Váci út 117.; nyilvántartva a Fővárosi
Törvényszék Cégbíróságán Cg. 01-09-725341 cégjegyzékszámon).
Szállító minden olyan jogi személy gazdasági társaság, egyéni cég, illetve egyéni vállalkozó, amely a
megrendelő részére árut, terméket szállít, illetve szolgáltatást nyújt.
b)
Jelen Általános Beszerzési Feltételek teljes körűen és kizárólagosan szabályozzák a
megrendelő beszerzéseit. Az ezzel ellentétes vagy ettől eltérő tartalmú szállítói feltételek kizárólag
abban az esetben érvényesek, ha a megrendelő ezek érvényességét írásban kifejezetten elismerte.
Jelen Általános Beszerzési Feltételek érvényesek abban az esetben is, ha a megrendelő az Általános
Beszerzési Feltételekkel ellentétes vagy eltérő tartalmú feltételekkel a szállító szállítását fenntartások
nélkül elfogadja. Jelen Általános Beszerzési Feltételek folyamatos üzleti kapcsolat esetén külön
utalás, vagy hivatkozás nélkül is érvényesek. Továbbá érvényes az Incoterms megrendelés idején
érvényes legújabb változata. Jelen Általános Beszerzési Feltételekkel a megrendelő eddig érvényes
feltételei hatályukat vesztik.
c)
A jelen Általános Beszerzési Feltételek alapján létrejött egyedi megrendelések,
megállapodások és azok módosításai csak abban az esetben kötelező érvényűek, ha azokat a
megrendelő írásban rögzítette, vagy megerősítette.
d)

A megrendelő fenntartja jelen Általános Beszerzési Feltételek mindenkori módosításának jogát.

e)
Amennyiben jelen feltételek valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen lenne,
ez a fennmaradó feltételek érvényességét nem érinti. Az érvénytelen rendelkezés helyett a felek azt a
rendelkezést tekintik érvényesnek, amely a jelen Általános Beszerzési Feltételek célját és
értelmezését tekintve, azoknak – a jogszerűség határain belül – gazdaságilag a leginkább megfelel.
2. Ajánlat
a)
A szállító a megrendelő kérésének megfelelően árajánlatot köteles készíteni; esetleges
eltérésekről tájékoztatja a megrendelőt. Az ajánlatok, minták küldése esetén is, ingyenesek és
kötelezettség nélküliek, és a megrendelő számára nem hoznak létre ajánlati kötöttséget.
b)

A szállítók ajánlatai rájuk nézve kötelező érvényűek, teljesek és átfogóak.

3. Megrendelés és visszaigazolás
a)
A megrendelések csak írásban érvényesek. A más módon leadott megbízások csak az írásos
megrendeléssel érvényesek. Eltérő megállapodás hiányában a szállítónak minden megrendelést a
kézhezvételt követő 10 napon belül vissza kell igazolnia. Az utólagos megállapodásokat a
megrendelőnek írásban meg kell erősítenie, azért, hogy azok ránézve kötelező érvényűek legyenek.
b)
A szállító alvállalkozók bevonása esetén is kezeskedik a megrendelőnek a szerződési
kötelezettségek betartásáért, valamint saját szerződésszegésekért is.

Cégnév: Messer Hungarogáz Kft.
Vállalat székhelye: Budapest
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-725341
Adószám: 13241348-2-44
EU adószám: HU 13241348

c)
A megrendelő visszavonhatja a megrendelést – anélkül, hogy neki ebből kifolyólag hátránya
származna – ha azt a szállító a beérkezéstől számított 10 napon belül írásban nem fogadta el.
4. Szállítási határidő
a)
A megrendelésben megadott szállítási határidő a szállító számára kötelező érvényű. A szállítási
határidő betartására irányadó az áru beérkezése és a megrendelő által megadott rendeltetési helyen
történő szerződésszerű és hiánytalan átvétele.
b)
Amennyiben a szállító úgy ítéli meg, hogy a határidő szerinti szállítást teljesen vagy részben
nem tudja teljesíteni, úgy erről az okok megnevezésével és a késedelem valószínű időtartamával
együtt haladéktalanul írásban értesítenie kell a megrendelőt. A megrendelő törvényes jogait az
értesítés nem érinti.
c)
Ha a szállító a megállapodott határidőt nem teljesíti, felszólítás nélkül is késedelembe esik, és a
PTK alapján felel megrendelőnek. A megrendelő különösen jogosult arra, hogy a kitűzött póthatáridő
leteltét követően teljesítés helyett kártérítési igénnyel lépjen fel. Amennyiben a megrendelő kártérítést
követel, úgy a szállító jogosult arra, hogy a megrendelő felé igazolja, hogy nem vétkes a
kötelességmulasztásban.
d)
Szállítási késedelem esetén a megrendelőnek joga van minden megkezdett naptári hetes
késésenként a megbízási érték 1 %-át, de maximum 10 %-át kötbérként követelni; és a késedelemből
származó további jogi igények érvényesítését fenntartja. A kötbér érvényesíthető a szállítás átvétele
után is az utolsó kifizetésig anélkül, hogy az átvétel időpontjában jogfenntartásra lenne szükség.
e)
A megállapodásnál korábbi kiszállítás esetén a megrendelő fenntartja a jogot az áru szállító
költségére történő visszaküldéséhez. Amennyiben korai kiszállítás esetén nem történik
áruvisszaküldés, az áru a szállító költségére és felelősségére a szállítási határidőig raktáron marad.
Korai kiszállítás esetén a követelés esedékessége csak a megállapodott határidő lejárati napján lép
életbe.
f)
Részszállítások csak kifejezetten írásos megegyezést követően kerülnek elfogadásra.
Megállapodott részszállításnál a fennmaradó mennyiséget fel kell tüntetni a szállítólevélen.
g)
A szállító csak akkor hivatkozhat a szükséges, megrendelő által rendelkezésre bocsátandó
dokumentáció hiányára, ha erre írásban felhívta a figyelmet, és azt követően mégsem kapta kézhez
haladéktalanul a dokumentációt.
5. Szállítás
a)
A megrendelt árut becsomagolva, a szállító kockázatára és költségmentesen el kell küldeni a
megrendelő által megadott átvételi helyre.
b)
Minden egyes szállítmányhoz mellékelni kell egy megrendelési számot tartalmazó
szállítólevelet. Minden megrendelést külön szállítási papírokkal kell kezelni. Vasúton kívüli egyéb
szállítóeszközzel történő szállításnál fel kell tüntetni a küldésbejelentőn és a számlán a szállítmányozó
cég (hajózási vállalat, légitársaság, szállítóvállalat), a hajó illetve jármű, továbbá szükség esetén a
kapitány vagy a járművezető nevét.
c)
A szállítási dokumentumon (fuvarlevél, csomag szállítólevél, szállítólevél stb.) jelölni kell a
megrendelést, meg kell adni annak számát és napját, valamint az áru átvételi helyét. A megrendelő
által megadott átvételi címet pontosan be kell tartani.
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d)
Darabáru, expresszáru és postai küldemények valamint gyűjtőszállítmány esetén minden
darabot el kell látni egy ragasztócédulával, amelyen a megrendelés jelölése, száma, napja, valamint
az átvételi hely is szerepel. Külön megrendelés alapján történő vagonos szállítmány esetén elegendő
a vagon felcímkézése.
e)
Amennyiben a megrendelő a szállítólevelet nem az áruval együtt kapja meg, vagy a
szállítólevél, vagy az áru megjelölése a fenti feltételeknek nem felel meg, a megrendelő jogosult az
árut visszautasítani, vagy addig az időpontig a szállító költségére és kockázatára elraktározni, amíg a
szabályos dokumentumokat nem kapja meg.
f)
Szállító betartja a környezetvédelmi, veszélyes anyagokról és termékekről szóló, valamint a
baleset-megelőzési, általánosan elismert biztonságtechnikai és munkaegészségügyi szabályokat,
valamint a megrendelő normáit.
g)
Amennyiben a súly és egységárak kiszámításánál nem történt egyéb határozott megállapodás,
úgy a hivatalosan mérlegelt súly az irányadó. Ez esetben a szerszámokat és felszereléseket a
megrendelt áruval együtt nem lehet felrakodni; egyéb esetben a szállító viseli az átrakodás költségeit.
Az ajánlatban (költségvetésben) megadott súlyt ± 5% mozgástérrel be kell tartani.
h)
A szállítási előírások megszegése vagy a megállapodott szállítási határidő betartása érdekében
történő sürgős szállítás következtében felmerült minden többletköltség és esetleges kár teljes
mértékben a szállítót terheli.
i)
Az elkésett pótszállítások ingyen házhozszállítással és költségmentesen történnek. A fuvarra
vonatkozó azon többletköltségek, amelyek a szállító késésének lerövidítése miatt egy gyorsabb
szállítóeszközzel történő lebonyolítás során merülnek fel, teljes egészében a szállítót terhelik.
j)

A szállító a szállítást végző személyek kiválasztásáért és annak hibájáért, mint sajátjáért felel.

6. Átvétel
a)
A megrendelő telephelyén beszerelésre kerülő megrendelt tárgyak akkor kerülnek átvételre, ha
a szerelés szerződésnek megfelelően történik és sikeresen lezárult a próbaüzem.
b)
A megrendelő jogosult a gyártás alatt és a szállítás előtt arra, hogy minőségbiztosítás céljából
ellenőrizze a megrendelés kivitelezését, valamint az egyéb rendelési előírások betartását és a szállító
részéről tett intézkedéseket. Erre vonatkozó kötelezettsége azonban a megrendelőnek nincs. Ebből a
célból a megrendelő jogosult arra, hogy a szokásos üzemidőben előzetes bejelentés mellett belépjen
a szállító üzemének területére. A megrendelő és a szállító arányosan viselik a rájuk eső mindenkori
vizsgálat költségeit.
c)
Amennyiben a megrendelő a szállító vagy annak beszállítója üzemébe kötötte ki a műszaki
átadás-átvételt, akkor az arra való készenlét tényét 14 nappal a szállításra való készenlét előtt
jelenteni kell.
d)
A vizsgálatok és a műszaki átadás-átvétel nem érintik a megrendelő szerződéses vagy
törvényes szavatossági követeléseit, és nem jelenti a tulajdonjog átruházását, valamint a kárveszély
átszállását.
e)
A megrendelő fenntartja a jogot az átvételkor történő mennyiség- és minőségellenőrzésre.
A megrendelő a telephelyére történő szállítások minőségi átvételekor tapasztalt minőségi eltérések
miatt a szállítmány átvételét megtagadhatja és visszaküldheti. A szállító a fenti esetben haladéktalanul
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köteles a kifogásolt árut kicserélni a megfelelő minőségűre és az ezzel kapcsolatban felmerülő
költségeket viselni. A megrendelő gyártás folyamatossága és a szállított anyag hiánya miatt
feltételekkel átveheti a szállított árut, de a kifogásolt minőségi paramétert köteles a szállítólevélen
minden esetben feltüntetni. A minőségi eltérés miatt keletkező esetleges károkért gyártáskiesés,
többletköltség, kötbér minden esetben a szállítót terheli a felelősség. A megrendelő a felmerülő
többletköltségeiről számlát állít ki és továbbítja a szállító felé.
7. Árak, számla és fizetés
a)
A szállító kifejezetten kijelenti, hogy a megrendelésben feltüntetett ár kötelező érvényű.
Amennyiben a megrendelést előzetes áregyeztetés nélkül szükséges elküldeni, úgy a felek folyamatos
üzleti kapcsolata esetén az előző megrendelés árait tekintik irányadónak. Ellenkező esetben a
megrendelés időpontjában érvényes szállítói listaár az érvényes, kivéve, ha a szállítói teljesítés
időpontjában érvényes listaár a megrendelő számára kedvezőbb, amely esetben ez utóbbi érvényes.
b)
A számlának meg kell felelnie a jogszabályi előírásoknak, a törvényben rögzített általános
forgalmi adót elkülönítetten kell feltüntetni.
c)
Számlákat nem szabad az áru mellé helyezni, hanem külön – mindig egy eredeti és egy
másolati példányban, megrendelési számmal ellátva – postai úton, a megrendelésben vagy a
szerződésben rögzített címre kell elküldeni. A számlák nem küldhetők meg az áruszállítást
megelőzően. A számlákon fel kell tüntetni a szállítás módját is. A megrendelő a számlát csak ebben
az esetben fogadja be.
d)

A fizetés módját (jellemzően átutalás) a megrendelő határozza meg.

e)
A fizetés feltétele a hibátlan szállítás illetve teljesítés, különös tekintettel a szállítmány vagy a
teljesítés helyességére, teljességére és megfelelő használhatóságára. A fizetés nem jelenti a
teljesítés, annak feltételeinek és árainak elismerését, valamint nem befolyásolja a megrendelő
szavatossággal kapcsolatban támasztható igényeit.
f)
A megfelelően kiállított számlában feltüntetett követelések fizetési határideje a számla a
megrendelő részére történő szabályszerű kézbesítését követően kezdődik; jóváírási eljárás esetén
pedig az áru beérkezésének rögzítési időpontjától.
Eltérő tartalmú írásos megállapodás hiányában a megrendelő 30 napon belül fizet a szállítás
szerződésszerű megtörténtét és a számla kézhezvételét követően.
g) Olyan szállítmányok és szolgáltatások esetén, amelyek hosszabb időtartamra terjednek ki, havi
elszámolást kell alkalmazni, és a számlákat legkésőbb az elszámolandó hónapot követő hónap 3.
munkanapjáig valamely elektronikus formában (e-mail, fax) el kell küldeni.
8. Beszámítás, visszatartási jog és engedményezés
a)
A megrendelő mindenkor fenntartja a jogot, hogy a szállítóval szemben fennálló bármely
követelését a szállító által a szállítás alapján támasztott igénybe beszámítsa, illetve erre történő
hivatkozással a szállító részére esedékes kifizetéseket visszatartsa, abban az esetben is, ha ezen
követelések esedékessége eltérő.
b)
A megrendelő követeléseivel szemben ellenkövetelés beszámítása, vagy visszatartási jog
gyakorlása csak akkor megengedett, ha a mindenkori ellenkövetelést az érintett megrendelő írásban
elismerte, vagy az jogerősen megállapításra került. Zálogjog, így többek között vállalkozói zálogjog
nem keletkezhet.
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c)
A megrendelő előzetes, kifejezett írásos egyetértése nélkül a szállító szerződéses követeléseit
sem részben, sem teljes egészében nem engedményezheti harmadik félre.
9. Kárveszély és tulajdonátszállás
A kárveszély és a tulajdon a szállítmánynak az előírt átvételi helyre történő beérkezését,
felszereléssel vagy összeszereléssel járó szállítások, valamint egyéb üzemi teljesítések esetében
ezek formális átvételét követően száll át a megrendelőre.
Ez akkor is érvényes, ha a megrendelő a szállítás költségét esetlegesen átvállalja, vagy a szállítás
gyári paritással történik.
10. Termékszavatosság, garancia
a)
A szállító garanciát vállal azért, hogy a szállításai és teljesítései a szerződésben meghatározott,
illetve garantált tulajdonságokkal rendelkeznek, a meghatározott célnak teljes mértékben megfelelnek,
valamint a szállított tárgy nem mutat olyan hiányosságot, ami értékét, használhatóságát, ill.
megállapodott vagy garantált minőségét károsítja.
b)
A szállítandó árukat úgy kell előállítani, továbbá szolgáltatásokat úgy kell teljesíteni, hogy azok
minden a teljesítés napján érvényben lévő törvényes és hatósági, valamint balesetvédelmi
előírásoknak megfeleljenek.
c)
A kivizsgálásra és az áru hiányosságának bejelentésére vonatkozó kötelezettség minden
esetben - még akkor is, ha az áru már korábban a megrendelő vagy annak szállítmányozója,
fuvarozója vagy egyéb megbízottja tulajdonába került - csak akkor érvényesül, ha az áru a
megrendelésben megadott átvevőhelyre már beérkezett. Ettől az időponttól számítva kerül egy
hónapos meghosszabbításra a törvényes kifogásolási határidő.
d)
A szállító a törvényi rendelkezések alapján felel a szállított tárgy minden hiányosságáért, mely
annak üzembe helyezését követő 12 hónapon belül, de legkésőbb 18 hónappal a szállítást követően
lépett fel, kivéve, ha a leszállított árura jogszabály ennél hosszabb szavatossági, illetve jótállási időt ír
elő. A törvényes jogok megsértése nélkül követelheti a megrendelő választása szerint vagy a hiány
megszüntetését vagy a hibátlan áru szállítását. Sürgős esetekben, vagy ha a szállító késlekedik az
utólagos javítással vagy hiánytalan pótszállítással a megrendelő a szállító költségére – beleértve a beés kiszerelés költségeit is - vagy maga küszöböli ki a hiányt vagy másfajta hibátlan árut szerez be,
anélkül, hogy a hiba elhárításának módjáról a szállítót előzetesen értesítenie kellene.
e)
A szállító köteles a megrendelő részére a kijavítással vagy kicseréléssel egyidejűleg megtéríteni
azokat a károkat és költségeket, amelyek a hiba bejelentését követően a leszállított árun végzett
beavatkozások, valamint a hiányosságok feltárásához szükséges hibakeresés, illetve az áru hibája
következtében egyébként felmerültek.
f)
A garanciából eredő, vagy szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a megrendelő a hibás
teljesítésből eredő kárainak megtérítését is követelheti, a kártérítés szabályai szerint.
g)
Amennyiben a szállító magától hosszabb garanciát ajánlott, illetve határozott meg, akkor az
érvényes.
h)
Amennyiben a garanciális eset valamely harmadik félnél lép fel, akinek a szállítás tárgyát a
megrendelő szállította, a fenti 12 hónapos határidő csak abban az időpontban kezdődik, amikor a
megrendelő a garanciaesetről tudomást szerzett, de legkésőbb a kárveszély átszállásától számított 24
hónap elteltével.
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i)
Szállító köteles a megrendelőt minden olyan per, igény, és követelés, valamint az ezek alapján
a megrendelőnél esetlegesen felmerülő kár alól teljes körűen mentesíteni, amennyiben a kérdéses
per, igény, követelés, illetve kár szállító által szállított termék termékhibájára vezethető vissza, illetve
egyéb módon szállítónak felróható.
j)
A kifogásolt tárgyak visszaszállítása és kiépítése a szállító költségére és kockázatára történik.
Pótalkatrészeket a szállító kockázatára egy szabadon megadott felhasználási helyre kell szállítani, és
össze kell szerelni.
k)

A szállító rajzainak és számításainak a jóváhagyása nem érinti az ő garanciakötelezettségét.

l)
A szállító kezeskedik érte, hogy a szállítása során harmadik személy jogai nem sérülnek, és
maradéktalanul mentesíti a megrendelőt harmadik személy esetleges igényeitől. A szállító mentesítési
kötelezettsége mindazon költségekre és károkra vonatkozik, amelyek harmadik személyek vagy ezek
követeléséből vagy ezzel összefüggésben a megrendelőnél szükségképpen származnak. Az elévülési
határidő a szerződéskötéstől számított 10 év.
m)
A jelen pontban szereplő szabályok befolyásolása nélkül a szállító felel azért, hogy a szállítás
és a felhasználás során harmadik személy szabadalmai, szerzői - és védőjogai bel- és külföldön nem
sérülnek.
n)

Egyébként a szállító a törvényi rendelkezések alapján felel.

11. Balesetmegelőzés
A szállító kezességet vállal, hogy a megrendelést minden idevonatkozó biztonsági és balesetmegelőzési előírások, ill. a szükséges biztonsági intézkedések betartása mellett véghezviszi és
leszállítja. Szerelés esetén a nevezett előírásokon kívül az üzem által elrendelt előírásokat is
figyelembe kell venni. A szállító köteles érdeklődni a szerelés megkezdése előtt annak fennállásáról
és tartalmáról. Amennyiben a megrendelés összértékében nem szerepelnek esetlegesen szükséges
biztonsági berendezések, akkor a megrendelő köteles arra felhívni a figyelmet.
12. Megbízási dokumentumok, anyagok
a)
Kérésre köteles a szállító a rendelt árura vonatkozó terveket, kivitelezési rajzokat, számításokat
stb. megtekintésre és engedélyezésre a megrendelőnek bemutatni és a megrendelő által kért
mennyiség visszaigazolását követően azokat részére átengedni. A megrendelő kérésére a szállító
köteles a jelentősebb pótalkatrészekre vonatkozó és az alkatrészek beszerzéséhez elegendő
adatokat tartalmazó rajzokat is leszállítani. A megrendelő a nevezett dokumentumokat harmadik
személy részére csak annyira teheti hozzáférhetővé, amennyire az a rendelt áru pótszállításához,
utólagos javításához, javításához vagy továbbértékesítéséhez szükséges.
b)
A megrendelő dokumentumai, modelljei, formái és eszközei – akkor is, ha azokat a szállító
számla ellenében készítette el – a megrendelő kizárólagos tulajdonai lesznek, ill. maradnak és azokat
külön felszólítás nélkül, használható állapotban vissza kell adni legkésőbb a megrendelőnek történő
kiszállításakor. Kizárt a szállító nevezett árukra vonatkozó visszatartási joga. A dokumentumok,
modellek stb. harmadik személy részére nem hozzáférhetőek, azokat a szállító harmadik személy
vagy saját maga részére, ill. reklámcélokra nem használhatja fel.
c)
A titoktartási kötelezettség a szerződés teljesítését követően is érvényben marad; a titoktartási
kötelezettség abban az esetben és akkor szűnik meg, ha a rendelkezésre bocsátott ábrák, rajzok,
számítások, és az egyéb dokumentumokban rögzített gyártási know-how közismertté válik.
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d)
Szállítónak a dokumentumokat, modelleket stb. költségmentesen és gondosan meg kell őriznie,
és fenn kell tartania, úgy, hogy azok bármikor használhatóak legyenek.
e)
Jelen rendelkezés értelmében harmadik személynek számít minden olyan cég, amely a
megrendelő által kért termékeket forgalmazza.
f)
Ezek a rendelkezések azokra a termékekre, modellekre vagy dokumentumokra is érvényesek,
amelyek a megrendelő és a szállító közös munkájával készülnek vagy a szállító javaslatára, illetve
munkája által kerülnek megváltoztatásra.
g)
A felek kölcsönösen felelnek egymás tulajdonát képező tárgyak elvesztéséért és károsodásáért,
azok sérülése esetén a másik felet haladéktalanul értesíteni kell.
h)
A szállító és a megrendelő egymásnak felelnek az előbb említett kötelezettségek bármelyikének
megsértéséből eredő károkért.
13. Reklám
A szállító csak a megrendelő előzetes írásos engedélye birtokában utalhat a fennálló üzleti
kapcsolatra.
14. Biztosítások
a)
A szállító kötelezi magát arra, hogy saját felelősségébe tartozó károkra, saját költségére
megfelelő felelősségbiztosítást köt. A szállító kérésre igazolja a megrendelő felé a káreseményenkénti
fedezeti összeg nagyságát. A biztosítás összege és feltételei nem befolyásolják vagy korlátozzák a
szállító szerződésben vagy törvényben szabályozott felelősségét - függetlenül annak jogalapjától.
b)
Túlsúlyos és túlméretes szállítmányra vonatkozó kiegészítés:
A szállítmányozási-, szállítási- és raktározási biztosítási kötvény illetve a túlsúlyos, túlméretes áruk
felelősségbiztosításait a speditőrnek, ill. a darus cégnek kell megkötnie saját költségére.
15. Csomagolás
Szállító biztosítja az áruk megfelelő csomagolását a vonatkozó biztonsági, környezetvédelmi előírások
és szállítási szabályok figyelembevételével.
16. Elállás
a)
A megrendelő elállhat a szerződéstől, ha a szállító csődeljárást kér maga ellen, illetve ha
szállítóval szemben felszámolási eljárás, vagy végelszámolás indul. Az elállási jog abban az esetben
is fennáll, ha a megrendelő tudomást szerez egyedi végrehajtási intézkedésekről a szállítóval
szemben.
b)

A törvényben meghatározott elállási szabályozások nem változnak.

17. Alvállalkozók
A szállító a megrendelés teljes vagy részleges kivitelezését a megrendelő előzetes írásos
egyetértésével átruházhatja harmadik félre.
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18. Illetékes bíróság és jog
Jelen Általános Beszerzési Feltételekre és az ez alapján létrejött megállapodásokra és szállításokra a
magyar anyagi és eljárási jog előírásai alkalmazandók.
A jelen Általános Beszerzési Feltételekben és az egyedi megállapodásokban nem szabályozott
kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen Általános Beszerzési Feltételekből és az ez
alapján létrejött megállapodásokból származó vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével,
megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező esetlegesen
felmerülő jogvitákat személyes tárgyalások útján rendezik.
Amennyiben ez irányú törekvéseik nem vezetnének eredményre, úgy a Szerződő Felek alávetik
magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.
A megrendelő azonban jogosult döntése szerint a szállítót ott is perelni, ahol az általános szabályok
szerinti bírósági hatáskör megengedi.
Egyéni vállalkozás esetén ez a megállapodás a tulajdonost, illetve a személyében felelős tagot is köti.
Budapest, 2014. október
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