Bizományos keretszerződés
Iktatószám: /K-1/2017

,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:

xx

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:

1. Szerződés tárgya:
A Pécs, Nyugati ipari út 8. szám alatti telephelyen létrehozott bizományos raktár működtetése
csövek tárgyában.
A szerződés -től 2 éves határozott időre lép életbe.
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2. Megrendelő kötelezettségei:
2.1. A Megrendelő vállalja, hogy a szállító által beszállított áruk készletezésével kapcsolatos
feladatokat ellátja. Gondoskodik a termékek raktározásáról, minőségi és mennyiségi
megóvásáról.
2.2. Folyamatosan figyeli a készleteket és szükség esetén megrendeli az áruk mennyiségbeli
feltöltését.
2.3. Havonta, hó végén lejelentést készít a tárgyhóban felhasznált bizományos termékekről és
fennmaradó készletekről, melyet elektronikus eljuttat Szállító felé.

3. Szállító kötelezettségei:
3.1. A Szállító vállalja, hogy a megrendelt termékeket, bizományos konstrukció keretén belül, a
Megrendelő igénye szerint, megfelelő mennyiségben és minőségben folyamatosan
biztosítja.
3.2. A kapcsolattartókkal leegyeztetett rendelések alapján a szükséges árukat Megrendelő
telephelyére ingyenesen beszállítja, a rendeléstől számított maximum kettő héten belül.
3.3. A havi lejelentések alapján számlát állít ki, melyet minden tárgyhónapot követő hónap
5.-éig Megrendelőhöz eljuttat.
3.4. Havonta ellenőrzi a Megrendelő által megadott aktuális forgalom kimutatással csökkentett
zárókészlet kimutatást. Eltérés esetén 15 napon belül írásban észrevételt tesz, ennek
hiányában Megrendelő a zárókészletet elfogadottnak tekinti, a későbbiekben az ebből
eredő károkat Szállító viseli.
3.5. Szállító vállalja, hogy a szállítólevélen és a kiállított számlán a Megrendelő által generált
megrendelés számot, és a tételek Megrendelő általi cikkszámait feltüntetni.

4. Általános rendelkezések:
4.1. A bizományos raktár készlete mindaddig Szállító tulajdonát képezi, míg azt Megrendelő ki
nem fizette.
4.2. A számlák fizetési határideje a kiállítás napját követő minimum 30 nap.
4.3. Szállítónak a termékeken esetlegesen elhelyezendő feliratok és logók tekintetében minden
gyártás előtt, külön egyeztetnie kell Megrendelő képviselőjével.
4.4. Minőségi kifogások esetén Szállító vállalja, hogy a kifogásolt termékeket szükség esetén
mennyiségi korlát nélkül visszaszállítja és helyette díjtalanul, kifogástalan minőségű
terméket biztosít.
4.5. Az egységárak tartalmazzák az összes felmerülő költséget (pl. csomagolás, szállítás, vámok,
illetékek stb.), így a szállító többletköltséget nem érvényesíthet.
4.6. Az egységárakat az ajánlattevő a keretszerződés hatályáig köteles tartani.
4.7. Késedelmes fizetés esetén Szállító jogosult a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi
kamatot érvényesíteni Megrendelő felé.
4.8. A szerződés felbontását 30 napos határidővel bármely fél kezdeményezheti. Felmondás
esetén a kifogástalan állapotú és eredeti minőségű termékeket Szállító visszaszállítja,
kivéve a Tettye Forrásház Zrt. részére megszemélyesített termékeket. Utóbbiak a szerződés
felmondáskor Szállító részéről kiszámlázásra kerülhetnek.
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4.9. A bizományos raktár készletét évente egyszer, lehetőség szerint a IV. negyedév során
Szállító által meghatározott, de Megrendelővel egyeztetett napon leltározni kell. A fizikai
leltározás alapja az utolsó havi zárókészlet, csökkentve a leltározásig felhasznált
termékekkel (lásd 3.4. pont). Az esetleges hiányt Szállító jogosult kiszámlázni, Megrendelő
pedig megtéríteni.
4.10. Szállító vállalja, hogy a termékek minden szükséges engedéllyel, minősítéssel és
dokumentációval rendelkeznek, melyek az áruval kerülnek átadásra. Ezek hiányából
Megrendelőt ért kár, bírság esetén Szállító kártérítési kötelezettséggel tartozik Megrendelő
felé.
4.11. Egyéb, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK. előírásai az irányadók.
4.12. Szállítási cím Pécs, Nyugati ipari út 8. Központi Raktár munkanapokon hétfőtől csütörtökig: 6:40 - től, 15:00 óráig, pénteken: 6:40 - től, 12:00 óráig
4.13. Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a konszignációs raktárban tárolt tételeket
lehetőség szerint más forrásból nem szerzi be, igényeit elsősorban a konszignációs raktár
készletéből elégíti ki.
4.14. Vegyi termékek felhasználásakor minden esetben a legkorábban betárolt készletet kell
kivételezni, ugyanis a vegyi termékek felhasználhatósága időben korlátozott. Lejárt
szavatosságú vegyi termékeket Szállító felhasználtnak tekint, és Megrendelő felé
leszámlázza. A termékekhez kapcsolódó biztonságtechnikai adatlapot az első beszállításnál
a Megrendelő részére átadja.
4.15. Az árképzés alapját minden esetben az egyedi árlista képezi. Árváltozás esetén a
konszignációs raktárban lévő cikkek is a megadott határidőtől változnak.
A Megrendelőt a változást megelőzően 30 nappal tájékoztatja a Szállító.
4.16. Szállítónak jogában áll szokásos munkaidőben, előzetes bejelentés alapján a raktárban
ellenőrzést végezni a tárolási körülményekre, illetve készletekre vonatkozóan.
4.17. A leltározásról és annak eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt mindkét félnek
aláírásával igazolni kell.
4.18. A megállapított leltárhiányokat Szállító jogosult kiszámlázni, míg a többleteket a
Megrendelő jogosult a raktárból kivenni.
4.19. A konszignációs raktárból Szállítóhoz történő visszaszállítás esetén raktárkészlet csökkenés
történik, melyről szállító készlet jóváíró bizonylatot állít ki.
Felek a bizományosi raktárszerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírásukkal
cégszerűen hitelesítik.

Pécs, 2018.

........................................

........................................

xx Kft.
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TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.
Sándor Zsolt
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