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Bizományi szerződés
Mely létrejött egyrészről,
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Nyilvántartó cégbíróság:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
,mint Megbízó (továbbiakban Megbízó),

TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.
7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.
02-10-060354
Pécsi Törvényszék Cégbírósága
14925889-2-02
K&H Bank Zrt. 10402427-00027647-00000004

,másrészről,
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Nyilvántartó cégbíróság:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
,mint Bizományos (továbbiakban Bizományos) együttesen továbbiakban, mint Felek között az alábbi
feltételekkel:
1.

Szerződés tárgya:
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt., mint Ajánlatkérő által „xx” tárgyban indított pályázati eljárást. A fenti eljáráson
Bizományos mint Ajánlattevő részt vett és összességében a legkedvezőbb ajánlatot nyújtotta be.
Jelen szerződés alapján Bizományos vállalja, hogy Megbízó raktárába szállítja a szerződés 1. sz.
mellékletében felsorolt termékeket, a szerződésben meghatározott feltételek szerint és abban foglalt
időtartamra konszignációs raktárkészletet bocsát a Megbízó rendelkezésére a 6.14 pontban meghatározott
telephelyén levő raktárban.

2.

Megbízó kötelezettségei:
2.1. A Megbízó vállalja, hogy Bizományos által beszállított áruk készletezésével kapcsolatos feladatokat
ellátja. Gondoskodik a termékek raktározásáról, minőségi és mennyiségi megóvásáról.
2.2. Megbízó folyamatosan figyeli a készleteket és szükség esetén intézkedik az áruk mennyiségbeli
feltöltéséről.
2.3. Megbízó a konszignációs raktárban tárolt termékekről naprakész nyilvántartást vezet.
2.4. Megbízó havonta, hó végén jelentést készít a tárgyhóban felhasznált bizományos termékekről és
fennmaradó készletekről, melyet elektronikus úton eljuttat Bizományos felé. Felek határozott
időszaki – havi – elszámolásban állapodnak meg (Áfa tv 58§).

3.

Bizományos kötelezettségei:
3.1. A Bizományos vállalja, hogy a megrendelt termékeket, bizományos konstrukció keretén belül, a
Megbízó igénye szerint, megfelelő mennyiségben és minőségben folyamatosan biztosítja.
3.2. Bizományos jelen szerződésben vállalt feladatait Megbízó igényeinek és érdekeinek figyelembe
vételével, a határidők pontos betartása mellett köteles ellátni.
3.3. Bizományos köteles a leadott megrendelést pontos szállítási határidő megjelölésével 2 napon belül
írásban visszaigazolni.
3.4. A kapcsolattartókkal leegyeztetett rendelések alapján a szükséges árukat Megbízó telephelyére
ingyenesen beszállítja, a rendeléstől számított legfeljebb 10 munkanapon belül.
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3.5.

Nem járatos mérettartományokra vonatkozó megrendelés esetén a szállítási határidő egyedileg
kerül meghatározásra, erről az adott kapcsolattartót Bizományos írásban értesíti.
3.6. Amennyiben Bizományos a szállítási határidőt nem tudja tartani, úgy köteles haladéktalanul, az ok
feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével Megbízót írásban tájékoztatni.
3.7. Amennyiben a vállalt szállítási határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Bizományos csak olyan
számottevő késéssel tud teljesíteni, ami Megbízónak már nem áll érdekében, Megbízó jogosult
elállni a megrendeléstől és a termékeket más forrásból beszerezni.
3.8. A havi lejelentések alapján Bizományos számlát állít ki a bizományi díjról, melyet minden
tárgyhónapot követő hónap 5.napjáig Megbízóhoz eljuttat.
3.9. Havonta ellenőrzi a Megbízó által megadott aktuális forgalom kimutatással csökkentett zárókészlet
kimutatást. Eltérés esetén 10 napon belül írásban észrevételt tesz, ennek hiányában Megbízó a
zárókészletet elfogadottnak tekinti, a későbbiekben az ebből eredő károkat Bizományos viseli.
3.10. Bizományos vállalja, hogy a szállítólevélen és a kiállított számlán a Megbízó által generált
megrendelés számot, és a tételek Megbízó általi cikkszámait feltünteti.
4.

A szerződés időtartama:
Jelen szerződést a Felek x határozott időtartamra hozzák létre, + 4 havi opcionális hosszabbítással a
keretösszeg ki nem merüléséig. Jelen Szerződés mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba. A
szerződés egyes rendelkezései (pl. szavatosság, jótállás) rendeltetésüknél fogva túlnyúlnak a szerződés
hatályán.

5.

Konszignációs raktár létrehozása
Megbízó 6.14 pontban megadott telephelyén.

6.

Általános rendelkezések:
6.1. A bizományos raktár készlete mindaddig Bizományos tulajdonát képezi, míg azt Megbízó ki nem
fizette.
6.2. A szállításra kerülő termékeknek meg kell felelniük a Megbízó, mint Ajánlatkérő által meghatározott;
Bizományos ajánlatában szereplő követelményeknek és a vonatkozó termékszabványok
előírásainak. Ezek hiányából Megbízót ért kár, bírság esetén Bizományos kártérítési kötelezettséggel
tartozik Megbízó felé.
6.3. A számlák fizetési határideje a kiállítás napját követő minimum 30 nap.
6.4. Minőségi kifogások esetén Bizományos vállalja, hogy a kifogásolt termékeket szükség esetén
mennyiségi korlát nélkül visszaszállítja és helyette díjtalanul, kifogástalan minőségű terméket
biztosít Megbízó részére.
6.5. Az egységárak tartalmazzák az összes felmerülő költséget (pl. csomagolás, szállítás, vámok, illetékek
stb.), így a Bizományos többletköltséget nem érvényesíthet.
6.6. Az egységárakat az ajánlattevő a keretszerződés hatályáig köteles tartani.
6.7. Késedelmes fizetés esetén Bizományos jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott mértékű késedelmi kamatot érvényesíteni
Megbízó felé.
6.8. A szerződés felbontását 30 napos határidővel bármely fél kezdeményezheti. Felmondás esetén a
kifogástalan állapotú és eredeti minőségű termékeket Bizományos visszaszállítja, kivéve a TETTYE
FORRÁSHÁZ Zrt. részére megszemélyesített termékeket. Utóbbiak a szerződés felmondáskor
Bizományos részéről kiszámlázásra kerülhetnek.
6.9. A bizományos raktár készletét évente egyszer, lehetőség szerint a IV. negyedév során Bizományos
által meghatározott, de Megbízóval egyeztetett napon leltározni kell. A fizikai leltározás alapja az
utolsó havi zárókészlet, csökkentve a leltározásig felhasznált termékekkel. Az esetleges hiányt
Bizományos jogosult kiszámlázni, Megbízó pedig megtéríteni.
Oldalszám: 2/3

FO-02-03-005

TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.

Iktatószám: xx-xx-xx-xx/K-1/2020

Bizományi szerződés
6.10. A leltározásról és annak eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt mindkét félnek aláírásával
igazolni kell.
6.11. A megállapított leltárhiányokat Bizományos jogosult kiszámlázni, míg a többleteket a Megbízó
jogosult a raktárból kivenni.
6.12. A konszignációs raktárból Bizományoshoz történő visszaszállítás esetén raktárkészlet csökkenés
történik, melyről Bizományos készlet jóváíró bizonylatot állít ki.
6.13. A Felek rögzítik, hogy Bizományos köteles tevékenységét az érvényes környezetvédelmi,
munkavédelmi, biztonsági és higiéniai előírások betartása mellett végezni.
6.14. Szállítási cím 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8. Központi Raktár munkanapokon hétfőtől - csütörtökig:
6:40-től, 15:00 óráig, pénteken: 6:40-től, 12:00 óráig
6.15. Egyéb, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.
6.16. A Felek rögzítik továbbá azt, hogy felek jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése
során valamennyi vonatkozó jogszabályi rendelkezést kötelesek betartani, ezen belül különös
figyelemmel kötelesek betartani és az érdekében eljáró valamennyi személlyel betartatni a hatályos
környezetvédelmi előírásokat.
Felek a bizományosi raktárszerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírásukkal
cégszerűen hitelesítik.
Jelen szerződés 3 számozott oldalból áll és kettő eredeti példányban készült, amelyből a Felek 1-1 példányt
kapnak.
Mellékletek: 1. számú melléklet
Pécs, 20…………...

_______________________________
Bizományos
név

_____________________________
TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.
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