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Adásvételi keretszerződés

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:

Farkas Tamás gazdasági igazgató

,mint Vevő (továbbiakban Vevő),
,másrészről,
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Nyilvántartó cégbíróság:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:

,mint Eladó (továbbiakban Eladó), Együttesen továbbiakban, mint Felek között az alábbi feltételekkel:
Preambulum
Vevő a szerződéskötést megelőzően „Háztartási vegyiáruk és repi anyagok éves beszerzése 2021Papír-írószer
rögzített áras beszerzése” tárgyban pályáztatási eljárást folytatott le, így e keretszerződés nélkülözhetetlen
mellékletét képezi a Eladó (mint nyertes ajánlattevő) ajánlata (1. sz. melléklet).
Vevő a beszerzés szerinti szolgáltatással szemben támasztott szakmai követelményeket a beszerzési eljárást
megindító felhívásban és dokumentációban határozta meg.
Vevő a beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, a szükséges
értékelést lefolytatta és ennek megfelelően hozta meg döntését.
Eladó tudomásul veszi, hogy az egyedi megrendelések tartalma (pl. a megrendeléssel érintett termékek pontos
köre, mennyisége) előre nem határozható meg, csak a konkrét megrendelés során.
Vevő a jelen Keretszerződés jellegéből eredően jogosult, de nem köteles az 1. sz. mellékletet képező termékek
megrendelésére.
Jelen keretszerződés Eladó részére nem jelent kizárólagosságot, Vevő jogában áll más be Eladótól ajánlatot
kérni és árucikket rendelni.
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I.

Keretszerződés tárgya

1. Az Eladó eladja, Vevő pedig megvásárolja a Preambulumban hivatkozott beszerzési eljárást megindító
felhívásban és dokumentációban szereplő előírásoknak és feltételeknek megfelelő termékeket a Vevő
egyedi megrendelései szerint mennyiségben, valamint ellátja a jelen szerződésben meghatározott
kapcsolódó szolgáltatásokat.
2. Eladó az 1. sz. mellékletben felsorolt termékeket a Vevő által megadott helyszínre, vagy az általa
üzemeltett raktárba szállítja a II. pont szerinti visszaigazolásban jelzett határidőben a Keretszerződés
hatálya alatt.
II.
1.

2.

Szállítás

Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt termékeket a mindenkor hatályos magyar
jogszabályokban és más, az termékekre vonatkozó standardokban foglalt előírásoknak, megfelelő
minőségben, a mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt csomagolással, címkézéssel, felirattal,
jelzéssel, az termékek tulajdonságaival kapcsolatos, a rendeltetésszerű használathoz szükséges
tájékoztatással, megfelelő és hibátlan (azonosításra alkalmas), az eseti megrendelés során
meghatározottak szerint szállítja le a Vevő részére.
Az Eladó a megrendelés kézhezvételét követően 2 munkanapon belül írásos visszaigazolást küld a Vevő
részére. A szállítási határidő – amennyiben a felek írásban eltérően nem állapodtak meg –
a megrendeléstől számított maximum 14 munkanap.
A Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a jelen keretszerződéssel érintett termékeket a Vevő
telephelyére leszállítja, igazodva a raktár nyitvatartási idejéhez, amely:
Munkanapokon hétfőtől - csütörtökig: 6:40-től 15:00 óráig, pénteken: 6:40-től 12:00 óráig tart nyitva.

3.

Szállítási cím: 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.

4.

Az Eladó a megrendelt termékeket a teljesítés helyén a rakodásra alkalmas raktárig köteles leszállítani és
ott az árut a Eladóeszközről lerakni. A megrendelt termékek további mozgatása, elhelyezése, szétosztása az
Eladónak nem kötelessége.

5.

Szállítási dokumentum:
Az Eladó a Vevő részére szállított termékeket számlával köteles átadni, melynek az alábbi adatokat is
tartalmaznia kell:
- az átadott termékek pontos megnevezését,
- a megrendelésben feltüntetett termékekhez tartozó Vevői cikkszámokat, és a Vevő által kiküldött
megrendelés számát (…/L/SM/..)
- az átadott termékek mennyiségét és mennyiségi egységeit,
- az átadás dátumát,
- az átadó (Eladó) aláírását, és bélyegzőlenyomatát,

6.

A számlán a Vevő a mennyiségi átvételt igazolja az átvételi dátum feltüntetésével, aláírásával és
bélyegzőlenyomatával.

7.

Vevő, a termékek birtokába az aláírásával és bélyegzőlenyomatával ellátott számla átvételével kerül, ettől
az időponttól a kárveszély a Vevőre száll át.

8.

A Vevő képviselője az átvételt megtagadhatja, amennyiben az Eladó hibásan teljesít, különösen, ha
- a termékhez nem csatoltak számlát,
- a számlán feltüntetett adatok nem felelnek meg a kapcsolódó megrendelésben foglaltaknak,
- nem megfelelő a kiszerelés, vagy a csomagolás (pl. sérült)
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-

nem a teljes adott megrendelésen belüli mennyiség kerül leszállításra,
nem a megrendelt típusú termék kerül átadásra.

Amennyiben az átvétel a jelen pont alapján megtagadására kerül, úgy arról jegyzőkönyvet kell felvenni,
majd az Eladónak haladéktalanul vissza kell szállítania az árut saját költségén. A Vevő ebben az esetben
jogosult a hibásan teljesítő Eladót felszólítani a megrendelés szerződés szerinti teljesítésére. Amennyiben a
hibásan teljesítő Eladót a Vevő felszólítja a megfelelő teljesítésre, az köteles a megrendelésnek 5
munkanapon belül eleget tenni. Amennyiben ennek nem tesz eleget a megadott határidőben, úgy az
megalapozza a Vevő késedelmi kötbér igényét.

III.
1.

Teljesítés

A teljesítés helye és módja:
a termékek minőségi és mennyiségi átvétele a Vevő mindenkori feladata,
az átvétel a Vevő telephelyén történik,
az átvételhez szükséges szerszámokat, gépi eszközöket és személyzetet a Vevő biztosítja.

2.

Az Eladó köteles gondoskodni arról, hogy a szolgáltatást Vevő egyedi megrendelései alapján a teljesítés
helyén kellő időben leszállítsa annak érdekében, hogy a Vevő megkezdhesse annak átvételét. Az Eladó
köteles olyan a termékek számára olyan csomagolásról gondoskodni, amely a rendeltetési helyükre való
szállítás során előforduló sérülésektől vagy értékcsökkenéstől megóvja.

3.

A teljesítés elfogadása a Vevő részéről a leszállítást követően azonnal megkezdődő mennyiségi és minőségi
átvétel eredményes befejezése, és a jelen szerződésben (II. fejezetben) rögzítetteknek megfelelően kiállított
aláírt és bélyegzővel ellátott számla alapján történik.

4.

Ha a Vevő minőségi és mennyiségi hibát tár fel, akkor a teljesítés nem elfogadott, és erről a Vevő a Eladót
haladéktalanul írásban értesíti.

5.

Az Eladó köteles az ellenőrzés során feltárt hibákat és hiányosságokat - a lehető leggyorsabban és saját
költségen - helyrehozni, valamint a nem megfelelő minőségű termékeket cserélni, illetve pótolni.

6.

Minőségi kifogások esetén Eladó vállalja, hogy a kifogásolt termékeket szükség esetén mennyiségi korlát
nélkül visszaszállítja és helyette díjtalanul, kifogástalan minőségű terméket biztosít.

7. A Eladó kötbérfelelősséggel tartozik, ha a visszaigazolásban jelzett határidőre az árut nem szállítja
(késedelmi kötbér). A kötbér mértéke a késedelembe esés napjától számítva az egyedi megrendelés tárgyát
képező anyagok nettó értékének 2%-a naponta. A késedelmi kötbér maximális összege az egyedi
megrendelés nettó vételárának 30 %-a. Az Eladót a számára felróható okból történő meghiúsulása esetén
szintén kötbér (meghiúsulási kötbér) fizetés terheli. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó keretösszeg
10%-a. A meghiúsulási kötbér vetítési alapja a teljesítés arányában csökken.
8. Az Eladó meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettsége nem mentesíti az Eladót a szerződésből származó
kártérítési felelősség és egyéb más jogkövetkezmények alól.
9. Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a termékek kizárólagos tulajdonában állnak, azok feletti rendelkezési joga
korlátlan, és nem áll fenn olyan körülmény, vagy olyan jog, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza,
továbbá a termékek per-, teher- és igénymentesek, illetve harmadik személynek az termékeken nem áll
fenn olyan joga, amely a Vevő termékekkel kapcsolatos rendelkezési jogát vagy tulajdonjogának gyakorlását
akadályozná vagy korlátozná.
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IV.

Ár

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vevő az 1. sz. melléklet szerinti termékek bármelyikéből,
bármilyen mennyiségre vonatkozó megrendelést leadhat egyedi igényeinek megfelelően.
2. Az Eladó a szerződésben szereplő tételeket az 1. számú melléklet szerinti egységárakon szállítja. Az
egységárak tartalmazzák az összes felmerülő költséget így a(z):.
-

vámokat, illetékeket, közterheket,
előállítási és beszerzési költségeket,
kezelési, csomagolási, ellenőrzési, biztosítási és egyéb adminisztratív,
a szállítandó termékekkel kapcsolatos dokumentumok költségét,
a jótállás költségét,
minden olyan egyéb szolgáltatást, amely a termékek szállítására, valamint a kapcsolódó
szolgáltatások ellátása során az Eladó számára előre láthatóan felmerül.

Eladó a Vevővel szemben többletköltséget semmilyen jogcímen, különösen a fentiek szerinti jogcímek egyikén
sem érvényesíthet.
3. Az egységárakat Eladó a jelen keretszerződés hatályáig köteles tartani.

V.

Felek jogai és kötelezettségei

1. Vevő jogosult a termékeket az átvételkor részletesen megvizsgálni, és ennek keretében a szükséges
eljárásokat megtenni.
2. Felek kötelesek minden a szerződéssel kapcsolatban keletkezett dokumentumot, és információt bizalmasan
kezelni és titokban tartani. Nem hozhatnak nyilvánosságra, és nem közölhetnek a szerződésről, annak
tartalmáról semmilyen adatot a másik hozzájárulása nélkül.
3. Eladó köteles a szerződést kellő gondossággal teljesíteni, beleértve minden részfeladat teljesítését, és a
teljesítésből fakadó hiányosságok kijavítását is.
4. Eladó köteles betartani a teljesítés során a Vevő utasításait. Ha Eladó úgy ítéli meg, hogy Vevő utasítása
meghaladja a jelen szerződés terjedelmét, erről köteles Vevőt tájékoztatni. Ha a Vevő szakszerűtlen utasít
ad, az Eladó köteles erről Vevőt figyelmeztetni. Az Eladó a Vevő utasítása szerint jogosult megtagadni a
munkavégzést, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére, vagy élet- és vagyonbiztonság
veszélyeztetésére vezetne.
5. A Szerződő felek kötelesek a másik felet minden olyan körülményről haladéktalanul írásban tájékoztatni,
amely a szállítás eredményességét vagy annak kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az
értesítés elmulasztásából eredő kárért az értesítési kötelezettséggel terhet fél a felelős.
6. Nyertes ajánlattevőnek a beajánlott tételek tekintetében rendelkeznie kell a legfrissebb biztonságtechnikai
adatlappal, melyet elektronikusan biztosítania kell megrendelő részére már a pályázati anyag beadásakor!
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VI.

Elszámolás, számlázás

1. A Vevő előleget nem biztosít, megrendelésenkénti számla benyújtására van lehetőség. A számla teljesítési
időpontja a termék tényleges leszállításának időpontja.
2. A számla kötelező tartalma a jogszabályi előírásokban meghatározottakon kívül, a II/5. pontban megadott
adatok.
3. Vevő a részére benyújtott számlát (annak esetleges mellékleteit) számszakilag, tartalmilag felülvizsgálja,
megfelelés esetén gondoskodik a pénzügyi teljesítésről.
VII.

Fizetési feltételek

1. A Vevő a vételárat a szerződésszerűen teljesített rész-, és végteljesítéseket követően, a II.5. pont szerinti
számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül Eladónak banki átutalással kiegyenlíti a x.
pénzintézetnél x vezetett számú számlájára.
2. A számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, továbbá a számvitelről szóló
2000. évi C. törvényben meghatározott módon kell kiállítani.
3. A Eladó a számlát az általa ténylegesen teljesített szállításokkal egyidejűleg nyújtja be Vevőnek.
4. Vevő késedelmes fizetése esetén a Eladó a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek
megfelelő mértékű késedelmi kamat megfizetésére tarthat igényt.
VIII. A szerződés érvényessége
1. Jelen Szerződés 2021.xx09.02. dátummal lép életbe határozott időtartamra 2022.xx09.02.-ig
2. Jelen Szerződést a Felek bármikor jogosultak 60 napos felmondási határidővel írásban felmondani.
IX.

Szerződésszegés, szerződés megszüntetése

1. Amennyiben a szerződő Felek valamelyike szerződésszegést követ el, a szerződésszegés folytán kárt
szenvedett fél kártérítésre és / vagy kötbérre és / vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult.
2. Vevő az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal
felmondhatja a szerződést, ha:
- az Eladó szerződésszegést követ el, azaz a szerződésből eredő valamely kötelezettségét nem teljesíti,
- az Eladó ésszerű határidőn belül nem teljesíti a Vevő arra vonatkozó felszólítását, hogy tegyen
maradéktalanul eleget a szerződésben meghatározott kötelezettsége kifogástalan és időben
pontos teljesítésének,
- Eladó megtagadja a Vevő által adott utasítások végrehajtását,
- Eladó a szerződés V. fejezet 6. pontjába ütközően alvállalkozási szerződést köt,
- Eladó a teljesítési időhöz képest több mint 14 munkanap késedelembe esik.
3. Eladónak a Vevő esetleges kárát meg kell térítenie és lehetőség szerint mentesítenie kell a Vevőt minden
perrel, igénnyel és veszteséggel szemben, amely az Eladó tevékenységéből vagy mulasztásából ered jelen
szerződés teljesítése során.
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X.

Jogviták

1.

A Felek a jelen Szerződésből esetlegesen eredő vitás kérdéseket megkísérlik békés úton rendezni.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a vita elbírálása érdekében a Pécsi Járásbíróság, illetve
hatáskör hiánya esetére a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

2.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásai az irányadóak.

3.

Jelen szerződés 6 számozott oldalból áll és kettő eredeti példányban készült, amelyből a Felek 1-1 példányt
kapnak.

4.

A Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.
XI. Adatkezelési rendelkezések

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. ezen szerződésben megadott személyes adatokat a beszerzésekre és szerződésekre
vonatkozó adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli. Az érintettek az adatkezelési tájékoztatót a
www.tettyeforrashaz.hu/adatkezeles oldalon ismerhetik meg. A szerződés aláírásával a szerződő felek
elfogadják az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, a szerződésben megadott természetes személyek
számára biztosítják a tájékoztató megismerését és a kapcsolódó jogaik gyakorlását.
A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződésben megadott, valamint a szerződés teljesítése során
tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a szerződés teljesítése érdekében kezelik, harmadik fél
részére kizárólag a másik fél beleegyezésével adják át. A felek gondoskodnak arról, hogy a személyes adatok
kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő
titoktartási kötelezettség alatt állnak, valamint megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre
annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

A szerződés mellékletei:
1. sz. melléklet: Egységárak

Pécs, 2021.

__________________________________

_________________________________

x
x

TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.
Farkas Tamás
gazdasági igazgató
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