A Greiner Bio-One Kft. Általános Beszerzési Feltételei
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Általános
A jelen Általános beszerzési feltételek („ÁBF”) kizárólagos hatállyal vonatkoznak a
Vállalkozó és a Greiner Bio-One Kft. (a továbbiakban a „GBO”) között létrejövő, a GBO
által teljesített, bizonyos ingó javakra („Árucikkek”) és/vagy munkavégzésre és/vagy
szolgáltatásokra („Munkavégzés”) vonatkozó beszerzésekre, mindezekre a
továbbiakban „Termékekként” hivatkozunk, függetlenül attól, hogy azokat a Vállalkozó
saját maga teljesítette-e, vagy más beszállítóktól vásárolta-e meg. A Vállalkozó
értékesítési feltételei és/vagy a megrendelésből eredő megállapodások kizárólag abban
az esetben alkalmazandóak, amennyiben ezt a GBO írásban tudomásul veszi. A jelen
ÁBF-ben foglalt feltételek által megkövetelt írásbeli értesítési mód e-mail vagy faxüzenet
formájában is teljesítettnek minősül.
A jelen ÁBF abban az esetben is kizárólagos hatállyal vonatkozik a Vállalkozó és a GBO
között a jövőben létrejövő jogi tranzakciókra, ha valamely egyedi esetben, arra
kifejezetten nem hivatkoznak. Minden megállapodás (módosítást, kiegészítést), mely
kivétel útján eltér a jelen ÁSZF-től csak arra a konkrét jogi tranzakcióra nézve érvényes,
mellyel kapcsolatban a kérdéses megállapodást a GBO írásban megerősítette.
A Vállalkozó elfogadja, hogy a vételi megrendelésben feltüntetett adatait a GBO
automatizáltan feldolgozza számviteli célokból, valamint beszállítói dokumentáció
céljából. Az adatok feldolgozása, különösen a harmadik fél részére történő továbbítás,
annyira engedélyezhető amilyen mértékben erre szükség van szerződés teljesítése.
jogszabályi kötelezettségek teljesítése (ideértve, ha alkalmazható az esetre, az általános
adatvédelmi rendeletet (EU) 2016/679), valamint banki és fizetési tranzakciók céljából.
A Vállalkozó egyoldalúan és visszavonhatatlanul elfogadja a jelen ÁSZF jövőbeli
módosításait.
Ajánlatok és megrendelések
A Vállalkozó ajánlatai teljesek és véglegesek kell, hogy legyenek, írják le a Szállítandó
árukat, azok mennyiségét és árát. A Vállalkozó ajánlatai felhívást képeznek a GBO
számára rendelés leadására és nem kötelező érvényűek a GBO számára. A
Vállalkozó árajánlatai, költségbecslései, tervei, műszaki felszerelésekre vonatkozó
tesztigazolásai és a Vállalkozó minden egyéb dokumentuma ugyanakkor kötelező a
Vállalkozóra, és nem jár érte díjazás, csak ha a felek erről írásban kifejezetten
megállapodtak.
A súly alapján számított Szállítandó áru árazása a nettó súlyon alapul, a
csomagolás/csomagolóanyagok nélkül (pl. rácsos dobozok, raklapok, csomagoló tokok,
stb.).
Ha egy rendelés Vállalkozó általi visszaigazolása eltér a megrendelés tartalmától,
kifejezetten hivatkozni kell az adott körülményre és ehhez meg kell szerezni a GBO
írásos hozzájárulását, különben a visszaigazolás nem kötelező.
Minden, a GBO-nak címzett dokumentumban, különösen a megrendelések
visszajelzésén, elküldési értesítőkön, szállítóleveleken és számlákon a Vállalkozó
köteles részletesen feltüntetni a rendelés számát, időpontját, a cikkszámot és minden
adatot, amit a GBO a rendelés azonosításához meghatároz. A keretrendeléseknél a
Vállalkozó köteles továbbá hivatkozást adni az érintett keretrendelés megfelelő adataihoz
Árak, fizetési feltételek és számlázás
3.1 A megrendelésben foglalt, és a Vállalkozó által elfogadott árak rögzített árnak
minősülnek.. Az elfogadott szállítási időszakok során az árakban bekövetkezett minden
változás érvénytelen, még a keretrendelések esetében is; a GBO nem ismer el és
kifejezetten kizár minden árnövekedési záradékot.
Az árak nem tartalmazzák a törvényileg kötelező ÁFÁ-t illetve egyéb (tranzakciós)
adókat, vámilletékeket, díjakat és egyéb terheket. Az adójogi törvények változásai, illetve
a körülményekben bekövetkező egyéb változások nem teremtenek jogosultságot
visszamenőleges áremelés kiszabására. A számlákat az ÁFÁ-ra vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekkel összhangban kell kibocsátani, és e-mailben továbbítani az
office@hu.gbo.com címre. A Munkálatokkal kapcsolatos számlákhoz továbbá az igazolt
illetményjegyzékek illetve munkaidő-nyilvántartások másolatait is csatolni kell. A számlák
másolatait másodpéldányként kell megjelölni.
A GBO EU adószáma: HU10256408. A Vállalkozó felelősséggel tartozik az általános
forgalmi adóról szóló törvény jogszabály rendelkezéseinek helyes alkalmazásáért,
továbbá az adóellenőrzések során, a Vállalkozó által közölt helytelen információk
következtében felmerülő utólagos általános forgalmi adó befizetésekért.
Ha a Munkálatok díjazásáról óra- vagy napidíj alapon állapodtak meg, az utazási és a
várakozási idő, valamint az utazási költségek után nem jár díjazás.
A számlákat a Munkálatok teljes elvégzése után kell kibocsátani.
Ha a felek nem állapodnak meg írásban másképpen, a kifizetéseket 30 (harminc) napon
belül kell elvégezni 3% kedvezménnyel, vagy nettó 60 (hatvan) napon belül a számla
átvételétől számítva, de nem a Szállítandó áruk átvétele vagy hivatalos átvétele előtt
(amelyik később következik be). A kifizetés időpontjának az az időpont minősül, amikor
a GBO kiadja a fizetési utasításokat. A kifizetést magát az esedékesség időpontját követő
kifizetési műveletek során kell elvégezni, melyre hetente legalább egyszer sor kerül. Ez
a kifizetési eljárás feljogosítja a GBO-t arra, hogy kedvezményt igényeljen, ha a
kifizetésre a kedvezményes időszakot közvetlenül követő kifizetési időszakban kerül sor.
A kifizetés időben elvégzettnek minősül, ha a kifizetést az érintett számla esedékességi
időpontját közvetlenül követő kifizetési időszakban végzik el.
A GBO a kifizetéseket a GBO ellenköveteléseivel szembeni beszámítással is
elvégezheti, amiről a Vállalkozó írásban értesül a fent említett fizetési időszakban.
A Vállalkozó számára nem engedélyezett a Vállalkozó semmilyen vélelmezett
ellenkövetelésének beszámítása a GBO követeléseivel szemben, kivéve, ha a GBO ebbe
írásban beleegyezik, vagy ha a Vállalkozó ilyen értelmű nem fellebbezhető bírói végzést
szerzett. A Vállalkozó nem jogosult a jelen ÁSZ-ből fakadó követeléseket illetve jogokat
harmadik félre engedményezni a GBO előzetes írásos hozzájárulása nélkül. A GBO
előzetes írásos hozzájárulása nélkül jogok minden engedményezése érvénytelen.
Ha a Vállalkozó egy konglomerátum része, úgy a Vállalkozó köteles megnevezni egy
bankszámlát, melyre a rendelés alapján végzett minden kifizetés végzendő,
adósságcsökkentő hatással.
A Vállalkozó nem jogosult semmilyen biztosítékot létesíteni a GBO részére értékesített
Árukkal kapcsolatban a GBO előzetes írásos hozzájárulása nélkül.
Szállítás
A megegyezés szerinti szállítási és teljesítési határidők kötelező érvényűek. A szállítási
vagy teljesítési határidő a megrendelés időpontjában kezdődik. Amennyiben a felek nem
állapodnak meg határidőben, a szállítást/teljesítést azonnal végre kell hajtani.
Ha az Áru leszállításának vagy a Munkálatok teljesítésének késedelme várható, erről a
Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni a GBO-t írásban, megadva a késedelem
okait és várható időtartamát. A 13 pont szerinti jogorvoslati formák megfelelően
alkalmazandóak.
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A megállapodás szerinti határidő előtti szállítás vagy teljesítés illetve a részleges szállítás
csak a GBO előzetes írásos hozzájárulásával engedélyezett. Semmilyen esetben nem
származhat hátrány az ilyen szállításból vagy teljesítésből; a 3.6. pont szerinti kifizetési
és kedvezményes időszak különösen nem kezdődik meg az eredetileg elfogadott
határidő előtt.
A GBO fenntartja a jogot a szállítás vagy teljesítés elhalasztására, de erről írásban értesíti
a Vállalkozót legalább 3 (három) héttel az elfogadott szállítási vagy teljesítési időpont
előtt.
A szállításokat a Vállalkozó költségén és kockázatára kell elvégezni. Ha a felek nem
állapodtak meg írásban másképpen, a Vállalkozó köteles az Árut Incoterms DDP (nemEU) / DAP (EU) Incoterms 2020 feltételek alapján leszállítani a GBO által meghatározott
célállomásra. Ez korlátozások nélkül érvényes a veszélyes anyagokkal kapcsolatban is
a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó törvények értelmében. A GBO nem fogad el
COD (utánvétes fizetés) paritással továbbított szállítmányokat. A szállítmányokhoz
fuvarlevelet kell mellékelni, abban megjelölve a megrendelési és a cikkszámo(ka)t.
A Termékeket a GBO felhatalmazással rendelkező munkavállalói számára kell átadni a
rendeltetési helyen. A rendeltetési helyre való beérkezéskor a Termékek átvételére
kizárólag a látható hibákra vonatkozóan kerül sor; a mennyiségi és minőségre vonatkozó
átvételre azonban a termékek feldolgozásakor/felhasználásakor kerül sor. Általános
szabályként elmondható, hogy a GBO munkavállalói nem rendelkeznek felhatalmazással
a Termékek mennyiségi és/vagy minőségi megfelelőségének igazolására azok
átvételekor. Mindazonáltal, amennyiben valamely munkavállaló visszaigazolja, hogy a
Termékeket megfelelő állapotban átvette, ezen visszaigazolás semmiféle esetben sem
jelenti annak megállapítását, hogy a Termékek rendelkeznek mennyiség és/vagy
minőségi hibával.
A Vállalkozó köteles minden szükséges és ésszerű biztosítást fenntartani, a GBO-val
kötött szerződései alapján fennálló esetleges kötelezettségei fedezésére. A Vállalkozó
különösen köteles megfelelően biztosítani a Szállítandó árut saját költségén a károk
minden formájával szemben; a Vállalkozó kérésre köteles bizonyítékot szolgáltatni a
GBO részére az ilyen biztosítások fennállásáról, és biztosítási esemény
bekövetkezésekor köteles az ilyen biztosítások alapján fennálló követeléseit kérésre a
GBO-ra engedményezni. Ha a Vállalkozó kérésre nem szolgáltat haladéktalanul
bizonyítékot az ilyen biztosításokról, a GBO jogosult az ilyen biztosításokat a Vállalkozó
költségén beszerezni, azt követően, hogy a Vállalkozó 30 (harminc) napon belül nem
orvosolja az ilyen mulasztást.
A Vállalkozó biztosítja, hogy a Termékek megfelelnek valamennyi alkalmazandó
jogszabályban, rendelkezésekben, rendeletekben, irányelvekben és specifikációkban
foglaltaknak, továbbá megfelelnek a szokásos piaci normáknak. Az egyes
termékrendeletek, úgymint, REACH rendelet hatálya eső, Termékek nyilvántartásba
vételét, minősítését, csomagolását és címkézését ezen rendeleteknek megfelelően kell
elvégezni. Kérés esetén, a Vállalkozó köteles bemutatni a nyilvántartásba vételt és/vagy
a tanúsítást a GBO részére.
A Vállalkozó garantálja továbbá, hogy betart minden, az egyes szállítmányokra
vonatkozó exportszabályozást és kormányzati gazdasági szankciót, különösen pedig
beszerez minden szükséges export engedélyt, saját kezdeményezésére, saját
kizárólagos költségén.
Csomagolás és szállítás
A Vállalkozó köteles a rendelt Szállítandó árut megfelelő módon, saját költségén és
kockázatára csomagolni, címkézni és szállítani, függetlenül az elfogadott szállítási
feltételektől; ez vonatkozik korlátozások nélkül a veszélyes anyagokra is. Ha a GBO
írásos megállapodásban kivételesen vállalja a csomagolás költségeit, a GBO által vállalt
ilyen költségeket külön kell kiszámítani és feltüntetni a számlában; még ebben az
esetben is a Vállalkozó köteles állni a hibás vagy nem megfelelő csomagolás vagy
címkézés következményeinek kockázatát. Harmadik fél Szállítandó áru hibás vagy nem
megfelelő csomagolásán, címkézésén illetve szállításán alapuló, GBO-val szembeni
követelései esetében a Vállalkozó köteles teljes mértékben kártalanítani és megóvni a
további károktól a GBO-t, annak tisztségviselőit, igazgatóit, részvényeseit és képviselőit
mindennemű kárral szemben, ideértve az indokolt ügyvédi díjakat is.
A Vállalkozó a felelős minden, hibás csomagolás által okozott kárért. A szállítás közben
megsérült Áru visszaküldendő a Vállalkozó részére annak saját költségén; a Vállalkozó
a felelős a károk rendezéséért a szállítóval vagy szállítmányozóval, ha van.
A GBO fenntartja a jogot a csomagolás Vállalkozó részére történő visszajuttatására,
amely esetben annak értékét jóváírják a GBO számára, amennyiben a visszajuttatásért
a Vállalkozó nem számít fel díjat.
A Vállalkozó visszaveheti a csomagolást és megsemmisítheti azt, illetve a GBO jogosult
annak harmadik fél általi megsemmisítéséről intézkedni a Vállalkozó költségére és
kockázatára.
„Különleges/veszélyes hulladék” esetében a Vállalkozó köteles vagy minden
különleges/veszélyes Szállítandó áru megsemmisítésére, vagyis inkább ezek
maradékának megsemmisítésére, vagy ezek visszavételére megsemmisítés céljából,
saját kockázatára és költségére. Ha a Vállalkozó nem teljesíti ezt a kötelezettséget, a
GBO jogosult az ilyen hulladék harmadik fél általi megsemmisítéséről intézkedni a
Vállalkozó költségére és kockázatára.
Euro raklapok használatával történő szállítás esetében a Vállalkozó köteles saját,
újszerű, cserélhető euro raklapjai használatára, melyek cseréjére a GBO részére történő
átadáskor kerül sor.
Ha a csomagolásnál fa felhasználására kerül sor, ennek követnie kell a vonatkozó,
érvényes EU növény-egészségügyi rendelkezéseket. Az IPPC / ISPM15 szabványok
alkalmazandóak.
Munkavégzés hivatalos átvétele
A Munkálatok hivatalos átvétele a vonatkozó Munkálat befejezését követően történik az
átvételi jelentés GBO általi ellenjegyzésével. Amennyiben a Munkálatot a későbbiekben
nem lehet megvizsgálni, mert a rendelést további feldolgozás követi, a Vállalkozó köteles
írásban felkérni a GBO-t a Munkálat vizsgálatára. Hallgatás, kifizetés vagy használat nem
értelmezhető ráutalásos hivatalos átvételként.
Amennyiben kormányszervek hivatalos átvételt igényelnek, különösképpen elismert
szakértők vagy hivatalos ügynökségek általi hivatalos átvételt, a Vállalkozó köteles erről
saját költségén intézkedni a Munkálatok GBO általi hivatalos átvétele előtt, kivéve, ha az
a teljesítés kifejezetten kizárt a teljesítés köréből. A kibocsátó hatóság általi hivatalos
igazolást arról, hogy a hivatalos vizsgálatra kötelezett Szállítandó áru mentes a hibáktól,
valamint a kormányszervek általi minden hivatalos átvételt kellő időben továbbítani kell a
GBO részére a Munkálatok GBO általi hivatalos átvétele előtt.
Minőségbiztosítás
A megállapodás szerinti minőség betartásának biztosítása érdekében a Vállalkozó
vállalja, hogy elvégez minden minőségellenőrzési intézkedést az elfogadott specifikációk
szerint. A Vállalkozónak legalább ISO 9001 vagy más hasonló minőségirányítási terv
szerinti igazolással kell rendelkeznie. A Vállalkozó köteles törekedni arra, hogy
folyamatosan olyan minőségfejlesztési intézkedéseket és gyakorlatokat valósítson meg,
melyek megfelelnek az említett szabványoknak és gyakorlatoknak, illetve hasonló
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szabványoknak és gyakorlatoknak, és köteles minőségbiztosítási programot működtetni,
melynek célja a hibák azonosítása, kijavítása és megelőzése. A minőség biztosítása
érdekében a Vállalkozó többek között köteles az alábbiakra: (i) rendszeres vizsgálatok
és tesztek végzése; (ii) minden minőségirányítási intézkedés elvégzése a specifikációk
szerint, és specifikációk hiányában szokásos iparági szabványok és vonatkozó törvények
alkalmazása; továbbá (iii) részletes vizsgálati feljegyzések , dokumentáció és egyé
adatok vezetése a gyártási folyamattal és az irányadó minőségirányítási eljárásokkal és
minőségi szabványokkal kapcsolatban a Szállítandó áruk tekintetében, ezek kérésre
elérhetővé tétele a GBO számára.
A GBO-nak joga van megvizsgálni a Vállalkozó minőségkezelési rendszerét rendes
munkaidőben a Vállalkozó üzleti tevékenységének helyszínén, azzal, hogy a GBO erről
legalább 5 (öt) munkanappal előre írásban értesíti a Vállalkozót; a Vállalkozó semmilyen
körülmények közt nem használhatja a vizsgálatot a Szállítandó áru leszállításának
késleltetésére vagy megakadályozására. A vizsgálatok részletes feljegyzéseit, a
Vállalkozó folyó gyártási folyamataival, minőségirányítási eljárásaival és minőségi
szabványaival kapcsolatos dokumentációt és egyéb adatokat a Vállalkozó köteles
vezetni és kérésre átadni a GBO részére.
A Vállalkozó köteles kötelezni saját beszállítóit ugyanezen minőségbiztosítási
intézkedések teljesítésének garantálására, és köteles a GBO részére megadni a 7.2.
pontban meghatározott ellenőrzési jogokat a GBO kérésére.
Nyilvántartások és auditok
Az általánosan elfogadott számviteli elvekkel és gyakorlatokkal összhangban a
Vállalkozó köteles pontos nyilvántartásokat vezetni a szerződéses kötelezettségeit érintő
minden kérdéssel kapcsolatban. A Vállalkozó köteles megőrizni az ilyen
nyilvántartásokat legalább 7 (hét) évig annak a rendelésnek az alapján elvégzett utolsó
kifizetés időpontjától számítva, mellyel kapcsolatban a nyilvántartások alapján
eldönthető, hogy a Vállalkozó betartotta-e a vonatkozó rendelés alapján fennálló
kötelezettségeit. A Vállalkozó köteles biztosítani a GBO és meghatalmazott képviselői
számára indokolt mértékű hozzáférést az ilyen nyilvántartásokhoz ellenőrzés és audit
céljából rendes munkaidőben, a Vállalkozó pedig köteles minden indokolt támogatást
megadni ehhez a GBO részére.
Formális elfogadási kötelezettség és vis maior
A vis maior körülmények, melyekhez tartozik korlátozások nélkül a háború, lázongás,
sztrájkok, kizárások, országos katasztrófák, járványok és világjárványok, mint például a
COVID-19 hatásai, a fuvarozás zavarai és műveleti zavarok a GBO illetve annak
alvállalkozói hatáskörén belül, melyek nem előre láthatóak és kívül esnek a GBO illetve
annak alvállalkozói hatáskörén, felmentik a GBO-t a jelen kötelezettség alól a szállítmány
átvételére a vis maior esemény, illetve annak hatásai időtartamára. Sem a törvényes
sztrájkok, sem az, hogy az Áruk anyaga, alkatrészei elutasítottnak minősülnek nem
tekintendő vis maior esetnek. Vis maior esetében a Vállalkozó nem követelhet
ellentételezést, kártérítést vagy pénzvisszatérítést.
Előre nem látható események esetében, min különösen a fent említett események, a
Vállalkozó köteles minden lehetséges és indokolt lépést megtenni szerződéses
kötelezettségei teljesítése érdekében (pl. a szükséges alkatrészek beszerzése máshol,
alternatív szállítási módok keresése, a legnagyobb lehetséges megelőző intézkedések
megtétele).
A kárveszély átszállása
A kárveszély csak a Szállítandó áru GBO által kijelölt célállomáson történő átvételekor,
továbbá a Vállalkozó minden járulékos kötelezettsége, különösen az összes szükséges
dokumentum a GBO megfelelő felhatalmazással rendelkező alkalmazottja részére
történő átadása (pl. próbák dokumentációi, működtetési utasítások, használati
utasítások, stb.) teljesítésekor száll át, kivéve, ha a felek írásban máshogyan állapodtak
meg. Beszereléssel vagy összeszereléssel járó teljesítés esetén a beszerelt és
összeszerelt Szállítandó áru kapcsán a kárveszély annak formális átvételekor száll át a
GBO-ra.
Kellékszavatosság, kártérítés és felelősség
A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a Szállítandó áru:
i)
mentes minden zálogjogtól, biztosítéktól, követeléstől és tehertől;
ii)
nem sérti semmilyen harmadik fél szellemi tulajdonjogait;
iii) teljes mértékben megfelel az elfogadott specifikációknak és követelményeknek,
rendelkezik minden vonatkozó és megkövetelt igazolással, jóváhagyással,
felhatalmazással, licenccel és engedéllyel, továbbá konkrét céljára alkalmas;
iv) nem hibás tervezési, anyag, vagy feldolgozási tekintetben, teljes mértékben
működőképes és értékesíthető állapotban van; továbbá
v)
mindenkor betart minden vonatkozó törvényt, rendelkezést, rendeletet, irányelvet
és specifikációt, illetve megfelel a szokásos piaci szabványoknak, különösen a a
jogszabályi baleset megelőzési szabályoknak és biztonsági szabályoknak (CE
megfelelőség).
A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a Munkálatok:
i)
teljesítésére professzionális és hozzáértő módon kerül sor, minden végleges írásos
leírás, specifikáció, követelmény és nyilatkozat teljes betartásával:
ii)
A 11.1 ii) és v) pontok megfelelően alkalmazandóak.
Amennyiben a Vállalkozó hibákat fedez fel az Áruban (akár szállítás után is), ezekről a
hibákról a Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni a GBO-t. Az ilyen értesítéshez
csatolni kell minden vonatkozó adatot, különösen a hiba természetét és az érintett
rendelést és termékszámot.
A Szállítandó áru feltétel nélküli hivatalos átvétele nem szünteti meg a Vállalkozó
kötelezettségét a jelen ÁBF-ben meghatározott szavatolások betartására, sem pedig a
GBO ezzel kapcsolatos jogait.
A szavatossági időszak 2 (két) év a kárveszélyviselés átszállásának időpontjától
számítva, kivéve, ha a teljesítésre jogszabályilag ennél hosszabb időszak vonatkozik.
Ha egy Szállítandó áru nem felel meg a nyilatkozatoknak és szavatolásoknak, illetve a
GBO követelményeinek, ha a védintézkedési szabályok vagy egyéb biztonsági
rendelkezések nincsenek betartva, vagy ha a Szállítandó áru egyéb hibákkal bír, úgy a
hiba súlyosságától függetlenül a GBO-nak jogában áll (saját döntése szerint) követelni
az adásvételi szerződés felbontását, a vételár csökkentését, (csökkentés), a hiba
ellentételezés nélküli orvoslását (orvoslás) vagy ellentételezés nélküli csere szállítmányt.
Ha a GBO a hiba orvoslását kéri, a Vállalkozó köteles haladéktalanul orvosolni a hibákat,
saját költségén és kockázatára. A GBO kérésére a Vállalkozó köteles haladéktalanul, de
legalább 10 (tíz) munkanapon belül kicserélni az áru vagy a szolgáltatások hibás részeit
saját kockázatára és költségén hibátlan részekre. Abban az esetben, ha a dokumentáció
a hibás, de magának a Szállítandó árunak nincs hibája, a dokumentáció kijavítandó és
elküldendő a GBO részére 5 (öt) munkanapon belül. Ha a Vállalkozó nem orvosolja a
problémát a megadott határidőn belül, a 11.7. pont megfelelően alkalmazandó.
Abban az esetben, ha a Vállalkozó ésszerű határidőn belül nem teljesíti jótállási
kötelezettségeit a jelen ÁBF-ben vagy máshol megadott időn belül, a GBO-nak jogában
áll maga orvosolni a hibát, vagy intézkedni annak harmadik fél általi orvoslásáról, vagy
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más módon cseréről gondoskodni a Vállalkozó költségén. Sürgős esetekben (pl. a
gyártás késedelmének vagy fennakadásoknak az elkerülése érdekében) a GBO-nak
jogában áll a felfedezett hibát a Vállalkozó költségén orvosolni, anélkül, hogy
meghosszabbítaná az orvoslásra adott időt.
Ha a hibákat nem lehet a helyszínen orvosolni, a szállítási költségeket a Vállalkozó
köteles állni.
A Vállalkozó köteles teljes és könnyen érthető használati utasítást biztosítani német vagy
angol nyelven, illetve megőrizni minden szükséges dokumentumot a gyártásról, valamint
a kézikönyveket. Továbbá a Vállalkozó köteles figyelemmel követni a termékeit és ha
szükséges, visszahívni a GBO részére Szállítandó áruként leszállított hibás termékeket
saját költségén, köteles haladéktalanul biztosítani egy példányt a gyártási
dokumentációból és megadni minden ésszerű segítséget, valamint megnevezni a
feljegyzéseket és megadni minden ésszerű segítséget, illetve megnevezni a
gyártót/importőrt 14 (tizennégy) munkanapon belül.
A 11.1. és 11.2. pontokban meghatározott kijelentések és jótállások akkor is érvényesek,
ha a Vállalkozó szereli fel vagy szereli össze a Szállítandó árut a GBO felkérésére. Ilyen
esetben a jótállási időszak a GBO általi hivatalos átvételkor, az írásos átvételi igazolás
szerint veszi kezdetét.
A Vállalkozó köteles kártalanítani és megóvni a GBO-t, annak tisztségviselőit, igazgatóit,
részvényeseit és képviselőit minden kárral szemben, mely a vonatkozó törvények, illetve
szabályok Vállalkozó általi megsértéséből fakad, ideértve korlátozások nélkül az indokolt
ügyvédi költségeket.
A Vállalkozó mindennemű veszteség tekintetében, a teljes elévülési idő alatt köteles
viselni a bizonyítás terhét a hibák hiányának bebizonyítása tekintetében.
A felelősség mindennemű kizárása, valamint a felelősség korlátozása a Vállalkozó
részéről, különösen jótállás vagy károk alapján, nem elfogadott, kivéve, ha erről a GBOval kifejezetten és részletesen megállapodtak és a GBO ezt írásban elfogadta. Ez
vonatkozik tehát, de nem kizárólag, minden jogszabályi alapú bizonyítási teher GBO
terhére történő változásaira, az elévülési szabályok lerövidítése, valamint a jóvátételi
követelések tekintetében.
A Vállalkozó felelős az alvállalkozói hanyagságáért és hibáiért, úgy, mintha a sajátja
lenne. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy minden beszállítója utasítást kapjon
arra, hogy szolgáltatásait a GBO-val kötött megállapodás szerinti feltételek alapján
végezze.
Ha harmadik fél a Szállítandó áru hibái, illetve harmadik fél tulajdonjogainak megsértése
miatt termékfelelősségi követelést támaszt a GBO-val szemben, a Vállalkozó köteles
teljes mértékben kártalanítani és megóvni a GBO-t, annak képviselőit, tisztségviselőit,
igazgatóit és részvényeseit az ebből fakadó károkkal szemben. Továbbá a GBO jogosult
minden, általa e tekintetben, különösen a visszahívási intézkedések miatt elszenvedett
költség és kiadás megtérítésére. A GBO köteles, amennyire ez lehetséges illetve
ésszerű, értesíteni a Vállalkozót a visszahívási intézkedések természetéről és
kiterjedéséről. A GBO köteles haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót a
termékfelelősségen alapuló követelések támasztásáról, és nem végezhet kifizetéseket,
illetve ismerhet el követeléseket a Vállalkozóra történő hivatkozás nélkül. A GBO további
jogi követelései a Vállalkozóval szemben érintetlenek maradnak.
A Termékek módosítása
A GBO által kért módosítások
A GBO bármikor kérheti a Termékek módosítását, amelyet a Vállalkozó köteles
végrehajtani. Amennyiben a módosítás elvégezhető a Vállalkozó által azon erőforrások
használatával, amelyeket a Vállalkozó már korábban is igénybe vett a két fél között
létrejött szerződésnek megfelelően, a módosítás nem befolyásolja az árat; amennyiben
a módosítás befolyással van a megállapított árra vagy szállítási határidőre, a Vállalkozó
erről késedelem nélkül írásban köteles tájékoztatni a GBO-t. Ilyen jellegű kérésre, a
Vállalkozó köteles bemutatni költségkalkulációját a GBO-nak. A Vállalkozó köteles
módosított ajánlatról gondoskodni, amit a GBO elfogadhat vagy elutasíthat.
A Vállalkozó által kért módosítások
A Vállalkozó – a GBO kifejezett hozzájárulása nélkül – nem jogosult semmiféle
módosítást végrehajtani a Termékeken, különös tekintettel az alábbiakra:
a Termékek specifikációjának módosítása
a nyersanyag összetétel módosítása
a nyersanyagok eredetét érintő változtatások, amelyek befolyásolhatják az
összetevők minőségét és/vagy a GBO késztermékének minőségét
a tanúsítási állapot módosítása
a termékek csomagolását érintő módosítások.
Amennyiben a Vállalkozó rákényszerül az összetevők módosítására, különös tekintettel
a nyersanyagokra vagy a nyersanyagok beszállítóira, a csomagolásra, gyártási
folyamatokra, helyszínekre, kapacitásra, tökéletesítésekre vagy az időtartamok
meghosszabbítására, amelyek befolyásolhatják a Termékek formáját, megfelelőségét
vagy funkcióját, a Vállalkozó erről köteles írásban tájékoztatni a GBO-t legalább 12
(tizenkét) hónappal korábban, és köteles módosítási ajánlatot készíteni.Az ilyen
megváltoztatott ajánlat tartalmazza legalább az alábbi információkat:
A Szállítandó áru javasolt változásainak részletes leírása;
A javasolt változtatások oka;
Az időpont, amikor a javasolt változtatások megtörténnek.
Amennyiben a GBO megfelelő visszaigazolás útján jóváhagyja a módosításokat, azokat
a Vállalkozó költségén kell végrehajtani, amennyiben nem született ellentétes értelmű
megállapodás.
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Mulasztás és késedelem, visszavonás és szerződéses kötbér
Amennyiben a szállítással vagy teljesítéssel kapcsolatban késedelem vagy mulasztás
merül fel, illetve a szállítás vagy a teljesítés sérti a szerződéses feltételeket, abban az
esetben minden további követeléstől függetlenül, GBO jogosult azonnali hatállyal elállni
a szerződéstől, vagy elállni a szerződéstől és legfeljebb 14 (tizennégy) napos
meghosszabbítást adni, avagy a szerződéses teljesítéshez ragaszkodni. Amennyiben a
Vállalkozóval szemben csődeljárást kezdeményeznek a Vállalkozó eszközeire
vonatkozóan, illetve amennyiben a fedezet nyújtására alkalmas eszközök hiányában
elutasították a csődeljárás indítására vonatkozó beadványt, a GBO ugyanezekkl a
jogokkal rendelkezik.
Késedelmes vagy szerződésszegő szállítás vagy teljesítés esetén, a GBO – a
szerződésszerű teljesítés helyett – szerződéses kötbér követelésére jogosult, függetlenül
attól, hogy az kinek a hibájából következett be, a teljes megrendelési érték maximum
25%-os mértékéig, illetve késedelmes teljesítés mellett, minden, a szállítást vagy
teljesítést érintő, késedelemben töltött nap vagy napszak után a teljes megrendelési érték
1%-os összege számítható fel szerződéses kötbérként, amelynek felső határa 25%. A
GBO azonban fenntartja a jogot, hogy az említett szerződéses kötbér összegét
meghaladó veszteségek esetén, követelést nyújthasson be.
Amennyiben azonban a késedelem vagy mulasztás vis major miatt következett be, a
Vállalkozó ezen körülményekről köteles azonnali értesítést küldeni, továbbá kérésre,
erről okirati bizonyítékot benyújtani. Ilyen esetben, a szállítási vagy teljesítési határidő a
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körülmények fennállásának idejével meghosszabbítandó. A meghosszabbított határidő
ellenére, a Vállalkozó köteles megfizetni a 13.2. pont alapján járó szerződéses kötbér
összegét, amelyet a GBO biztosítékként letétbe helyez, majd visszafizet a Vállalkozó
részére (kamat felszámítása nélkül) a sikeres szerződésszerű teljesítést követően. Sem
a jogszerű munkabeszüntetés, sem az anyagok, alkatrészek vagy késztermékek
selejtnek való minősítése nem minősül vis major eseménynek.
Amennyiben a szerződést bármilyen okból meg kell szüntetni, a Vállalkozó nem jogosult
semmiféle visszatérítésre.
A GBO legkésőbb 6 (hat) héttel a megállapodás szerinti szállítási vagy teljesítési
határidőt megelőzően jogosult elállni a szerződéstől (a megállapodás szerinti szállítási
vagy teljesítési határidő lejáratát megelőzően), amennyiben erre megalapozott indokot
szolgáltat; ebben az esetben a Vállalkozó nem jogosult kártérítési igénnyel élni.
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beszállítók és üzleti partnerek számára (gbo.com)), annak mindenkori

18.5

kódex a

módosításaival együtt, valamint minden vonatkozó törvényt és szabályozást különösen
az Egyesült Államok külföldi korrupt gyakorlatokról szóló 1977. évi törvényét (és
módosításait), valamint a vonatkozó trösztellenes, versenyjogi és korrupció-ellenes
törvényeket. Sem a Vállalkozó, sem a nevében eljáró személyek, különösen a vezető
tisztségviselők, alkalmazottak illetve képviselők nem tehetnek, illetve ajánlhatnak fel
szabálytalan kifizetéseket, illetve ajándékokat harmadik fél részére, ideértve ezek
alkalmazottait vagy vezető tisztségviselőit, illetve köztisztviselők, kormányzati ügynökség
vagy hatóság vagy politikai párt képviselői vagy ez utóbbi jelöltjei részére, sem közvetlen,
sem közvetett formában. A Vállalkozó vállalja, hogy saját beszállítói a Greiner Etikai
Kódexével összehasonlítható elveket tartsanak be. A GBO fenntartja a jogot a Vállalkozó
ellenőrzésére bármikor, munkaidőn belül, előzetes írásos értesítést követően, az említett
Etikai Kódex valamint minden vonatkozó törvény és szabály feltételeinek betartását
igazolásának céljából. A szabályok nem betartásának esetében a GBO fenntartja a jogot
bármely, a jelen ÁBF alapján leadott megrendelés felmondására, akármikor, azonnali
hatállyal, a Vállalkozónak küldött írásos értesítéssel.
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Compliance
A Vállalkozó vállalja, hogy a GBO-val fennálló szerződéses kapcsolata során mindenkor

betartja a Greiner Beszállítói és Üzleti Partneri Etikai Kódexet (Magatartási
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Tulajdonjogok
Mindennemű dokumentum, például a leírások, minták, rajzok, modellek, eszközök,
öntőminták, és egyéb tételek, melyeket a GBO elérhetővé tett a Vállalkozó számára, a
GBO egyedüli és kizárólagos tulajdona marad.
A Vállalkozó sem a saját céljaira nem használhatja ezeket a dokumentumokat, sem
harmadik fél számára nem teheti ezeket elérhetővé, amennyiben ez nincs közvetlen
kapcsolatban a rendelés teljesítésével. A dokumentumokat külön felkérés nélkül,
automatikusan vissza kell szolgáltatni, teljes mértékben, minden másolatukkal együtt,
legkésőbb akkor, amikor a Vállalkozónak már nincs rájuk szüksége a teljesítés és
leszállítás céljaira, vagy pedig ennek megfelelő felkérésre a GBO-tól. A visszajuttatás a
GBO részére térítésmentes.
A Vállalkozó köteles az említett dokumentumokat átvételkor haladéktalanul ellenőrizni.
A dokumentumoktól való minden eltérés csak a GBO írásos hozzájárulásával
engedélyezett. Ha az ilyen dokumentumok műszaki vagy egyéb hibákat tartalmaznak, a
Vállalkozó köteles erről értesíteni a GBO-t, amint a hibákat azonosította.
A megállapodás szerinti ár fedezi a fizetséget a szellemi tulajdonjogok átfogó
megadásáért, amennyire ez szükséges a GBO számára a Szállítandó áru szabad
felhasználásához, részleges vagy teljes megújításához és viszonteladásához.
Amennyiben engedélyekre van szükség, a Vállalkozó köteles ezeket saját költségén
beszerezni.
A Vállalkozó a felelős annak biztosításáért, hogy harmadik fél tulajdonjogait a GBO ne
sértse meg a Vállalkozó teljesítéseinek vagy a Vállalkozótól beszerzett Szállítandó áru
felhasználásának következményeként. A Vállalkozó vállalja, hogy teljes mértékben
kártalanítja és megóvja a GBO-t harmadik fél tulajdonjogainak bárminemű megsértése
esetén.
A GBO fenntartja a jogot a Vállalkozó által előállított mindazon munkatermékkel
kapcsolatban, amelyek a GBO-tól származó információkon alapszanak, különös
tekintettel a tervrajzokra, a GBO specifikációira és adataira, továbbá azokkal
kapcsolatban kizárólag a GBO jogosult szellemi tulajdonjogok bejegyzéséért folyamodni
a világ bármely pontján.
Alvállalkozók
A Vállalkozó vállalja, hogy írásban értesíti a GBO-t minden beszállítóról, aki a Vállalkozót
támogatja szerződéses kötelezettségei teljesítésében. A szerződésben vagy
rendelésben nem megnevezett beszállítókat a GBO írásban jóvá kell, hogy hagyja, mely
jóváhagyást nem lehet indokolatlanul megtagadni.
Amikor a GBO megadja a hozzájárulását, a Vállalkozónak gondoskodnia kell arról, hogy
az alvállalkozói szerződések korlátozások nélkül lehetővé tegyék a Vállalkozó számára
a GBO-val kapcsolatos kötelezettségei teljesítését.
A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a GBO.nak jogában álljon bármikor
megvizsgálni a szerződéses kötelezettségek teljesítése céljából elvállalt Munkálatokat a
Vállalkozó, illetve az alvállalkozó telephelyén, illetve információkat kapni a Munkálatok
állapotáról a helyszínen.
Függetlenül attól, hogy melyik fél szolgáltatja a Szállítandó árut, mindig a Vállalkozó
minősül felelős szerződő félnek. Ugyanakkor, a GBO által bármely alvállalkozóra
vonatkozóan adott jóváhagyás nem mentesíti az Vállalkozót a GBO-val szemben a jelen
szerződés alapján fennálló kötelezettségei alól.
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egyéb olyan személyekkel kapcsolatban, akikkel a GBO üzleti kapcsolatban áll,
amennyiben az adott információk nem általánosan ismertek.
A Vállalkozó kizárólag olyan személyeket bízhat meg a szerződéses kötelességek,
kötelezettségek és egyéb feladatok végrehajtásával, akik a tevékenységük megkezdése
előtt, bizonyítható és kifejezett módon vállalták a bizalmas kezelés kötelezettségének
betartását.
A kötelezettség a titoktartás fenntartására minden adattal és üzleti, illetve kereskedelmi
titokkal kapcsolatban a szerződéses kapcsolat végét követően továbbra is korlátozások
nélkül fennáll; kiterjed továbbá az olyan adatokra és üzleti, illetve kereskedelmi titkokra,
melyeket a Vállalkozóra/a 18.2. pontban említett személyekre bíznak a továbbiakban
folytatandó szerződéses egyeztetések alkalmával, illetve melyeket egyébként
hozzáférhetővé tettek, akkor is, ha az ilyen egyeztetések nem vezetnek szerződés
megkötéséhez.
A bizalmas adatok felfedése nem minősül know-how, tulajdoni jogok vagy bármely
kapcsolódó licensz átruházásának. A Vállalkozó nem jogosult tulajdoni jogot
bejegyeztetni az általa megszerzett, bármilyen jellegű bizalmas információkhoz
kapcsolódóan.
Semmilyen jogot, különösen előzetes használati jogot nem lehet gyakorolni a GBO-val
szemben a Vállalkozó számára elérhetővé tett vagy részére biztosított bizalmas
információk ismeretéből származó ipari tulajdonjogok alkalmazása tekintetében.
A teljesítés helye, joghatóság és jogválasztás
Ha a jelen ÁBF 4. pontjában vagy a jelen ÁSBF hatálya alá tartozó valamelyik
szerződésben a felek nem állapodtak meg másképpen, a Beszállító által szolgáltatott
Szállítandó áru teljesítésének helye a GBO által meghatározott telephely.
A jelen ÁBF-ből és a jelen ÁSBF hatálya alá tartozó szerződésekből fakadó vagy ezekkel
kapcsolatos minden vita rendezésének helye Győr (Magyarország) az adott kérdésben
joghatósággal bíró bírósága. A Vállalkozó ezennel visszavonhatatlanul hozzájárulását
adja az ilyen bíróságok kizárólagos személyes joghatóságához. A Vállalkozó lemond
minden tiltakozásról, a fórum nem megfelelőségére történő hivatkozással illetve minden
bírósági eljárás helyszíne elleni tiltakozásról. A GBO-nak továbbá jogában áll jogi
eljárásokat indítani a Vállalkozó székhelye szerinti illetékes bíróság előtt is.
A jelen ÁBF-re és minden, a jelen ÁBF hatálya alá tartozó szerződésre nézve
Magyarország törvényei az irányadóak, azonban tekintet nélkül a kollíziós jogi
alapelveire. Sem az ENSZ Nemzetközi Árukereskedelemről szóló Egyezménye (CISG)
sem egyéb létező vagy jövőbeli kétoldalú vagy nemzetközi egyezmények nem
alkalmazandóak.
Vegyes rendelkezések
Valamennyi megrendelés, tranzakció és visszalépés, valamint azok valamennyi
módosítása és kiegészítése, valamint az alapul szolgáló szerződés módosítása, ideértve
a jelen ÁBF-t és a jelen bekezdés írásba foglalt szövege, kizárólag írásbeli formában
minősül jogilag érvényesnek. Ugyanez vonatkozik bármely szerződéses felmondásra is.
Semmilyen rendelés vagy szerződés a GBO és a Vállalkozó között nem létesít
semmilyen munkaszerződést a GBO és a bármilyen módon a Vállalkozó által alkalmazott
személyek között. Ebből az okból kifejezetten elfogadott, hogy a Vállalkozó maga a
felelős minden, az illetékes hatóságok által kiszabott munkaadói kötelezettségért a
szerződéses kötelezettségek teljesítésével és a Vállalkozó minden adóköteles
bevételével kapcsolatban. A GBO továbbá semmilyen felelősséget nem vállal olyan
kifizetések elvégzéséért, mint a fizetések, napi juttatások, jövedelemadó,
társadalombiztosítási hozzájárulások és biztosítási hozzájárulások. A Vállalkozó köteles
teljes mértékben kártalanítani és megóvni a GBO-t e tekintetben.
A felek mindegyike biztosítja a másik felet arról, hogy teljes mértékben eleget tesz a
valamennyi alkalmazandó adatvédelmi előírás alapján felmerülő kötelezettségeknek.
Minden üzleti célú levelezés kizárólag a GBO vásárlási részlegével történik.
A Vállalkozó nem jogosult semmilyen, a GBO-val kötött szerződésből fakadó vagy azzal
kapcsolatos követelés engedményezésére harmadik fél részére a GBO előzetes írásos
hozzájárulása nélkül; minden, e rendelkezés megsértésével történő engedményezés
érvénytelen.
Minden, a GBO és a Vállalkozó által egymás közt megkötött rendelés és szerződés
kötelező erejű marad, akkor is, ha a szerződés vagy a jelen ÁBF egyes feltételei
jogszabályilag érvénytelennek minősülnek. Ha a jelen ÁBF vagy a jelen ÁBF hatálya alá
tartozó bármely szerződés bármely rendelkezése törvénytelen, érvénytelen vagy
érvényesíthetetlen, vagy azzá válik, ez nincs hatással a jelen ÁBF érvényességére vagy
érvényesíthetőségére, sem pedig a jelen ÁBF bármely egyéb rendelkezésének
érvényességére vagy érvényesíthetőségére. Az érvénytelen rendelkezés jóhiszeműen
kicserélendő egy érvényes, törvényes és érvényesíthető rendelkezésre, melynek
gazdasági hatása a lehető legközelebb van az érvénytelen, törvénytelen vagy
érvényesíthetetlen rendelkezéséhez.
Az együttműködéssel kapcsolatban a Vállalkozó csak akkor hirdethet az üzleti kapcsolat
felhasználásával, illetve csak akkor hirdetheti a GBO termékeit, ha ehhez megszerezte a
GBO előzetes írásos hozzájárulását. Ez bármikor indoklás nélkül visszavonható, ami
magával vonja a további felhasználás azonnali törlését/megszakítását, a költségek
megtérítésére való minden jogosultság nélkül.

Hozzáférés
A GBO telephelyére történő belépéskor a Vállalkozó betartja a GBO vonatkozó
biztonsági szabályait; a GBO ellátja a Vállalkozót a biztonsági szabályok egy
példányával, mielőtt a Vállalkozó meglátogatná a GBO létesítményét.
A Vállalkozó indokolt előzetes értesítésétől függően a Vállalkozó köteles a GBO részére
hozzáférést biztosítani a Vállalkozó telephelyéhez rendes munkaidőben, a szerződés
alapján Szállítandó áruval kapcsolatos Munkálatok ellenőrzése céljából.
Titoktartás
A Vállalkozó vállalja, hogy fenntartja a GBO-val kapcsolatos minden műszaki és
kereskedelmi adat bizalmas természetét, melyet közvetlenül vagy közvetve a GBO adott
át a részére egy lehetséges közös üzleti kapcsolattal kapcsolatban, ideértve minden
információt a tervekkel, ütemtervekkel, műszaki adatokkal, szerkezetekkel, rajzokkal
kapcsolatban, valamint minden információt az értékesítéssel, árazással, kutatással és
fejlesztéssel, pénzügyekkel, építkezéssel, gyártással, minőséggel tervekkel, szellemi
tulajdonnal, üzemekkel és eljárásokkal, alkalmazottakkal, ügyfelekkel, beszállítókkal és
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