Általános beszerzési feltételek HÜBNER-H Kft., Nyíregyháza
I. Hatály
1. Jelen általános beszerzési feltételek minden – akár jövőbeni
– beszerzésre vonatkoznak, amelyeket a Hübner-H Gumi- és
Műanyagipari Kft. (a továbbiakban Hübner) gazdasági területen
eszközöl, és ezekre kizárólagosan irányadóak. A szállító
általános szerződési feltételeinek hatálya kifejezetten kizárt.
Egyéb feltételek sem hallgatással, sem pedig teljesítések
elfogadásával nem minősülnek elfogadottnak.
2. Különleges feltételekben történő kifejezett megállapodás
esetén jelen általános beszerzési feltételek kisegítő és
kiegészítő jelleggel érvényesek.
3. Jelen általános beszerzési feltételek módosítása vagy
kiegészítése, az ezeken alapuló megrendelések valamint az
írásbeliség követelményétől történő eltérés csak írásban
érvényesek.

II. Ajánlatok / Megrendelések
1. A szállító ajánlatainak elkészítése és megküldése a Hübner
számára költségmentes és a Hübner általi írásbeli megrendelés
megküldéséig a Hübner számára mentes a kötelezettségtől.
2. A megrendelés visszaigazolása 10 munkanapon belül kell,
hogy megtörténjen. Amennyiben a határidő úgy telik el, hogy a
Megbízott nem mond ellent, úgy a megrendelést elfogadottnak
kell tekinteni. A Hübner megrendelésétől való eltérés a Hübner
előzetes írásbeli hozzájárulását igényli.
3. A Hübner jogosult a műszaki részleteket a szállítási határidőt
megelőző negyedik hétig módosítani. Amennyiben a Hübner
számára először gyártási próba- vagy mintadarabokat
bocsátanak rendelkezésre, úgy a sorozatgyártás csak a Hübner
kifejezett írásbeli engedélyével kezdődhet meg.

III. Árak
1. Amennyiben az egyes szerződés ezt másként nem
szabályozza, a megállapodott össz- vagy egységárak fix árak,
amelyek tartalmazzák az ÁFA összegét és amelyek a megbízás
lebonyolításának végéig érvényesek. Az utólagos áremelések,
bármely okból is, ki vannak zárva.
2. Az árak az INCOTERMS 2020 szerinti DAP paritással
értendőek, a Hübner által megadott átvételi helyre szállítva,
beleértve a szállítási, csomagolási és egyéb költségeket.
Amennyiben a felek megállapodnak, hogy a szállítási
költségeket a Hübner fizeti, úgy a Hübner csak a legkedvezőbb
szállítási költségeket viseli, kivéve, ha a Hübner a szállításnak
egy különleges módját jelöli meg.
3. Amennyiben kivételesen az ár egy külföldi pénznemben
került megállapításra, úgy az ár alapja a megbízás
visszaigazolásának napján Németországban az EURO és az
érintett pénznem között jegyzett árfolyam. Amennyiben ez a
kifizetés napjáig változik, úgy mindkét fél megfelelő
árhelyesbítést követelhet.

IV. Fizetés / Tulajdonjog fenntartás
1. A számlákat csak a szállítási kötelezettségek maradéktalan
teljesítését követően lehet a Hübner számára megküldeni.
2. A számlák kiegyenlítése vagy 14 napon belül, 3 % skonto
levonásával, vagy pedig 30 napon belül, levonás nélkül történik.
A határidők a számla beérkezésétől számítandóak, amely
azonban nem előzheti meg az áru beérkezésének, ill.
szolgáltatások esetében a szolgáltatás átvételének időpontját,
illetve – amennyiben a szállítási tartalomhoz dokumentáció
vagy hasonló okiratok is tartoznak – ezek Hübner számára
történt teljeskörű szerződésszerű átadásának időpontját. A
korai (rész) szállítás elfogadása esetén a fizetési határidők
legkorábban a megállapodott határidőtől számítva kezdődnek
meg.
3. Amennyiben a felek előlegek fizetésében állapodtak meg,
amelyekkel szemben még nem áll megfelelő ellenszolgáltatás,
úgy a Hübner jogosult követelni, hogy az előleg fizetésével
egyidejűleg, annak ellenében egy azzal megegyező összegű
feltétel nélküli bankgarancia nyilatkozatot kapjon. A
bankgaranciát, amelynek költségeit a megbízott viseli, a
maradéktalan teljesítést, illetve a szolgáltatás átvételét
követően kell visszaszolgáltatni.
4. A fizetéseket a Hübner választása szerint csekken vagy
banki / postai átutalással kell teljesíteni. A fizetés határidőben
megtörtént, amennyiben a csekket az esedékesség napján
postára adja illetve az átutalást az esedékesség napján a
postán / a postabanknál megbízásba adják.
5. Kizárt a megbízott részéről történő követelés beszámítás és
/vagy visszatartási jog érvényesítése, kivéve, ha az igény,
amely felszámításra, ill. visszatartásra kerülne, kifejezetten
elismert vagy jogerősen megállapításra került. A jogviszonyból
származó, a Hübnerrel szemben fennálló követelések
összességének harmadik fél számára történő engedményezése
csak a Hübner előzetes írásbeli hozzájárulásával érvényes.
6. A megbízott esetleges tulajdonjog-fenntartását annyiban
ismeri el a Hübner, hogy a vásárolt árucikk tulajdonjoga az
árucikk vételárának kifizetésével a Hübner tulajdonába megy át
(egyszerű tulajdonjog-fenntartás). A bővített tulajdonjogfenntartás és ennek bármilyen kiterjesztési formái kizártak.

V. Megküldés / Szállítás
1. Egyéb megállapodás hiányában a szállítást a
megrendelésben megadott célállomásra kell teljesíteni.
2. A részleges szállítás csak a Hübner kifejezett előzetes
írásbeli hozzájárulásával megengedett. A megbízások harmadik
fél (al-szállító, alvállalkozó) számára történő továbbadása
megengedett, kivéve, ha a megállapodás kifejezetten
személyhez kötődő szolgáltatásra vonatkozik, illetve kivéve, ha
lényeges ok áll fenn, különösen, ha a harmadik fél objektív
értékelés során nem biztosítja a szerződésszerű teljesítést,
vagy a Hübner versenytársa. Az ebből eredő többletköltségeket
a megbízott köteles viselni.
3. A megbízott viseli a véletlen megsemmisülés vagy a véletlen
romlás kockázatait (különösen a szállítási kockázatot) a
megállapodott DAP Incoterms 2020 paritásnak megfelelően.
4. Minden árut szabályszerűen csomagolni és jelölni kell. A
megküldés során a kereskedelmileg szokásos, illetve az áruk /
szolgáltatások kezelése során szükséges elővigyázatossággal
kell eljárni. Minden szállításhoz mellékelni kell egy
szállítólevelet, amely tartalmazza a Hübner megrendelés
számát, egy árujegyzéket, a darabok számait, etc.

VI. Szállítási időpontok, vis maior
1. A megállapodott szállítási időpontok és határidők kötelező
érvényűek, olyan véghatáridők és határnapok, melynek
betartásához a Hübnernek különös gazdasági érdeke fűződik.
Amennyiben a szállítás csúszásának veszélye áll fenn, úgy ezt
haladéktalanul közölni kell a Hübnerrel, ezáltal azonban nem

mentesül a megbízott a Hübnert megillető kártérítési igények
alól.
2. A Hübner jogosult nem teljesítés esetén a teljes bruttó
megbízási összeg 5%-át, késedelem esetén pedig minden
megkezdett naptári hét után a teljes bruttó megbízási összeg
0,5%-át, de legfeljebb 5 %-ot kötbérként érvényesíteni. Az ezt
meghaladó mértékű igényt a Hübner kártérítésként jogosult
érvényesíteni. A megbízott által a megbízó számára
megfizetendő kártérítést a fenti rendelkezés nem zárja ki. A
megbízott bizonyíthatja azt is, hogy nem történt károsodás,
vagy pedig az lényegesen alacsonyabb, mint az
átalányösszegben érvényesített kár. Egyebekben a jogszabályi
rendelkezések kiegészítően érvényesek.
3. Vis maior és más, nem a Hübner felelősségi körébe tartozó
események, amelyek a megrendelt áru átvételét vagy
felhasználását lényegesen megnehezítik vagy lehetetlenné
teszik, a Hübnert ezen korlátozások időtartamára mentesítik az
átvételi és fizetési kötelezettség alól.

VII. Hosszú távú szállítói nyilatkozatok / vám
1. A szállító a Hübner kérésére köteles a 1207/2001 EK
rendelet szerinti hosszú távú szállítói nyilatkozatot kiadni az
értékesített áru eredetével kapcsolatosan, valamint a Hübner
kérésére az eredetigazolásoknak a vámszervek általi
felülvizsgálatát lehetővé tenni és mind az ehhez szükséges
nyilatkozatokat megtenni, mind pedig az esetlegesen
szükséges igazolásokat szolgáltatni.
2. A megbízott megtéríti az azáltal keletkező kárt, hogy az általa
megadott származás esetlegesen nem helytálló és / vagy a
hibás eredetmegjelölés vagy hiányzó visszaigazolási lehetőség
miatt azt a hatóság nem ismeri el. Ez a felelősség nem lép
érvénybe, ha a megbízott igazolja, hogy őt nem terheli ezért
mulasztás.
3. A megbízott köteles minden olyan okiratot és egyéb bármely
adatot teljeskörűen beszerezni, amelyek a vonatkozó
vámelőírások vagy egyéb vonatkozó rendelkezések alapján
kötelezőek.

VIII. Szavatosság / Felelősség / Biztosítás
1. Amennyiben egy szolgáltatás vagy áru teljesítése hibás, vagy
pedig a megbízott egyéb, a jogviszonyból eredő
kötelezettségeit megszegi, vagy a teljesítéssel késedelembe
esik, vagy a teljesítés meghiúsult, a Hübnert korlátozás nélkül
megilletik a jogszabály szerint járó jogok és igények.
A megbízott a megrendelt áru illetve szolgáltatás felhasználási
céljait teljeskörűen ismeri. Szavatol minden olyan áruért és
egyéb szolgáltatásért a felhasználás helyétől függetlenül annak
tekintetében,
hogy
azok
megfelelnek
a
támasztott
követelményeknek, mentesek a hibáktól és a Hübner
felhasználási céljainak megfelelnek. Az üzembiztonság
veszélyeztetése esetén és / vagy a Hübnernél vagy harmadik
félnél bekövetkező, szokatlanul nagy mértékű kár megelőzése
érdekében a Hübner jogosult, akár előzetes egyeztetés nélkül,
a hibákat a megbízott költségére megszüntetni, károkat
kijavítani vagy fedezeti vásárlást eszközölni. A megbízott
köteles minden, a hibás teljesítéssel kapcsolatosan felmerülő
költséget és károkat viselni.
2. A szavatossági határidő a szállított áru vagy szolgáltatás
tovább feldolgozásától vagy üzembe vételétől számított 30
hónap, azonban legfeljebb a szállítástól vagy szolgáltatástól
számított 36 hónap. A szállító valamennyi áruért és
szolgáltatásért 12 hónapig jótáll. Amennyiben az első 12
hónapon belül jelentkezik egy hiba, úgy azzal kapcsolatosan az
a vélelem, hogy az már a kárveszély átszállásakor is fennállt.
3. A megbízó már jelen időpontban engedményezi a Hübnerre
– a Hübner fenti, 1. pontból eredő igényeinek változatlan
fennállása mellett – minden olyan igényét, amelyek őt a
Hübnernél felmerülő hibák miatt szállítóival / alvállalkozóival
szemben megilletik. A szállító minden, az ilyen igények
érvényesítéséhez szükséges iratot átad a Hübnernek.
Amennyiben a Hübner nem érvényesíti ezen engedményezett
jogokat, úgy a megbízott követelheti azok vissz-átruházását.
4. A megbízott mentesíti a Hübnert minden olyan, harmadik fél
által előterjesztett igény alól – különös tekintettel a
termékfelelősségre -, amelyek a megbízott által a Hübnertermék tekintetében teljesített rész-szolgáltatásokra (különösen
alapanyagok vagy résztermékek szállítására) vagy egyéb, az ő
felelősségi körébe tartozó szerződésszegésekre vezethetőek
vissza.
5. A megbízott az üzleti kapcsolat fennállásának időtartamára
megfelelő biztosítási védelmet kell, hogy fenntartson üzemi
vagy termékfelelősségi biztosítás formájában és külön
felhívásra fenn kell, hogy tartson egy visszahívási biztosítást
legalább 2 Mio EUR biztosítási eseményenként / 4 Mio EUR
biztosítási évenként fedezeti összeggel, és felszólításra be kell
hogy mutassa ezek megfelelő igazolását a biztosító részéről.

IX. Gyártási eszközök (különösen szerszámok) /
Nyersanyagok
1. A Hübner által rendelkezésre bocsátott vagy Hübner
számára készített szerszámok, modellek, rajzok és egyéb
bármely iratok (gyártási eszközök) kizárólag a Hübner
megrendeléseinek teljesítése során használhatóak fel és
harmadik fél számára (még részben sem) bocsáthatóak
rendelkezésre, szándékos vagy gondatlan magatartással nem
teheti hozzáférhetővé a Hübner előzetes írásbeli hozzájárulása
nélkül. Ezeket a Hübner számára felszólításra haladéktalanul
költségmentesen vissza kell küldeni, legkésőbb azonban az
utolsó felhasználást követő két év múlva. A visszatartási jog
kizárt.
2. A Hübner által rendelkezésre bocsátott gyártási eszközök és
nyersanyagok a Hübner tulajdonában maradnak. Az ilyen
gyártási eszközök át- és feldolgozása, amelyet a megbízott a
Hübner megrendelésére készít, a Hübner mint gyártó számára
azzal a jogkövetkezménnyel járnak, hogy hogy a Hübner ezen
kizárólagos tulajdont szerez. A gyártási eszközöket a megbízott
elkülönítve köteles tárolni, rendszeresen köteles azok
karbantartásáról gondoskodni, lopás, eltűnés, tűz és egyéb
bármilnemű károsodás ellen azokat biztosítani, valamint
tartósan és jól olvashatóan feltüntetni rajtuk, hogy azok a
Hübner tulajdonát képezik.

X. Minőség / Ellenőrzés
1. A Megbízott a szállítás / szolgáltatás teljesítése során a
tudomány és technika legújabb állását köteles figyelembe
venni, valamint egy akkreditált igazoló szervezet által igazolt
ISO 9001 vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszert
köteles létesíteni és fenntartani. A Megbízott ezen felül minden
vonatkozó minőségi előírást és normát, jogszabályi előírást

valamint a Hübner által közölt minőségi követelményeket
betartja.
2. A megrendelés befogadása előtt a megbízott elemzi a
Hübner által megküldött specifikációkat, rajzokat, stb., ezek
teljességét és helyességét felülvizsgálja és a Hübner figyelmét
az esetlegesen helytelen tételekre felhívja. Amennyiben a
megbízott ezt elmulasztja, az adatok hiányából vagy
helytelenségéből adódó károkat viselni köteles, az ilyen áru
vagy szolgáltatás átvételét a Hübner megtagadhatja.
3. A megbízott teljes ellenőrzést végez az árun kiszállítás előtt.
A Hübner a szállítás / szolgáltatás megérkeztét követően
haladéktalanul
megvizsgálja
annak
azonosságát
és
mennyiségét, valamint
az egyértelműen feltűnő szállítási
sérüléseket. A felfedezett hiányosságokkal kapcsolatos
bejelentési határideje az árunak Hübnerhez történt
beérkezésétől számított 14 nap, és – harmadik fél számára
történő teljesítés esetén – a Hübner ügyfeléhez történő
beérkezéstől számított 14 nap. Egyéb hibák esetében a
bejelentés határideje a hiba felfedezésétől számított 14 nap. A
megbízott ezen határidők tekintetében lemond az elkésett
bejelentéssel kapcsolatos kifogásáról. A leszállított áru /
szolgáltatás kifizetése nem jelenti a hibás áru / szolgáltatás
elfogadását; a vizsgálat nem jelent lemondást a Hübner
jogairól.
4. Amennyiben a szállítás / szolgáltatás kivitelezési vagy
minőségi hibás, illetve a megkívánt kísérődokumentáció
hiányos, mint pl. szállítólevelek, első mintákkal kapcsolatos
jelentések, vagy nem tüntetik fel a termék megjelölést, vagy
hiányoznak a minőségvizsgálati igazolások, úgy Hübner
jogosult minden jogos hibajelentés esetén 100.-EUR összegű
átalányköltséget felszámolni.
5. A Hübner jogosult a megbízott üzemét előzetes bejelentést
követően bármely időpontban megtekinteni; a megbízott
biztosítja, hogy ugyanezen megtekintési jog minden
alvállalkozója tekintetében is fennálljon.

XI. Szellemi tulajdon
1. A megbízott szavatol azért, hogy a szállított áruk /
szolgáltatások felhasználása nem sért bel- és / vagy külföldi
szabadalmakat, ipari mintákat, szerzői jogokat vagy bármely
harmadik fél bármely jogait.
2. A megbízott mentesíti a Hübnert minden igény, kár,
jogvitából eredő költség vagy kötelezettség alól, illetve azokat
átvállalja, amely az 1. pontban megjelölt jogok tényleges vagy
vélt megsértéséből származik.
3. Amennyiben a megbízottnak védelmi joga áll fenn a szállított
árun / szolgáltatáson, úgy a megbízott a Hübner számára
helyileg és időben korlátlan, visszavonhatatlan és ingyenes
használati jogot biztosít a Hübner számára a szállított áruk /
szolgáltatások
használata,
fenntartása,
szervizelése,
pótalkatrész-beszerzése, stb. tekintetében.
4. Amennyiben a megrendelésnek részét képezik fejlesztési
munkák, úgy ezek – amennyiben a felek másként nem
állapodnak meg – az egyszeri kifizetéssel illetve a munkadarab
vételárának megfizetésével megfizetettnek tekintendőek és a
Hübner tulajdonába mennek át. A megbízott a Hübner számára
visszavonhatatlan, nem kizárólagos, ingyenes, időben és
helyileg nem korlátozott liszenszet biztosít, al-liszenszek
kiadásának jogával, minden olyan védelmi jog tekintetében,
amelyek a fejlesztési munka alapján keletkeznek és amelyekre
a Hübnernek a saját vagy harmadik személy általi használat
során szüksége van vagy lehet.
5. Fejlesztési munkák esetében a Hübner általi jóváhagyás nem
mentesíti a megbízottat a termékfelelősség, különösen a
tervezői, fejlesztői és konstruktőri felelősség alól.

XII. Titoktartás
A megbízott minden, az üzleti kapcsolatból származó
információ tekintetében szigorú titoktartásra kötelezett. Az
átadott információkat a megbízott kizárólagosan a mindenkori
megrendelés teljesítése érdekében használhatja fel, azonban
nem használhatja azokat saját céljaira, kivéve, ha a Hübner
ehhez előzetesen kifejezett írásbeli hozzájárulását adta. A
kötelezettség nem vonatkozik olyan információkra, amelyeket a
megbízott jogszerűen, nem bizalmas úton kapott meg harmadik
személyektől, valamint a nyilvános információkra.

XIII. Hübner viselkedési kódex
A Hübner viselkedési kódek (Code of Conduct) a
megrendeléssel a Hübner és a megbízott közötti szerződéses
jogviszony része lesz (beszerezhető: www.hubner-group.com)
A megbízott a Hübner viselkedési kódex alapelveit köteles
betartani és a saját szállítói láncolatában megfelelően
továbbadni.

XIV. Biztonság a szállítói láncban
1. Ha a vállalkozó már tanúsított engedélyezett gazdasági
szereplő, ezt a hivatalos tanúsítvány másolatának a Hübner
részére történő megküldésével kell igazolnia.
2. Ha a vállalkozó (még) nem tanúsított engedélyezett
gazdasági szereplő, köteles biztosítani, hogy a biztonsági
nyilatkozatban (elérhető a www.hubner-group.com oldalon)
meghatározott követelményeknek a vállalkozása során tartósan
megfeleljen, és a biztonsági nyilatkozatot haladéktalanul
megküldeni a Hübner részére jogilag kötelező aláírással. Ha a
vállalkozó a biztonsági nyilatkozatban felsorolt követelményeket
nem vagy csak részben tudja teljesíteni, köteles erről
haladéktalanul tájékoztatni a Hübner céget.
3.
Ha
a
vállalkozó
1.
és
2.
pont
szerinti
bizonyítékait/nyilatkozatait még nem küldte meg a Hübner
részére, ezt a Hübner megrendelésének kézhezvételétől
számított két héten belül kell megtennie. Ha a vállalkozó nem
tesz eleget ennek a kötelezettségének, a Hübner jogosult
további két héten belül a vállalkozóhoz intézett írásbeli
nyilatkozattal elállni a megrendeléstől.
4. A Hübner a megrendeléstől való elállást a vállalkozónak
küldött írásbeli nyilatkozattal jelzi.
Ha a vállalkozó elveszíti a tanúsított gazdasági szereplői
minősítést, vagy a biztonsági nyilatkozatban biztosított
követelményeket bármikor nem vagy csak részben teljesíti,
köteles erről a Hübnert haladéktalanul írásban tájékoztatni. Az
tanúsított gazdasági szereplőként való minősítés elvesztése, a
hibás biztonsági nyilatkozat vagy az abban foglalt
követelmények későbbi nem teljesítése a Hübner általi
rendkívüli felmondás alapos okának minősül. A szerződő fél
viseli továbbá a Hübnernél a tanúsított gazdasági szereplőként
való minősítés
elvesztése, a
biztonsági
nyilatkozat
helytelensége vagy az abban foglalt követelmények későbbi
nem teljesítése miatt felmerülő valamennyi költséget és kárt.
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XV. Fizetésképtelenség
1. Amennyiben a megbízott fizetésképtelenségi eljárást
kérvényez saját vagyonára illetve vele szemben más személy
fizetésképtelenségi eljárást kezdeményez, vagy bíróság
elrendel fizetésképtelenségi eljárást, vagy a megbízott vagyoni
helyzete megrendült és az egyes szerződésekben foglalt
kötelezettségeinek nem tud eleget tenni, úgy a megbízott
köteles erről a Hübnert haladéktalanul értesíteni. Ezen eset
bekövetkezése esetére a megbízott biztosítja a Hübner
számára azt a jogot, hogy az árut utánépítse vagy harmadik fél
által utánépíttesse.
2. Az 1. pontban megjelölt helyzet bekövetkezése esetén a
megbízott minden, a Hübner által átadott gyártási eszközt első
felszólításra, lehetőség szerint annak lefoglalása előtt, köteles
átadni.
3. A Hübner jogosult az 1. pontban megjelölt helyzet
bekövetkezése esetén az üzleti viszonyt azonnali hatállyal, az
elszámolási igények kizárása mellett, rendkívüli felmondással
megszüntetni.

XVI. Záró rendelkezések
1. Minden szállítás / szolgáltatás teljesítési helye a Hübner által
a megrendelésben megjelölt célállomás vagy – amennyiben
ilyen nincs megjelölve – Nyíregyháza.
2. Minden, jelen jogviszonyban a műszaki illetve üzleti feltételek
módosításával kapcsolatos megállapodás írásban érvényes.
3. A jogviták tekintetében a felek megállapodnak a Hübner
székhelyén, Nyíregyházán vagy esetlegesen azon, a
cégjegyzékben bejegyzett Hübner telephelyen, amely a
szerződést megköti, található, hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező bíróság illetékességében. A Hübner azonban
jogosult a megbízottat annak székhelye szerint illetékes
bíróságon is beperelni.
4. A Hübner és a megbízott közötti minden jogviszony
tekintetében a Magyar Köztársaság joga érvényes, az ENSZ
kereskedelmi jogának (CISG) kizárásával.
5. Amennyiben a szerződés vagy jelen általános beszerzési
feltételek valamely része érvénytelen, úgy a teljes szerződés
vagy jelen szerződési feltételek nem válnak érvénytelenné. Az
érvénytelen rendelkezés helyére olyan érvényes rendelkezés
lép, amely a Hübner által gazdaságilag kívánt rendelkezésnek a
leginkább megfelel. Ugyanez vonatkozik az esetlegesen nem
szabályozott kérdésekre.
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