A DDC Beszerzési és szolgáltatási feltételei
I. Általános rendelkezések
Az alábbi feltételek a Duna Dráva Cement Kft., mint Megrendelő által kötött beszerzési és
szolgáltatási szerződések állandó tartalmát képezik. A felek a jelen feltételrendszer bármely rendelkezésétől közös megegyezéssel, írásban eltérhetnek.
E szerződési feltételek a Szállítóval kötendő minden jövőbeni megállapodásra is vonatkoznak.
Szerelésre, karbantartásra, ügyeletre, üzembe helyezésre külön feltételek vonatkoznak.
Kötelező írásbeliség: igénylés, megrendelés, megállapodás, szerződés módosítás és felmondás esetén.
II. Teljesítés, árak
A megrendelésben szereplő árak kötött árak és tartalmazzák a teljesítéshez szükséges
összes mellékszolgáltatás költségeit.
A Szállítónak saját költségén megfelelő felelősségbiztosítást kell kötnie azokra a károkra,
amelyeket saját maga, alkalmazottja, megbízottja, a szállított dolog, vagy a teljesített szolgáltatás okoz. A fedezeti összeg mértékét, a szerződés megkötésekor a kötvény másolatával igazolni kell.
A Szállító köteles a Megrendelő részére a legkedvezőbb és legalkalmasabb szállítóeszközt
választani.
A teljesítés helye a megrendelő telephelye.
Késedelmes teljesítés esetén a Szállító a késedelembe esés napjától kezdődően napi 3
ezrelék mértékű kötbér fizetésére köteles.
III. Szavatosság
A Szállító szavatolja, hogy a szállítás /szolgáltatás/ tárgya rendelkezik a szerződésben
megállapított tulajdonságokkal, megfelel az érvényben lévő és hatályos, vonatkozó műszaki szabványoknak, jogszabályi és hatósági előírásoknak, ide értve a környezet-, baleset-, munka- és tűzvédelmi előírásokat, és nincsenek olyan hibái, melyek csökkentik értékét, illetve a szokásos, vagy a szerződés szerint feltételezett használatra való alkalmasságát.
A Megrendelőt a törvényes szavatossági jogok hiánytalanul megilletik, és választása szerint igényelheti a Szállítótól a hiányosság megszüntetését, a hiba javítását, vagy cserét,
igényelheti továbbá kárainak megtérítését.
IV. Egyéb
A Szállító szavatolja, hogy a szállítás /szolgáltatás/ tárgyán harmadik személyek nem áll
fenn olyan joga, amely a megrendelő tulajdonszerzését akadályozná, kizárná, illetőleg a
használatot korlátozná. Amennyiben harmadik személy – jogaira hivatkozva – igényt támaszt a Megrendelővel szemben, akkor a Szállító köteles az első írásbeli felszólításra
ezen igény alól mentesítést adni.
A megrendelő által rendelkezésre bocsátott minták, rajzok, modellek, profilok, adathordozók, és egyéb anyagok megrendelői tulajdonban maradnak és szerzői jog, vagy iparjogi
védelem alatt állnak, a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem hasznosít-

hatók és reklámcélra sem használhatók. E rendelkezés megsértése esetén a Megrendelőt
megilleti a szerződéstől való teljes, vagy részleges elállás joga, és a Szállító a teljes kár
megtérítésére köteles.
V. Számlázás, fizetés
A számlákat a szállítás /szolgáltatás/ teljesítését követően két példányban kell a Megrendelő címére benyújtani. A számlán, szállítólevélen és minden más iraton fel kell tüntetni a
rendelés számát, tételszámát, tárgyát, egységárát, valamint a teljesítés mértékét.
A fizetési határidő a szerződésben rögzítettek szerint, a számla Megrendelő általi átvételétől kezdődik.
A fizetés nem jelenti a szerződéstől eltérő feltételek vagy árak elismerését.
A fizetés időpontja nincs befolyással a szavatossági feltételekre, valamint a Megrendelő
kártérítési és egyéb igény-érvényesítési jogára.
Eltérő megállapodás hiányában a fizetés teljesítési határideje 60 nap.
VI. Vis maior
A Felek akaratán kívüli, nem befolyásolható események (pl. háború, természeti katasztrófa, üzemzavar, sztrájk, stb.) amelyek a feleket kötelezettségeinek teljesítésében akadályozzák, feljogosítja a Megrendelőt arra, hogy a szerződésből eredő kötelezettségét késleltesse, vagy a szerződéstől egészben, vagy részben visszalépjen, anélkül, hogy vele
szemben kártérítési igény volna támasztható.
VII. Alkalmazhatói jog, bírósági illetékesség
A Felek vitás kérdésekben közvetlenül egyeztetni kötelesek. Annak eredménytelensége
esetén a Felek a szállítási/szolgáltatási szerződés megkötésével, teljesítésével vagy megszüntetésével összefüggő vagy abból eredő jogvita eldöntésére a hatáskörrel rendelkező
és a teljesítés helye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
A felek közötti jogviszonyban elsődlegesen a szerződés, továbbá annak tárgya szerinti
speciális vonatkozó, hatályos jogi előírások, az általános szerződési feltételek és a Ptk.
rendelkezései az irányadók.
A megrendelés teljesítésének megkezdése a fenti feltételek elfogadását jelenti.

