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1.

Általános rendelkezések
A SICK Kft. (a továbbiakban, mint „Megrendelő“) valamennyi
megrendelésére az alábbi Általános Beszerzési Feltételek
érvényesek. A Beszállító ettől eltérő, illetve kiegészítő Általános
Szerződési Feltételei csak abban az esetben érvényesek, ha a
Megrendelő ehhez írásban kifejezetten hozzájárul. Ezek az Általános
Beszerzési Feltételek a Beszállítóval kötött jövőbeni üzletekre is
érvényesek.

2.

Megrendelések
A megrendelések csak írott formában (beleérte az E-Maileket is)
érvényesek. Ugyanez vonatkozik a későbbi módosításokra és
kiegészítésekre is.

3.

Szállítási határidő és késedelem
A megrendelésen a megrendelt szállítások és szolgáltatások
teljesítésére vonatkozó idő (szállítási idő) kötelező érvényű. A
Beszállító köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni,
amennyiben olyan körülmények lépnek fel vagy válnak ismertté,
amelyekből adódóan a megadott szállítási határidő nem teljesíthető.
Késedelmes szállítás vagy átvétel esetén a Megrendelő jogosult arra,
hogy a megrendelés értékének 0,2%-át, de a megrendelés értékének
legfeljebb 5%-át, kötbérként felszámolja a késedelmi időszak során
eltelt munkanapok után. A Megrendelőnek jogában áll a kötbért
teljesítéskor érvényesíteni, mely esetben a kötbér egy esetleges
kártérítési igénybe beszámításra kerül. A Megrendelő a kötbért vagy
ennek igényét a késedelmes szállítás kézhezvételétől vagy
szolgáltatás esetén az átvételtől számított tíz munkanapon belül,
vagy a fizetési határidő esedékességéig (ezek közül a későbbi
időpontot figyelembe véve) jelzi. A Megrendelőnek ezen túlmutató
kártérítési igény érvényesítéséhez valamint a szerződéstől való
elálláshoz fűződő joga érintetlen marad.

4.

Árak, számlázás és fizetés
A megrendelésben feltüntetett ár kötelező érvényű. A feltüntetett ár
a szállítási költséget az előzőleg megállapított Incoterms 2010 paritás
szerint tartalmazza (lásd 6. bekezdés). A számláknak meg kell
felelniük az adózási szabályoknak és tartalmazniuk kell a
megrendelésen szereplő megrendelésszámot és pozíciót. A számla
címzettjének a megrendelésben szereplő Megrendelővel azonosnak
kell lennie. E kötelezettségek elmulasztásából adódó valamennyi
következményért a Beszállító felelős.

5.

Csomagolás
A Beszállítónak az érvényben lévő csomagolási rendelet szerinti
környezetbarát csomagolást kell felhasználnia. A Megrendelő
fenntartja a jogot, hogy a csomagolást a Beszállító terhére
visszaküldje.

6.

7.

8.

Szállítás
Az Európai Unión belül DAP (Incoterms 2010) paritás szerint a
megrendelésen feltüntetett rendeltetési helyre, illetve egyéb
esetekben FCA (Incoterms 2010) paritás szerint a megrendelésen
feltüntetett feladási helyről történik a szállítás, amennyiben egyéb
írásos megállapodás nincs érvényben. Valamennyi szállítmányhoz
csatolni kell szállítólevelet, melyen a megrendelés adatai
szerepelnek. Különösen fontos a helyes megrendelési szám
feltüntetése. Amennyiben a Beszállító ezt elmulasztja, a feldolgozás
során ebből adódó késedelem nem a Megrendelőt terheli. A
megadott rendeltetési / feladási helyet feltétlenül be kell tartani.
Teljesítés, teljesítési dokumentumok
A megrendeléseket a Megrendelő adatai, szabványai, szállítási- és
ellenőrzési előírásai, rajzai, stb. alapján kell teljesíteni. A megrendelt
szállításoknak és szolgáltatásoknak meg kell felelniük a műszaki
követelményeknek, valamint a törvény által meghatározott,
érvényben lévő DIN-/VDE előírásoknak és egyéb műszaki
szabványoknak, különös tekintettel a biztonságra és a
környezetvédelemre. Biztosítani kell a CE-konformitást. A
Megrendelő fenntartja a tulajdon- és szerzői jogot valamennyi, általa
kiadott rajzra, számításra és egyéb dokumentumra. A Megrendelő
kifejezett írásos beleegyezése nélkül ezek harmadik félnek nem
adhatók ki. Ezeket kizárólag a megrendelés teljesítéséhez szabad
felhasználni. A megrendelés lebonyolítása után ezeket felszólítás
nélkül vissza kell szolgáltatni. Harmadik féllel szemben kötelező a
titoktartás. A titoktartási kötelezettség a szerződés lebonyolítása után
is érvényes. Ez akkor szűnik meg, amikor az átadott képeken,
rajzokon, számításokon és egyéb dokumentumokon előforduló
gyártástechnológia általánosan ismertté válik.
Modellek és szerszámok
Azok a modellek és szerszámok, melyeket a Beszállító a Megrendelő
költségére állít elő, a fizetéssel egyidejűleg a Megrendelő kizárólagos
tulajdonába kerülnek, ezeket a Beszállító megváltoztathatatlanul a
Megrendelő tulajdonaként tünteti fel. A Beszállító kötelezettséget
vállal, hogy a modelleket és szerszámokat kizárólag a Megrendelő
által megrendelt termék előállítására használja fel. A Beszállító
kötelezi magát továbbá, hogy a Megrendelő tulajdonát képező
modelleket és szerszámokat azok beszerzési értéke alapján, saját
költségén tűz-, víz- és lopáskár ellen biztosítja.

9.

Preferenciák, beszállítói nyilatkozatok, exportellenőrzés
A Beszállító a Megrendelő kérésére rendelkezésre bocsátja a
származási bizonyítványokat, a beszállítói nyilatkozatokat,
vámtarifaszámokat, ill. preferenciaigazolásokat, valamint a
külkereskedelmi előírásoknak megfelelő esetleges további
dokumentumokat és adatokat.

10. Módosítások és kiegészítések
A Megrendelő a megbízás tetszőleges mértékű, a Beszállítótól
elvárható módosítását és kiegészítését a megrendelés tárgyának
leszállításáig (kivitelezési szerződések esetében az átvételig)
bármikor követelheti. A Beszállító köteles a Megrendelőnek a
szerződés sikeres teljesítése szempontjából szükséges és célszerű
módosításokat javasolni. A Megrendelő írásbeli hozzájárulását
követően ezeket köteles végrehajtani. Ha egy változtatás
költségnövekedés vagy –csökkenést és/vagy határidő túllépést von
maga után, úgy a beszállító köteles módosítási javaslatával
egyidejűleg a módosítási kérelem beérkezését követően
haladéktalanul erre a Megrendelő figyelmét felhívni és egy ennek
megfelelő ajánlatot benyújtani. A díjazást a költségek
megváltozásának figyelembevételével módosítani kell.
11. Az anyagtilalom betartása
A Beszállító garantálja, hogy szállításai során betartja az Európai
Unió, valamint a megrendelő székhelyén érvényes törvényi
szabályozásokban előírt követelményeket és anyagtilalmakat,
(különös tekintettel: az ózonréteget lebontó anyagokról
(1005/2009/EK) és a fluor tartalmú üvegház-hatású gázokról
(517/2014/EU), a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről,
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH, 1907/2006/EK), a
környezetre tartósan káros szerves anyagokra vonatkozó rendelet
(POP-rendelet 850/2004/EK) és az elemekről és akkumulátorokról, a
hulladékelemekről és akkumulátorokról szóló irányelv (2006/66/EK),
valamint a csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló irányelv
(92/62/EK) szállításkor érvényes szabályozásai szerint. A Beszállító
ezen kívül biztosítja, hogy a szállításai során a hatályos RoHSirányelvek (2011/65/EU) aktuális határértékeit, vagy a szállítás során
érvényben lévő követő jogi szabályozást betartja. Ez vonatkozik azon
termékekre is, amelyek nem esnek az irányelv hatálya alá. Kivételt
képeznek ez alól azok a termékek, amelyek természetüknél vagy
sajátságuknál fogva nem a Megrendelő-portfólió elektronikai
termékeinek részét képezik, mint pl. irodai felszerelés, irodabútor,
csomagolás, üzemi segédeszközök, stb. A Megrendelő számára
legfontosabb anyagtilalmak listája – a teljesség igénye nélkül megigényelhető a Megrendelőtől.
12. Használt készülékek visszaszolgáltatása
A használt készülékekre a Megrendelő a törvényben előírtak
(Műszaki- és elektronikai készülékek törvénye, különös tekintettel a
visszaszolgáltatási jogosultságra az ElektroG 10. § 2. bekezdése)
alapján fenntartja a teljes jogot.
13. Etikai kódex, Beszállítói kódex, fenntarthatóság
A Beszállító kötelezi magát, hogy betartja a SICK Csoport etikai
kódexében (letölthető innen: https://www.sick.com/de/de/unserephilosophie/verhaltenskodex/w/code-of-conduct/)
valamint
a
Megrendelő Beszállítói kódexében foglalt (letölthető innen:
https://www.sick.com/de/de/einkauf/w/procurement/) alapelveket. A
Beszállító ezen kötelezettségét beszállítóitól és alvállalkozóitól is
megköveteli. A Beszállító kötelezi magát továbbá, hogy a
Megrendelő
számára
rendelkezésre
bocsátja
az
erőforráshatékonyság
kimutatásához
vagy
az
ökomérleg
kiállításához (pl. CO2-kibocsátás, vízfelhasználás, stb.) szükséges
adatokat, amennyiben ezek az adatok törvényes alapok szerint
megállapíthatók vagy a Beszállító részéről jelentős többletráfordítás
igénybevétele nélkül rendelkezésre állnak.
14. Export-ellenőrzési szabályzat betartása
A Beszállító kötelessége, hogy a Megrendelőt tájékoztassa a
szerződés tárgyát képező árucikkek (re)exportjával kapcsolatban
fennálló nemzeti, európai és / vagy Egyesült Államokbeli kiviteli
előírások szerinti engedélyeztetési kötelezettségekről vagy
korlátozásokról. A Beszállító kötelességet vállal továbbá, hogy
betartja az összes (az EU-ra, Németországra és az USA-ra
vonatkozó) export-ellenőrzési szabályzatot, valamint az ENSZ, az
EU, Németország és az USA szankcióit és embargóit. A Beszállító
kötelességet vállal, hogy a Megrendelőnek minden olyan
dokumentumot rendelkezésére bocsájt, amely a Megrendelőnek egy
engedélyezéshez szükséges. A Beszállító legkésőbb a számla
kiállításakor a német külkereskedelmi jogszabálynak, a kettős
felhasználású
termékek
kivitelére,
transzferjére,
brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési
rendszer kialakításáról szóló rendeletének megfelelően külön kérés
nélkül közli a megrendelővel a mindenkor érvényes vámtarifa
számot. Amennyiben az árura az Amerikai Egyesült Államok
(Re)Export-kontroll törvénye is vonatkozik, abban az esetben a
Beszállító köteles megadni az Amerikai Egyesült Államok
(Re)Export-kontroll törvénye szerinti ECCN-számot (Export Control
Classification Number) valamint a termék US származási hányadát
EUR-ban kifejezve.
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Az engedélyköteles árucikkek esetében a Beszállító legkésőbb a
szállítást
megelőzően
15
munkanappal
megküldi
az
exportcontrol@sick.de E-Mail címre a következő információkat:
SICK anyagszám
árumegjelölés
minden alkalmazandó export-kontroll besorolást, beleértve az
Amerikai Egyesült Államok (Re)Export-kontroll törvénye
szerinti ECCN-számot (Export Control Classification Number)
külkereskedelmi származási ország
Vámtarifaszám (HS-Code)
az illetékes belső kapcsolattartó elérhetősége.
A Beszállító kötelezettsége, hogy haladéktalanul tájékoztassa a
Megrendelőt az engedélyezési kötelezettséggel kapcsolatos
bárminemű technikai, törvényi vagy hatósági megállapításokon
alapuló változásokról.
15. Garancia
A Megrendelő köteles az árut meghatározott időn belül minőségi és
mennyiségi eltérések tekintetében ellenőrizni. Megrendelő
maradéktalanul jogosult a törvényben előírt garancia- és kártérítési
igényekre tárgyi és jogi hiányosságok esetén.
A Beszállító - a Megrendelő választása szerint - javítással, vagy új
termék beszállításával helyettesítheti a hibás terméket.
Abban az esetben, ha a Beszállító akut veszély vagy nagyobb kár
elkerülése érdekében a hiánypótlást időben nem tudja elvégezni,
valamint olyan esetben, ha a Beszállító önhibájából a hiba
kijavítására történt felszólítás és utólagos határidő meghatározása
után, adott időn belül nem kezdi meg a hiányosság pótlását, a
Megrendelőnek jogában áll a hibaelhárítást a Beszállító költségére
végrehajtani vagy harmadik féllel elvégeztetni. Ez érvényes abban az
esetben is, ha az ügy különös sürgőssége miatt nincs lehetőség a
hiányossággal és az okozott kárral kapcsolatban a Beszállító
előzetes kiértesítésére.
Az anyagi és jogi hiányosságok elévülési ideje 36 hónap a kárveszély
átszállásától számítva. A hosszabb törvényi elévülési idők
változatlanul maradnak.
Amennyiben a Megrendelő számára a szerződés tárgyát képező
termék vagy szolgáltatás hiányos teljesítéséből adódóan – különös
tekintettel a szállítási, úti-, anyagköltségekre vagy a megszokott
mértéket meghaladó áruátvételi ellenőrzési költségekre – költségek
merülnek fel, ezek a Beszállítót terhelik.
16. Felelősség, biztosítás
A Beszállító a garancián felül felelősséget vállal valamennyi kárért,
amely a szerződés tárgyának hiányosságából adódik, amennyiben
ezért ő tehető felelőssé. Amennyiben ezek a károk harmadik félnél
keletkeztek, a Megrendelő mentesül a kártérítési igény alól.
A Beszállító felelős továbbá azért, hogy a szállítás vagy a termék
felhasználása harmadik fél szabadalmi és védelmi jogait ne sértse,
amennyiben e jogsértésért felelős. Amennyiben harmadik fél ilyen
irányú igényeit érvényesíteni kívánja, a Megrendelő mentesül a
kártérítési igény alól.
A Beszállító köteles termékvédelmi biztosítás megkötésére, melynek
fedezete személyi kár és/vagy tárgyi kár esetén 5 Mio. €.
Amennyiben a Megrendelő további kártérítési igényre jogosult, ez
nem veszti érvényét.
17. Vis major
Vis major, különösen pedig a természeti katasztrófák, vagy egyéb
zavarok (pl. jelentős egészségügyi veszélyhelyzet, pl. járvány,
radioaktív sugárzás következtében), háború, terrortámadások,
zavargások, hasonló aktuális fenyegető helyzetek, valamint
bérharcok, vagy hatósági intézkedések (pl. behozatali és kiviteli
korlátozások), vagy vétlen üzemzavarok feljogosítják a Megrendelőt
arra, hogy egyéb jogainak csorbítása nélkül a teljesítési határidőt
meghosszabbítsa az akadályoztatás időtartamának megfelelően,
vagy pedig egy három hónapot meghaladó akadályoztatás esetén
teljesen, vagy részben elálljon a szerződéstől.
18. Nyílt forráskódú szoftverek, Harmadik felek jogai
Nyílt forráskódú szoftver minden olyan szoftver, amelyet határozatlan
számú felhasználónak jogdíjmentesen, a szerkesztés és/vagy
különleges licencekre, illetve szerződéses szabályozásokra alapuló
terjesztés jogával rendelkezésre bocsátanak. (Pl.: Apache License,
GNU General Public License (GPL), Mozilla Public License, MIT
License).
A Beszállító biztosítja, hogy a szállítmányok és szolgáltatások nem
tartalmaznak nyílt forráskódú szoftvert, hacsak ehhez a Megrendelő
korábban írásban kifejezetten hozzájárult.
A Beszállító által adandó esetleges hozzájáruláshoz a Beszállító a
Megrendelő rendelkezésére bocsátja a nyílt forráskódú szoftver
használatával kapcsolatos lényeges információkat (Pl.: a
forráskódot, a licensz-szöveget, a verziószámot, lehetséges Copyleft
feltételeket, tervezett módosításokat, a nyílt forráskódú adatok
felhasználásának listáját).

19. Felszámítás, visszatartás
A Beszállító kizárólag olyan ellenköveteléseket számíthat fel, és
érvényesíthet ezen igényekre alapozott visszatartási jogot, melyek

vitathatatlanul, vagy jogerősen megállapításra kerültek, vagy melyek
a Megrendelő követeléseivel viszonossági kapcsolatban vannak.
20. Felmondás
A Megrendelőnek nyomós ok fennállása esetén jogában áll a
szerződéstől teljesen vagy részlegesen elállni, vagy a szerződést a
határidő betartása nélkül felmondani.
Nyomós ok különösen, ha a Beszállító vagyoni helyzete jelentősen
romlik, és ezáltal a szerződés teljesítése veszélybe kerül, a
fizetésképtelenség, a túladósodás, a felszámolás esetén, vagy ha a
Beszállító az üzleti tevékenységét felfüggeszti.
Amennyiben a szerződés felmondását a Beszállító kezdeményezi, a
Megrendelő jogában áll esetleges kártérítési igényével élni.
21. Követelés átruházása
A Megrendelő kifejezett írásos hozzájárulása nélkül a szállítói
szerződés vagy ennek egyes követelései sem egészében, sem
részben nem ruházhatók át harmadik fél részére.
22. Minimálbér / Munkajogi követelmények
A Beszállító garantálja, hogy valamennyi, általa foglalkoztatott
munkavállalójának a járandóságát a rá vonatkozó minimálbér
előírásokkal összhangban megfizeti.
Amennyiben a Beszállító teljesítése során alvállalkozót alkalmaz
termelő tevékenységhez, vagy szolgáltatáshoz, gondoskodik arról,
hogy az alvállalkozók is munkavállalóikat a rájuk vonatkozó
minimálbér előírásoknak és
minden egyéb vonatkozó jogi
szabályozásnak és kollektív szerződésnek megfelelően fizetik meg.
A Beszállító mentesíti a Megrendelőt a fenti szabályozások
megsértéséből fakadó, harmadik fél által támasztott mindennemű
követelés alól.
A Beszállító a fentieken túl köteles a Megrendelő kérésére bármikor
tájékoztatást adni, hogy a minimálbérre vonatkozó előírásoknak
eleget tesz-e, illetve ennek felülvizsgálatához szükséges
dokumentumokat a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
23. Záradék, teljesítés helye, alkalmazandó jog
Ha ezen Beszerzési Feltételek egyes elemei vagy az erre épülő
további megegyezések hatályukat vesztik, a Beszerzési Feltételek
azáltal sem vesztik érvényüket. A szerződő felek kötelezettséget
vállalnak, hogy a hatályon kívüli rendelkezéseket egy, a gazdasági
érdeküknek leginkább megfelelő szabályozással helyettesítik. A
teljesítés helye az a hely, amely a megrendelésben rendeltetési
/átvételi helyként szerepel. Amennyiben ez a megrendelésben nincs
feltüntetve, a teljesítés helye a Megrendelő székhelye.
A bírósági székhely valamennyi vitás ügyben, amely közvetlenül
vagy közvetve a szerződésből adódik, a Megrendelő saját székhelye.
A Megrendelő továbbá jogosult arra, hogy a Beszállító ellen saját
választása szerint székhelye, telephelye vagy a teljesítési helyének
bíróságán kezdeményezzen bírósági eljárást. A Bécsi Vételi
Egyezmény (1980.04.11 CISG) alkalmazása kizárt.

