Az Ipartechnika Menedzser Kft. Általános Szerződési Feltételei Géptelepítési munkákra
1. A szerződés létrejötte
Az árajánlat címzettje az árajánlat elfogadásával kijelenti és tudomásul veszi,
hogy közte, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) és az Ipartechnika
Menedzser Kft., mint vállalkozó (a továbbiakban: Ipartechnika) között
vállalkozási szerződés jön létre az árajánlat elfogadásának napján, az
árajánlatban, ill. jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített tartalommal.
2. A szerződés tárgya
A szerződés tárgyát az árajánlatban meghatározott géptelepítési munka képezi
az ott meghatározott tartalommal. Az Ipartechnika kizárólag azon feladatok
elvégzésére köteles a jelen szerződés alapján, melyeket az árajánlat tartalmaz.
A teljesítés helye – amennyiben ezt az árajánlat nem tartalmazza – a
Megrendelő székhelye.
A megrendeléssel kapcsolatos egyes munkák elvégzéséhez az Ipartechnika
jogosult alvállalkozókat/beszállítókat igénybe venni.
3. Vállalkozói díj és fizetési feltételek
A Vállalkozói díj az árajánlatban feltüntetett Vállalási ár. A Vállalkozói díj
minden esetben nettó összegben kerül megadásra. A Vállalkozói díj alapja az
árajánlatban meghatározott műszaki tartalom, mely a Megrendelő által adott
információkon, műszaki dokumentáción, ill. az Ipartechnika által szükség
szerint végzett műszaki felmérésen alapul.
Amennyiben a felek másképpen nem állapodnak meg, a Vállalkozói díj
tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges munkaerő esetleges utazási, ill.
szállásköltségét, azonban az esetlegesen szükséges hatósági engedélyek
beszerzésének költségét nem.
Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során - függetlenül a felmerülés
időpontjától - Ipartechnika olyan fizikai körülményekkel vagy akadályokkal
találkozik, amelyeket a Megrendelő által biztosított adatokból és
információkból, ill. a helyszín megtekintése során ésszerűen nem láthatott
előre, és amelyek a jelen szerződés teljesítését akadályozzák, ill. Megrendelő
az erről szóló tájékoztatást tudomásul véve a munka Ipartechnika általi
folytatásáról döntött, akkor Ipartechnika jogosult az emiatt keletkezett –
számítással alátámasztott – többletköltséget a Megrendelőnek felszámítani.
Az árajánlatban foglalt műszaki tartalom megváltoztatására vonatkozó igényt a
Megrendelő haladéktalanul köteles írásban az Ipartechnika felé jelezni. A
megrendelői változtatás kizárólag akkor érvényes amennyiben azt az
Ipartechnika írásban visszaigazolta. A változtatás során felmerült esetleges
többletköltséget az Ipartechnika pótmunka jogcímén jogosult kiszámlázni.
Amennyiben a megrendelői változtatás visszaigazolásakor az Ipartechnika nem
határoz meg tételes vállalkozói díjat, akkor az esetleges pótmunka során
Vállalkozó által meghatározott rezsióradíj 4000,- Ft + 25% ÁFA /óra/fő.
Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg, a Vállalkozói díj
megfizetése a következők szerint történik:
300.000,- Ft összegig, ill. ez alatti megrendelésnél: számla ellenében a munka
megkezdésével egyidejűleg készpénzben vagy munka megkezdése előtt
átutalással a számlán megjelölt bankszámlaszámra.
300.000,- Ft feletti megrendelésnél: a számla kiállításától számított 15 napon
belül a számlán megjelölt bankszámlaszámra.
Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. §, valamint a behajtási
költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény rendelkezései irányadók.
Megrendelő a Vállalkozói díjjal szemben kizárólag olyan követelések
beszámítására jogosult, melyeket Ipartechnika írásban elismert, vagy
amelyeknek jogosságát jogerős bírói ítélet állapította meg.
4. Határidők
Az árajánlatban foglalt teljesítési határidők számítása az árajánlat írásbeli
visszaigazolását és a munkaterület Ipartechnika részére történt dokumentált
átadását követően indul. Amennyiben a felek naptári napot/hetet határoznak
meg határidőként, úgy a határidő a Megrendelő esetleges visszaigazolási, ill.
munkaterület átadási késedelmével automatikusan meghosszabbodik.
A felek mentesülnek a késedelem jogkövetkezménye alól, ha a késedelem oka
vis maior. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötéskor
előre nem látható és a felek működési körén kívül eső elháríthatatlan
körülmény, amely a jelen szerződés teljesítését akadályozza vagy korlátozza.
Így különösen természeti katasztrófa, háborús események, sztrájk, üzemzavar,
energia-, ill. anyagellátási problémák stb. A vis maior által érintett fél köteles a
másik felet értesíteni késlekedés nélkül a vis maior bekövetkezéséről vagy
fennállásáról, közölve annak várható időtartamát. A bejelentés vagy igazolás
elmulasztásával, ill. késedelmével okozott kárért a mulasztó/késedelmes fél
anyagi felelősséggel tartozik.
5. Átadás-átvétel, jótállás
Az átadás-átvétel körülményeit, az esetleges hiányosságok alapján tett
megrendelői kifogásokat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Amennyiben az
átadás-átvételi jegyzőkönyvben a Megrendelő a teljesítéssel kapcsolatban
kifogással nem él, úgy az egyúttal teljesítési igazolásnak is tekintendő.
A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan jelentéktelen hiányosság
miatt, mely a szerződés tárgyát képező gép/berendezés rendeltetésszerű
használatát nem befolyásolja.
Amennyiben a felek részteljesítésben állapodtak meg, ezeket a szabályokat az
egyes részteljesítések átvételére is megfelelően alkalmazni kell.
Próbaüzem elvégzésére kizárólag abban az esetben kerül sor, ha Ipartechnika a
gép/berendezés beüzemelését kifejezetten vállalta.

Ipartechnika az általa elvégzett munkákra a jogszabályban meghatározott
szavatosságot vállal, amelyet Megrendelő közvetlenül Ipartechnika irányában
jogosult érvényesíteni. A szavatossági idő a jegyzőkönyvezett átadás-átvétel
napjától kezdődik.
Az Ipartechnika nem felel az általa telepített, szerelt gép/berendezés olyan
meghibásodásaiért, melyek a gép/berendezés olyan korábbi – rejtett –
meghibásodására vezethetők vissza, melyek már a munka Ipartechnika általi
megkezdését megelőzően fennálltak.
Megrendelő
tudomásul
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hogy
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beszállítóktól/alvállalkozóktól Ipartechnika által beszerzett gépekkel,
berendezésekkel, eszközökkel kapcsolatos jótállási, ill. szavatossági igényeit
közvetlenül az érintett beszállítók/alvállalkozók felé jogosult érvényesíteni.
Ezen gépek, berendezések, eszközök esetében a jótállás időtartamát és
érvényesíthetőségét azok gyártója, ill. hazai forgalmazója határozza meg.
6. Kárfelelősség
Az Ipartechnika kárfelelősségét a Ptk. 6:526. §-ban foglalt eseteket kivéve
korlátozza. A kártérítés maximális összege a károkozással érintett vállalkozási
szerződésben foglalt nettó vállalkozói díj. Amennyiben a szállítás is
Ipartechnika feladata, úgy Ipartechnika nem felel a szállítás során fellépő
rázkódásból fakadó esetleges elektromos (pl. kontakt) hibákért, továbbá a nem
megbontható gépelemek nem látható, kilazult alkatrészei által okozott nem
megfelelő működésért.
7. Tulajdonjog fenntartás
Ipartechnika az általa a jelen vállalkozási szerződés keretében estlegesen
beszerzett és Megrendelőnél beépített gyártósori gépek, berendezések,
felszerelések vonatkozásában tulajdonjogát valamennyi számlája maradéktalan
kiegyenlítéséig fenntartja. Megrendelő már most, előzetesen hozzájárul ahhoz,
hogy 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén a részére jelen szerződés
keretében Ipartechnika által beépített gyártósori gépeket, berendezéseket,
felszereléseket – a kiegyenlítetlen számlák értéke erejéig – Ipartechnika
leszerelje és elvigye.
8. Megrendelő különös kötelezettségei
Megrendelő köteles a munkaterületen Ipartechnika díjmentes belépésének és
zavartalan munkavégzésének feltételeit, továbbá a munkálatokhoz szükséges
villanyáramot, vizet, ill. gázt a saját költségén biztosítani. Megrendelő köteles
Ipartechnika részére a munkaterületen történő biztonságos és hatékony
munkavégzéshez szükséges információkat (munkaterületen irányadó
munkavédelmi szabályzatot és tűzvédelmi utasítást, anyag- és személyszállítási
szabályzatot, stb.) megadni. Megrendelő köteles a géptelepítési munkákhoz
esetlegesen szükséges speciális műszaki információkat, eljárásokat,
dokumentációt Ipartechnika részére megadni. Ezen információk átadásának
elmulasztásából fakadó károkat Megrendelő viseli.
Megrendelő köteles térítésmentesen biztosítani Ipartechnika munkavégző
személyzete részére a tisztálkodási és WC-használati lehetőségeket.
Megrendelő köteles az árajánlat elfogadásával egyidejűleg megjelölni azt a
személyt, aki a közösen egyeztetett átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő
nevében a megrendelt szolgáltatás átvételére jogosult. Megrendelő köteles ezen
személy átadás-átvételnél történő személyes megjelenéséről gondoskodni.
Ennek elmaradása megrendelői késedelemnek minősül.
9. Titoktartás
A szerződő felek által a jelen szerződés teljesítése során az egymással
kapcsolatban szerzett technikai, technológiai, szakmai, pénzügyi és üzletviteli
információkat kötelesek üzleti titokként megőrizni, azokról harmadik
személynek semmilyen információt nem adhatnak. Üzleti titoknak minősülnek
különösen: árajánlat, felek közötti levelezések, műszaki dokumentumok,
alkalmazott eljárások stb. Az üzleti titkot képező információkat a felek a jelen
szerződés megszűnése esetén sem jogosultak harmadik személynek tudomására
hozni.
10. Jogviták
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási, ill.
szerelési szerződésre vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók.
Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban támadt
minden vitás kérdést, békés úton, egyeztető tárgyalás útján kísérelnek meg
rendezni. Ezek sikertelensége esetén a felek hatáskörtől függően a Győri
Járásbíróság, illetőleg a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
11. Egyéb rendelkezések
A felek által elfogadott árajánlat tartalma csak a Felek által cégszerűen aláírt,
írásba foglalt okirattal módosítható. Amennyiben Megrendelő a szerződéstől
eláll, a felek közt tételes elszámolásnak van helye.
Jelen szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége vagy
végrehajthatatlansága
a
többi
rendelkezés
érvényességét
vagy
végrehajthatatlanságát nem érinti. Az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rész
helyett a Felek kötelesek olyan szabályt megállapítani, mely az érvénytelen
vagy végrehajthatatlan rész által célzott gazdasági célhoz a legközelebb áll.
Ugyanez vonatkozik a szerződésben esetlegesen nem szabályozott kérdésekre
is.
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