ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK
Jelen ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban ÁBF) az Antenna Hungária
Zrt. (1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33., Levélcím: 1519 Budapest, Postafiók 447.,
Cégjegyzékszám: Cg.: 01-10-042190, Adószám: 10834730-2-44, továbbiakban: AH vagy
Megrendelő) mint megrendelő által történő megrendelésekre vonatkoznak.
I. Az ÁBF tárgya
(1) Az AH részéről történő megrendelések jelen ÁBF-ben foglalt feltételekkel valósulnak meg,
mely feltételek valamennyi az AH által kötött szóbeli vagy írásba foglalt megállapodásnak – a
szerződő partner által történő tudomásul vétellel – tartalmi elemeivé válnak.
(2) Az ÁBF-ben foglalt feltételektől a Felek csak közös megegyezéssel, írásba foglalt
megállapodásban térhetnek el.
II. Ajánlatkérés
(1) Az AH az általa megrendelni kívánt termékre, annak ellenértékére és a szállítási, illetve
fizetési feltételekre a Szállítótól írásban kér ajánlatot. Az ajánlatkéréssel egyidejűleg az AH
eljuttatja Szállítóhoz jelen ÁBF-t, vagy azt részére az Antenna Hungária Zrt. hivatalos
honlapján hozzáférhetővé teszi.
(2) Szállító ajánlatát az ajánlatkérés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül teszi
meg. Ajánlatában ajánlati kötöttségének időtartamát meghatározhatja, azonban az – ha a
szolgáltatás jellege ennél rövidebb időtartamot kifejezetten nem indokol – nem lehet
kevesebb 30 munkanapnál.
(3) A Szállító ajánlatában nyilatkozik arra vonatkozóan is, hogy jelen ÁBF rendelkezéseit
ajánlattétele, illetve a későbbi esetleges megrendelés teljesítése során elfogadja, és
irányadónak tekinti. Amennyiben Szállító ajánlatában az ÁBF rendelkezéseinek el- vagy el
nem fogadásáról nem nyilatkozik, de kötelező érvényű ajánlatot tesz, ajánlattételével az ÁBF
alkalmazását, annak rendelkezéseit elfogadja.
III. Megrendelés
(1) Az AH a Szállító által meghatározott ajánlati kötöttség időtartamán belül küldi meg a Szállító
által megadott elérhetőségre egyedi azonosítószámmal ellátott írásbeli megrendelését.
Írásbeli megrendelésnek minősül a telefax, illetve elektronikus levél útján történő megrendelés
is. Utóbbi esetben az AH az elektronikus úton küldött megrendelés elolvasásáról egyidejű
visszaigazolást kér. Az írásbeli megrendelés elmaradása annak félreérthetetlen jelzését
jelenti, hogy az AH az ajánlatot nem fogadta el, annak alapján megrendelést nem kíván adni.
(2) Az írásbeli megrendelés elmaradása nem jelenti akadályát a későbbiekben újabb ajánlat
kérésének.
(3) A Felek közötti szerződés – annak tárgya függvényében – létrejöhet a Szállító ajánlatának
AH által írásban (futár vagy postai küldemény, telefax, elektronikus levél) történő
elfogadásával, illetve az AH megrendelésének visszaigazolásával, valamint a felek által kötött
külön szerződéssel. Jelen ÁBF rendelkezései a szerződés részét képezik, és annak
teljesítése során alkalmazandóak mindazon vonatkozásokban, melyekben a felek kifejezetten
az itt leírtaktól eltérően nem állapodtak meg.

(4) Amennyiben Szállító kettő (2) munkanapon belül nem igazolja vissza, vagy utasítja el a
megrendelést, úgy AH a megrendelést a Szállító részéről változatlan tartalommal
visszaigazoltnak tekinti.
IV. Szállítás, teljesítés - Átvétel
(1) Amennyiben a felek közötti írásbeli megállapodás kifejezetten másként nem rendelkezik,
úgy a teljesítés helye az AH megrendelésben megjelölt telephelye.
(2) Szállító az ajánlatában jelzett, vagy a Felek által kötött külön megállapodás szerinti
határidőig köteles a megrendelt árut az AH megjelölt telephelyére szállítani/szállíttatni. A
szállítás költségei a Szállítót terhelik. Az egyszeri szállítás tényleges időpontja előtt két
munkanappal az AH-t értesíteni kell a szállítás esedékességéről a szerződésben
meghatározott elérhetőségeken. Ütemezett szállítás esetén az ütemtervet minden esetben a
megrendelés/szerződés tartalmazza, ettől való eltérést írásban és sürgős esetben telefonon
is a megadott elérhetőségeken a Szállítónak jelezni kell.
(3) Az AH előteljesítést illetve részletekben történő teljesítést, csak kifejezetten erre vonatkozó
írásbeli megállapodás esetén fogad el.
(4) Szállító a terméket megfelelő csomagolásban köteles szállítani, mely biztosítja annak
sértetlenségét és esetleges károsodástól való megóvását. Szállító szükség esetén a
leszállított termékekről tételes szállítólevelet készít. Szállító felelős minden olyan kárért, mely
a nem megfelelő csomagolás miatt a szállítás alatt keletkezik. A csomagoláson elhelyezett
jelzéseknek ki kell fejeznie egyértelműen a csomagban elhelyezett termék megnevezését,
típusát, mennyiségét, gyártási idejét, alkalmasságának lejáratát, a gyártót, valamint a
megrendelés illetve szerződés számát.
Szállító szolgáltatás megrendelése esetén a megrendelt szolgáltatásokat a megrendelésben
vagy a Szolgáltató ajánlatában vagy a Felek által kötött külön megállapodásban foglaltak
szerint köteles elvégezni. Szolgáltatások esetében a szolgáltatást első osztályú minőségben,
a megrendelésben megjelölt határidőben illetve tartamban, helyen, dokumentálva kell
elvégezni, melyről munkanaplót/jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben fel kell tüntetni a
szolgáltatás megnevezését, munkanapot/munkaórát, valamint a megrendelés illetve
szerződés számát.
(5) Az AH a leszállított termék érkezése után azt – amennyiben arra lehetősége van –
haladéktalanul mennyiségi ellenőrzésnek veti alá a szerződés és a szállítólevél alapján.
Mindenfajta hiányosság esetén késedelem nélkül írásban értesíti a Szállítót, aki köteles saját
költségére kiegészíteni a szállítmányt. AH a megrendelt termék sértetlenségét,
hiánytalanságát az átvételkor ellenőrzi, szükség esetén a terméket/eszközt tesztnek veti alá.
A megrendelt áruk mennyiségi átvétele a Szállító (képviselője, megbízottja) jelenlétében
történik. Amennyiben a mennyiségi ellenőrzés közvetlenül az áru érkezését követően nem
végezhető el, az AH a termék átvételekor a szállítólevélen az „ellenőrzés nélküli átvétel” tényét
feltünteti. Ez esetben az esetleges reklamációra az AH-nak az átvételtől számítottan 5
munkanap áll rendelkezésére A mennyiségi átvétel nem zárja ki a szerződésszegésből eredő
későbbi igényérvényesítés jogát.
(6) AH a leszállított áru minőségét, műszaki dokumentációjának megfelelőségét annak
üzembe helyezésekor (üzemszerű felszerelésekor) ellenőrzi le. Az AH a leszállított eszközt
jogosult visszaküldeni, ha a minőségi átvételkor hibásnak (pl.: hibás az eszköz, nem a műszaki
leírásban szereplő módon működik stb.) bizonyul. A visszaküldés költségei a Szállítót terhelik.
(7) Amennyiben a leszállított termék, berendezés hibásnak bizonyul, a Szállító azt köteles a
hibáról történt értesítés kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül díjmentesen kicserélni.

(8) Szállító az AH telephelyein történő eljárása során köteles betartani az AH vonatkozó (pl.:
beléptetés, munkavédelmi- és biztonsági előírások stb.) belső szabályait, melyeket szükség
esetén az AH a Szállító rendelkezésére bocsát.
(9) A kárveszély az átvétellel száll át az AH-ra.
(10) AH a készre jelentett szolgáltatás átadás-átvételi eljárása során ellenőrzi a teljesített
szolgáltatás elvárt minőségét, a műszaki dokumentációjának megfelelőségét. Az AH jogosulta
teljesítést visszautasítani, amennyiben a teljesítés hiányosnak, hibásnak bizonyul. A Szállító
köteles a hibák, hiányosságok pótlására, kijavítására.
V. Alvállalkozó igénybevétele
(1) Szállító alvállalkozót az AH előzetes írásbeli hozzájárulásával vehet igénybe, Szállító az
alvállalkozó magatartásáért, elvégzett munkájáért, minőségéért mint sajátjáért felel.
(2) AH jogosult indoklás ellenében a bevont alvállalkozó cseréjét kérni, melyet a Szállító nem
tagadhat meg. Szállító köteles a cserét 15 napon belül elvégezni. Ha Szállító nem talál
alkalmas alvállalkozót akkor saját erőből köteles a munkát elvégezni.
VI. Árak
(1) AH szerződéses árnak az ajánlatban szereplő árat, ajánlat hiányában a megrendelésében
szereplő, vagy a Felek külön megállapodásában rögzített árat tekinti.
(2) Szerződéses összeg feltüntetése történhet nettó végösszeg meghatározásával – számmal
és betűvel, vagy bruttó végösszeg meghatározásával – számmal és betűvel –, az ÁFA kulcs
mértékét minden esetben fel kell tüntetni.
VII. Fizetési feltételek
(1) A teljesítések ellenértékének megfizetése a Szállító által, a szállítást követő átadás-átvétel
(teljesítési igazolás) után kibocsátott számla ellenében történik.
(2) Fizetés módja és határideje: átutalással, az igazolt teljesítést követően kiállított számla
kibocsátásától számított 60 napon belül. A szállító köteles számláját – az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 163. §-ában foglaltaknak megfelelően – a teljesítést követő
15 napon belül kibocsátani és Megrendelő részére a számla kiállítását követő 5 napon belül
eljuttatni, ennek késedelme esetén a fizetési határidő a számlaküldés késedelmével
meghosszabbodik.
(3) A számlán Szállítónak fel kell tüntetnie az AH szerződés (megrendelés) számát, valamint
a referencia számot, ennek hiányában a számlát az AH-nak nem áll módjában befogadni. A
teljesítés elfogadásáról szóló okiratot a számlához mellékelni kell. AH szükség esetén a
számla ellen írásban kifogást nyújthat be a fizetési határidőn belül, melyet rövid úton – e-mail,
telefax – juttat el Szállítóhoz. Szállító haladéktalanul köteles a benyújtott kifogás elbírálására
és a szükséges intézkedések megtételére. AH által kifogásolt és igazoltan hibásan kiállított
számla fizetési határidejét a kijavított számla kiállításától kell számítani.(4) Az AH késedelmes
pénzügyi teljesítése esetén a Szállító jogosult a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő
mértékű késedelmi kamat felszámítására. A késedelmi kamatot a nem vagy késedelmesen
megfizetett összeg(ek) után, annak esedékességétől, a fizetésre kötelezett általi kiegyenlítés
napjáig kell számítani. Nem minősül késedelmes pénzügyi teljesítésnek, ha Megrendelő

késedelmét az okozta, hogy Vállalakozó/Szállító a számla kiállításával és annak Megrendelő
részére történő eljuttatásával késlekedett.
VIII. Kötbérfeltételek
(1) Szállító kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen teljesít, határidőre nem tesz eleget
a teljesítéshez szükséges adatszolgáltatási vagy egyéb közbenső intézkedési
kötelezettségének, hibásan teljesít, vagy a teljesítés lehetetlenné vált (meghiúsult).
(2) A kötbér mértéke és alapja:
• Késedelmes teljesítés, valamint adatszolgáltatási, illetve egyéb közbenső intézkedési
kötelezettség elmulasztása esetén napi egy %, de legfeljebb 10 %.
• Hibás teljesítés, illetőleg a teljesítés meghiúsulása esetén 20 %
A kötbér alapja a nettó vállalkozási díj.
AH a kötbér követelését jogosult beszámítani a Szállító felé fizetendő ellenérték összegébe.
(3) Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy kötbérigényét az elévülési időn belül akkor
is érvényesítheti, ha a szerződésszegésről – késedelmes vagy hibás teljesítésről – tudva a
teljesítést elfogadja és haladéktalanul nem jelenti be igényét. Megrendelő a kötbért meghaladó
kárát jogosult érvényesíteni.
IX. Szavatosság
Szavatosság tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezési irányadóak.
X. Jótállás (Garancia)
(1) A Szállító az AH részére történő átadás-átvétel időpontjától számítottan, az ajánlatában
feltüntetett időszakra jótállást vállal az általa szállított termékekre, berendezésekre.
(2) Garanciális időtartam alatt a kicserélést/javításokat a Megrendelő számára
költségmentesen a hiba bejelentésétől számított maximum 30 (harminc) naptári napon belül
végre kell hajtani. A határidő nem teljesítése esetén az AH kötbérigénnyel él. A garanciaidő
alatt a hibás árut a Szállító által megadott címre kell az AH-nak visszaküldenie. A hibás áru a
helyszínről a Szállító által megadott címre történő szállításának, valamint az AH telephelyére
történő visszaszállításának költségeit a Szállító viseli.
A garancia időszak alatt történő meghibásodás esetén a hibás egységek és/vagy részek
garancia ideje a kijavítás/kicserélés időpontjától az eredeti garancia időtartamának megfelelő
időszakkal meghosszabbodik.
(3) AH részéről a garanciaigény bejelentése nem csorbítja az AH azon jogát, hogy a
megrendelt termék meghibásodása miatt elszenvedett veszteségeit és kárát Szállítóval
szemben érvényesítse.
XI. Vis Maior
(1) A Felek mentesülnek szerződéses kötelezettségeik alól, ha a teljes, vagy részleges
nemteljesítés vis maior következménye.
(2) Vis maiornak tekintendők különösen:
 háború,
 természeti katasztrófák,
 egyéb előre nem látható körülmények, melyek mindkét fél akaratától függetlenek.

(3) A Szállítónál bekövetkező sztrájk és munkáskizárás nem tekinthető vis maiornak.
(4) Vis maior esetén az eseti megrendelés szerinti szállítási határidők meghosszabbodnak az
esemény és következményei időtartamával.
(5) A Felek kötelesek késedelem nélkül, írásban tájékoztatni egymást a fenti körülmények
fennállásáról és megszűntéről is.
(6) Ha a teljesítés több, mint három (3) hónapot késik vis maior miatt, a két Fél harminc (30)
napon belül együttesen megvizsgálja a teljesítés határideje meghosszabbításának
lehetőségét és ennek megfelelően új feltételekben állapodnak meg, figyelembe véve az adott
körülményeket.
(7) Ha a felek a teljesítés határidejének meghosszabbítását illetően nem tudnak
megegyezésre jutni harminc (30) napon belül, az AH-t megilleti az elállás/azonnali hatályú
felmondás joga. AH a Szállító által esetlegesen az elállás időpontjáig leszállított, telepített
árukat a Szállító költségére visszaküldi, és a Szállító tartozik visszatéríteni az AH által
eszközölt fizetéseket illetve azonnali felmondás esetén a Felek egymással elszámolnak.
XII. Elállás egyéb esetei
(1) AH, mint Megrendelő, a Szállító szerződésszegése esetén a szerződéstől elállhat vagy a
szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, mely esetben jogosult a szerződésből eredő
valamennyi költségét és kárát Szállítóval szemben érvényesíteni.
XIII. Adatkezelés
(1) AH a Szállító azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása
mellett, jelen ÁBF keretei között, kereskedelemi kapcsolat céljából kezeli. Szállító
adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján
önkéntes.
(2) Ezen adatok különösen:
 szállító megnevezése,
 képviseletre jogosult neve, elérhetősége
 székhelye/címe,
 adószáma,
 cégjegyzékszáma,
 kijelölt kapcsolattartó neve és elérhetőségei.
(3) Szállító hozzájárul ahhoz, hogy az AH a szerződés létrehozása, teljesítésének figyelemmel
kísérése, az abból származó díjak számlázása, azzal kapcsolatos követelések érvényesítése
céljából az azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje.
(4) Szállító vállalja, hogy adatainak változásáról az AH-t a változástól számított 3 munkanapon
belül írásban értesíti. Ennek elmulasztásával kapcsolatosan bekövetkezett késedelemért az
AH nem tartozik felelősséggel.
XIV. Szerződés megszűnése
(1) A szerződés a Felek kölcsönös teljesítésével megszűnik.

XV. Titoktartás
(1) A Felek vállalják, hogy az együttműködésük során tudomásukra jutott üzleti titoknak
minősülő információkat megtartják, a másik félre vonatkozó minden információt bizalmasan
kezelnek, nem használhatják fel, nem teszik közzé, és más módon hozzáférhetővé harmadik
fél számára a szerződés megszűnését követően sem.
XVI. Átruházás
(1) Megrendelő előzetes írásbeli engedélye nélkül a Szállító a szerződésből reá háruló
kötelezettségeket, illetve az őt illető jogokat sem részben, sem egészben harmadik félre át
nem ruházhatja.
XVII. Jogviták
(1) Jogvita esetén a felek a vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg
rendezni, és amennyiben az harminc napon belül eredményre nem vezet, a felek közötti
jogvitákban a Polgári perrendtartás általános szabályai szerint hatáskörrel rendelkező,
illetékes bíróság jár el.
XVIII. Egyéb rendelkezések
(1) Amennyiben az ÁBF valamely pontja érvénytelennek minősül, az az ÁBF fennmaradó
részeinek érvényességét nem érinti.
(2) Jelen ÁBF-ben – illetve a felek közötti esetleges külön megállapodásban – nem
szabályozott kérdésekben a Ptk.(2013. évi V. törvény) rendelkezései irányadóak.
(3) Jelen ÁBF rendelkezései annak módosításáig, visszavonásáig vagy új ÁBF kiadásáig
vannak hatályban.
Budapest, 2016. december 1.
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