A BIOCENTER KFT (6726 SZEGED, TEMESVÁRI KRT. 62) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
1.) Ezen általános szerződési feltételek a BIOCENTER Kft. 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. (továbbiakban Kft.) által, a tevékenységi
körében megkötött szállítási, vállalkozási és szolgáltatási szerződések előkészítésére, létrehozására, teljesítésére, ezzel összefüggő
jogérvényesítésekre vonatkoznak.
a.) A Kft. által, a Megrendelő felé, bármilyen formában közölt nyilatkozata csak akkor minősül szerződéses ajánlatnak, ha
ezt a körülményt a nyilatkozat kifejezetten tartalmazza.
b.) A Kft. szerződéses kötelezettségei a Megrendelő írásbeli megrendelésének írásbeli elfogadásával, vagy a Megrendelő
megrendelésének Kft. részéről történő teljesítésével (ráutaló magatartás) jönnek létre.
c.) Ha a Kft. és a vele szerződő fél (Megrendelő) között írásban más megállapodás nem jön létre, az általuk megkötött
szerződésre ezen Általános Szerződési Feltételek az irányadóak.
d.) A Kft. az általa, a szerződés alapján szállítandó, előállítandó termékek, az által kifejtendő vállalkozói teljesítmény, vagy
az általa nyújtandó szolgáltatások egyedi meghatározó tulajdonságait jogszabályi előírás változása, vagy a szerződés létrejöttekor
még nem ismert biztonsági kockázatok miatt, (továbbiakban szükségszerű változtatás) a Megrendelő előzetes, szóbeli, vagy írásbeli
értesítése mellett, de a Megrendelő külön engedélye nélkül megváltoztathatja, kivéve ha a Megrendelő a szükségszerű változtatás
miatt a szerződéstől eláll. A Megrendelő nem állhat el a szerződéstől, ha az e pontban említett- szükségszerű- változtatások import
termékre, illetve importból származó termék feldolgozását is jelentő vállalkozói teljesítményre, avagy importból származó termékhez
kapcsolódó, vagy azt felhasználó szolgáltatásokra vonatkoznak és a Kft részéről a külföldi megrendelés megtörtént, illetve – a
termékhez kapcsolódó, belföldön kifejtendő- vállalkozásozói teljesítés, vagy szolgáltatás belföldre már beérkezett importtermékhez
tapad. Megrendelő nem állhat el a szerződéstől az e pontban írt szükségszerű változtatás miatt akkor sem, ha a belföldi
termékszállítás, vállalkozói teljesítmény, illetve szolgáltatás kifejtését a Kft belföldi termék, vállalkozás, vagy szolgáltatás
vonatkozásában már megkezdte.
2.) Fizetési feltételek:
a.) A Kft által kiszámlázott összeget Megrendelő egy összegben köteles- amennyiben a Kft által kiállított számla más fizetési
időpontot nem tartalmaz- a számla kézhezvételétől számított 8 banki napon belül átutalással megfizetni. A fizetés a felek közötti
megállapodásban kikötött, illetve a számlán megjelölt pénznemben és a megjelölt bankszámlára teljesítendő.
A Megrendelő viseli a szerződés létrejötte és a teljesítés közötti időszakban bekövetkező árfolyamváltozás, árváltozás, vám- és
adótételek változása, egyéb költségmódosulás, vagy más, a szerződésben meghatározott, a teljesítéssel kapcsolatos, továbbá,
ezekkel összefüggésben, a Kft-t a szerződés alapján megillető díjak, költségek megnövekedéséből eredő kockázatot.
b.) Megrendelő a szerződésnek és a számla kiállítására vonatkozó szabályoknak megfelelően kiállított számla visszaküldése
esetén is a számlában fizetési esedékességként feltüntetett időpontban köteles teljesíteni, a számlában feltüntetett, szerződés
szerinti összeggel szemben csak a Kft -vel kötött előzetes megállapodás alapján élhet
c.) Fizetési késedelem esetén a Kft a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot számít fel
a késedelem időtartamára, a Kft-t illető egyéb kártérítési, vagy más törvényes igényei mellett. Megrendelő fizetési kötelezettségére
vonatkozó határidők fix határidőnek minősülnek.
d.) A 2.) pontban írtak érvényesek a Megrendelő minden, a felek között létrejött szerződésből eredő, a Kft-t a szerződés
alapján megillető díjon felüli, a Megrendelőt terhelő fizetési kötelezettségre is.
e.) Ha a szerződés megkötése és annak teljesítése közötti időszakban Megrendelő likviditási helyzetében kedvezőtlen
változások állnak be, vagy az említett időszakban Megrendelő ellen csőd eljárás, illetve ellene fizetésképtelenséget megállapító
eljárás indul, avagy a Megrendelő erre hatáskörrel rendelkező legfőbb szerve (főhatósága) végelszámolással, vagy ezzel tartalmilag
egyenértékű más eljárással Megrendelő jogutód nélküli megszűnését határozza el, Megrendelő erről haladéktalanul köteles a Kft-t
tájékoztatni és a Kft ez esetben Megrendelőtől a fizetést biztosító bankgaranciát, vagy más megfelelő biztosítékot követelhet akkor
is, ha egyébként a szerződés alapján Megrendelő fizetési kötelezettségének teljesítése már egyéb biztosítékkal alátámasztott. Ha a
Megrendelő ésszerű határidőn belül a megfelelő biztosítékot nem ad, vagy erre nem képes, a Kft a Megrendelővel szemben
fennálló követelését nyomban- a fizetési határidő előtt- esedékessé teheti, a szerződés teljesítését a megfelelő biztosíték adásáig
felfüggesztheti, vagy- választása szerint- a szerződéstől elállhat, a már általa birtokba vett terméken egyéb járulékaival együtt
követelheti. A Kft az e pontban írt- egymást ki nem záró- jogosítványait egymás mellett is gyakorolhatja.
f.) A fenti e.) pontban írt likviditási helyzetben bekövetkező kedvezőtlen változásnak tekintik a felek- az e.) pontban írtakon
túlmenően- különösen,
ha Megrendelő bármely szerződő partnere, illetve bármely belföldi hatóság felé, avagy szerződésen kívül általa okozott kár
megtérítésével összefüggésben a károsult felé fizetési kötelezettségeinek teljesítésével késedelmeskedik, ellene fizetési
kötelezettsége teljesítése érdekében peres, vagy peren kívüli eljárást indítottak,
ha bármely vagyontárgyára, vagyonára ellene végrehajtást vezetnek, ideértve a számlája ellen kibocsátott azonnali beszedési
megbízást is,
ha fizetéseit kifejezetten, vagy hallgatólagosan felfüggeszti,
ha felkerül bármilyen olyan nyilvános listára, amely fizetési kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos,
ha Megrendelő a Gt szabályai, vagy más, ezzel tartalmilag azonos eljárás keretében jogutódlással megszűnik, vagy ilyen eljárás ellene
megindult, illetve
ha szétválik, ez utóbbi átalakulásnak bármelyik formáját tekintve.
lyen körülménynek tekintik a felek azt is, ha a Megrendelő terhére a cégnyilvántartásba, vagy ezzel tartalmilag azonos célt szolgáló
nyilvántartásba bármilyen, a Megrendelő vagyonát- akár csak áttételesen is- érintő jogot jegyeznek be másnak a javára, illetve ha a
megrendelőre előirányzott költségvetési forrás csökken, továbbá, ha a pénzügyi forrás szerzése érdekében benyújtott pályázatot
elutasítják, vagy az elnyert pályázati összeg visszafizetését rendelik el részben, vagy egészben.

3.) Megrendelő átvételi kötelezettsége
a.) Megrendelő a szerződésszerűen leszállított árut a megállapodással rögzített, a Kft előteljesítése esetén az előteljesítésről
szóló értesítésben közölt, teljesítési időpontban köteles átvenni, azt saját költségén haladéktalanul kipróbálni, vagy más módon
megvizsgálni, észrevételeit a Kft- vel az átvételkor közölni, fuvarozó közbejöttével történő teljesítés esetén a címzett jogszabályban
előírt kötelezettségeit teljesíteni.
Megrendelő ezen 3.) pontban szabályozott teljesítés átvételét és a fizetést csak a Kft részéről felmerült súlyos, valós és a Kftnek felróható, a rendeltetésszerű használatot kizáró szerződésszegés esetén tagadhatja meg.
Az átvétel és a fizetés megtagadása megalapozottsága kockázatát a Megrendelő viseli. Vállalkozói teljesítmény és szolgáltatás
igénybevétele esetén Megrendelő a készre jelentés időpontjában köteles saját költségén a teljesítést, illetve a szolgáltatást
megvizsgálni, annak eredményét átvenni, ha az átvételhez próbaüzem szükséges, azt a készre jelentés napján- a Kft egyidejű
értesítése mellett- saját költségén megkezdeni és a próbaüzem végéig folyamatosan folytatni.
Ha a Megrendelő a teljesítés megvizsgálást követő napon, vagy ha az átvétel a próbaüzem, vagy egyéb átvizsgálási
szükségesség miatt hosszabb időt igényel, legkésőbb a próbaüzem, illetve az átvizsgálás befejezésekor nem nyilatkozik, azt úgy kell
tekinteni, hogy teljesítést hibátlanként elfogadta akkor is, ha külön ezzel kapcsolatos igazolás, vagy más egyéb nyilatkozat részéről
nem kerül kiadásra.
Megrendelő a termék, vagy a szolgáltatás átvételét és a kft-t illető díjak, költségek megfizetését nem tagadhatja meg akkor
sem ha a Kft egyébként a Megrendelő érdekében jótállási, szavatossági, vagy ezekkel egyenértékű más jogok érvényesítésére köteles
a szerződés alapján, a gyártó (külföldi, vagy belföldi gyártó, szállító, szellemi alkotást létrehozó stb.) felé.
A Kft-t csak erre vonatkozó, kifejezett szerződési megállapodás alapján terheli külön díj nélkül a közreműködésével
Megrendelő részére beszerzett termékkel, vállalkozói teljesítményéhez beszerzett termékkel, szolgáltatással, vagy ezekhez nem
kapcsolódó, más által kifejtett szolgáltatással összefüggő jótállási, szavatossági, vagy ezekkel egyenértékű más jogok (warranty stb.)
érvényesítési kötelezettsége, illetve ezekben való közreműködési kötelezettség a Megrendelő érdekében.
b.) Megrendelő átvételi késedelme esetén a késedelme időtartamára napi 50.000,-Ft késedelmi kötbért tartozik a Kft
részére megfizetni.
c.) Ha a szerződés teljesítése a Megrendelő érdekkörében felmerült okból meghiúsul, Megrendelő a Kft-nek a bruttó
szerződési érték 40%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért is köteles megfizetni.
d.) Megrendelő, a szállított termék átvétellel kapcsolatos kötelezettségeinek késedelmes teljesítésével, illetve
elmulasztásával a Kft-nek okozott károk és költségek- ideértve átvételi késedelem esetén a felelős őrzés díját és költségeit ismegtérítésére köteles. A Kft Megrendelő 3 (Három) naptári napot meghaladó átvételi késedelme esetén jogosult a terméket
raktárban elhelyezni, az ezzel kapcsolatos kiadásait, költségeket - a Kft-t illető felelős őrzési díjon felül- a Megrendelőre hárítani.
Termék-átvételi késedelem esetén a Kft-t megillető felelős őrzés díja, napi 30.000,- HUF.
Ha a teljesítéstől számított 10 naptári napon belül Megrendelő az árut (terméket) nem veszi át, a Kft jogosult azt értékesíteni akkor
is, ha a szerződés alapján a Megrendelő már részben teljesített, az így befolyt vételárból az őt illető, Megrendelőtől meg nem térült,
díjakat, költségeket kötbéreket, bánatpénzt, kártérítési összegeket közvetlenül érvényesíteni, a megmaradt vételár terhére
Megrendelővel elszámolni. Mindaddig, amíg a termék tulajdonjoga Megrendelőre nem szállt át, a Kft a 10 napot elérő, vagy
meghaladó megrendelői átvételi késedelem esetén a termékkel szabadon rendelkezik. A 10 napot elérő késedelem a Megrendelő
elállásának minősül.
Ezen pontban szabályozott, a Kft-t megillető értékesítési lehetőségek nem zárják ki azt, hogy a Kft- választása szerint- a szerződés
teljesítését igényelje a Megrendelő részéről, továbbá érvényesítse Megrendelő szerződésszegéséből eredő igényeit.
4.)

A Kft teljesítése

a.) A Kft által közölt teljesítési időpontok, feltéve, hogy a szolgáltatás tárgya importból származó termék, vagy vállalkozói
teljesítményhez, szolgáltatás teljesítéséhez felhasznált, importból származó anyag, eszköz, know-how, vagy bármilyen más, a teljesítéshez
szükséges dolog, ideértve azt az esetet is, amikor a belföldi beszerzési forrás (gyártó, szállító) az általa biztosított termékhez importból
származó bármilyen dolgot használ fel,- a külföldi, illetve a beszerzést biztosító szerződéses partnerek magatartásával összefüggésben-,
tájékoztató jellegűek, ezért ezen határidőknek a Kft részéről történő időleges, vagy végleges elmulasztására Megrendelő semmilyen jogot
nem alapíthat a Kft-vel szemben, kivéve, ha a Kft a megállapodásban kifejezetten fix határidőt vállalt a teljesítésre és ez esetben a
késedelmet, illetve a meghiúsulást kifejezetten a Kft felróható magatartása okozta. A Kft részéről vállalt fix határidőnek csak az a határidő
tekintendő, amelyet a felek írásban kifejezetten ilyenként jelöltek meg.
Ugyanezen a szabályok vonatkoznak a külföldről, vagy belföldről beszerzett és szállított termékhez kapcsolódó, továbbá ilyen termékhez
nem kapcsolódó, de teljesítéséhez külföldről, vagy belföldről beszerezni szükséges alkatrészt, tartozékot, anyagot, programot, technológiai
leírást, vagy bármilyen más eszközt feltételező, a Kft által kifejtendő, szolgáltatás teljesítésének határidejére, az ezzel kapcsolatos
késedelme és meghiúsulásra is. A Kft-nek, nem az előbbiek szerint meghatározott teljesítéseire vonatkozó felelősségére a magyar Polgári
Törvénykönyv ezzel kapcsolatos általános szabályai az irányadóak.
b.) A Kft a szerződésben meghatározott mennyiségben és minőségben köteles teljesíteni, ide nem értve ezen általános szerződési
feltételek 1.)pont a.)al- pontjában írt szükségszerű változtatás eseteit.
c.) A Kft teljesítéséhez a Megrendelő hozzájárulása nélkül is teljesítési segédet vehet igénybe. Ha a Kft az általa szállított terméket
fuvarozó közbejöttével juttatja el Megrendelőhöz, Megrendelőt a fuvarozási szerződés szabályai szerinti címzett jogai illetik és a címzett
kötelezettségei terhelik. A Kft előteljesítésre jogosult.
d.) A Kft termékszállítási szerződéseit Incoterms 2000 CIP paritással teljesíti, a Kft által kötött szerződésekben és ezen Általános
Szerződési feltételekben alkalmazott árak, díjak, költségek, számszerűen, vagy százalékos formában rögzített összegek, az ÁFA-t nem
tartalmazzák.

e.) A Kft a teljesítéskor köteles mindazt a használati utasítást, minőségi tanúsítványt, garancia levelet, tájékoztatást, terveket,
műszaki leírást, hatósági engedélyeket, tanúsítványokat stb. , Megrendelő részére bocsátani, amelyek az általa szolgáltatott termék, az
általa kifejtett vállalkozói teljesítmény, illetve szolgáltatás rendeltetésszerű használatához szükséges. Ebben a vonatkozásban a Kft-t nem
terheli több kötelezettség, mint az általa szállított termékre vonatkozó, a gyártó, vagy más szerződési partnertől kapott ilyen dokumentum
szolgáltatása a Megrendelő felé, vállalkozói teljesítmény és szolgáltatás kifejtése esetén a Kft által összeállított tájékoztató kiadása, és
amennyiben ilyen eleve szükséges volt: műszaki dokumentáció és hatósági engedélyek, a vállalkozói teljesítményhez, szolgáltatáshoz
felhasznált dologra vonatkozó tanúsítványok, műszaki dokumentációk, hatósági engedélyek stb. átadása.
f.) A Kft az átadás–átvételnél köteles jelen lenni, ha az átadás- átvétel próbaüzemmel történik, köteles azon részt venni, átadásátvételi, előre látható késedelem, illetve meghiúsulás, továbbá szükségszerű változtatás esetén, továbbá a megrendelőt terhelő díjak,
költségek teljesítés előtti változásáról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, az őt illető díjakról szabályszerű számlát a Megrendelő
részére kiállítani.
g.) A kárveszélyt az átvételtől kezdődően,- ha pedig az átvételre vonatkozó rendelkezéseket a megrendelő megszegi, a Kft
teljesítéséről szóló értesítésének kézhezvétele napjától kezdődően - a Megrendelő viseli.
h.) A Kft-t del credere felelősség, továbbá mindazon szerződéses teljesítményeit illetően, amely importból származó termék
szállítására, ilyen terméknek vállalkozói teljesítményben felhasználására, vagy a Kft-nek ilyen terméket felhasználó szolgáltatására
vonatkozik, kellékszavatosság, illetve jogszavatosság- nem terheli.
i.) A Kft-t, a Megrendelőnek a felek közötti szerződés és a magyar Polgári Törvénykönyv előírásaiba nem ütköző elállása esetén –
ide nem értve a Megrendelőnek, a jogszerű, súlyos szerződésszegésre alapított elállását a szerződéstől-, az ÁFA-val növelt szerződési érték
30%-ának megfelelő bánatpénz illeti meg, amely Megrendelő ezen pontban írt elállásával egyidejűleg, ha pedig Megrendelő ezen Általános
Szerződési Feltételekben írt, 10 naptári napot meghaladó átvételi késedelme miatti értékesítésre sor kerül, a 11. naptári napon esedékes.

5.) Szerződésszegés
a.)

b.)

c.)

súlyos szerződésszegésnek minősül a Kft részéről különösen:
a létrejött szerződés teljesítésének indokolatlan megtagadása
olyan termék, vállalkozói teljesítmény, szolgáltatás szállítása, létrehozása, teljesítése, amely a rendeltetésszerű
használatra alkalmatlan, azt kizárja, kivéve azokat az eseteket, amelyek tekintetében a Kft a kellékszavatosságért
való felelősségét kizárta,
súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről különösen:
fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése, vagy megtagadása
tájékoztatási kötelezettségének elmulasztása
az átvételi kötelezettségének késedelme, továbbá az átvétel és fizetés szerződésbe ütköző megtagadása
a szerződés szempontjából vis maiornak minősül mindkét fél tekintetében különösen:
természeti erőhatalom
politikai, vagy egyéb célú tömegmegmozdulások
sztrájkok, közlekedési akadályok,
kötelező erejű, a szerződést érintő jogszabályok, biztonsági és egyéb hatósági előírások változásai

A vis maior tartama alatt – ha annak jellege a szerződés teljesítésé akadályozza- a szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése szünetel
és ha ez az időtartam a 30 napot meghaladja, bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal a szerződéstől elállhat azzal, hogy
az elállásig a másik félnél a szerződés teljesítésével összefüggésben felmerült minden díjat, költséget stb. köteles az elállás napján
megtéríteni átutalással, a másik szerződő fél bankszámlájára. Az itt szabályozott elállási lehetőség nem vonatkozik ezen Általános
Szerződési Feltételek 1.) pont d.) alpontjában írt esetekre. A kötelező erejű, szerződést érintő jogszabályi, hatósági előírási változások, a
szerződés részévé válnak, az azokkal ellentétes rendelkezések helyébe lépnek.

6.) tulajdonjog átszállás
a. ) A Kft által a Megrendelőnek szállított termék, a vállalkozói teljesítménnyel létrehozott eredmény, a Kft által a saját
szolgáltatásához igénybe vett alkatrészek, tartozékok, technológiák, egyéb know-how-k tulajdonjogát a Kft, az őt a szerződés alapján
megillető teljes ellenérték (díjak, költségek, a Kft-nek bármilyen jogcímen a Megrendelőtől járó összegek, stb.) birtokbavételéig fenntartja,
kivéve azokat a dolgokat, amelyeket a Kft teljesítéséhez a Megrendelő szolgáltatta.
b.) Megrendelő- mindaddig, amíg a Kft-t megillető teljes ellenértéket (lásd: a.) pont) maradéktalanul nem fizette meg, a termék,
teljesítmény, szolgáltatás eredménye tulajdonjogára nem tarthat igényt, tulajdonjoga megszerzéséig a felelős őrzés szabályai szerint
köteles eljárni a birtokába került, de a teljes ellenérték (lásd: a.) pont) megtérítéséig a Kft tulajdonát képező dolgok tekintetében.
c.) A Kft a saját teljesítéséhez a Megrendelőtől kapott dolgokat a teljesítéshez felhasználhatja a Megrendelő külön hozzájárulása
nélkül, a felhasználással (feldolgozással) ezek a dolgok a Kft tulajdonába kerülnek.
d.) Az ezen 6. pontban írt szabályok nem érintik a kárveszély átszállására vonatkozó rendelkezéseket.
7.) Szellemi tulajdon, titoktartás
a.) A Kft-nek a szerződés alapján történő teljesítéséhez tapadó, vagy azoktól független de Megrendelőnek átadott, vagy a
Megrendelőnek más módon tudomására jutott minden, külön jogszabály szerint védett, vagy nem védett, külön nevesített, vagy nem
nevesített szellemi alkotás fajta és területi korlátozás nélkül, (ideértve a know-how-t, a szoftvert, franchise-t is) - ha annak tulajdonjoga

kifejezetten más nem illet-, kizárólag a Kft tulajdona és a teljesítést követően is az marad.
b.) A Kft a Megrendelő részére, a teljesítéssel, kizárólag saját felhasználásra és kizárólag a teljesítéshez tapadóan, a teljesítés
Megrendelő általi használatba vételéhez, felhasználásához, használati jogot enged külön díjazás nélkül az a.) pontban írt szellemi tulajdont
illetően azzal, hogy arra további licencia (al-licencia) másnak nem adható, továbbfejlesztésre kizárólag a Kft előzetes írásbeli
hozzájárulásával használható fel.
c.) A Kft teljesítéséhez tapadó, vagy azoktól független, az előbbiek szerint Megrendelőnek használatra átengedett bármilyen
szellemi alkotás Megrendelő általi, - engedélyezett- továbbfejlesztése esetén a továbbfejlesztett szellemi alkotáson a kft és a Megrendelő
közös tulajdont szerez, a fejlesztési hozzájárulás figyelembe vételével, de minden esetben akként, hogy az új szellemi alkotáson a Kft
tulajdona az 50%-ot meghaladja. Az előzetes hozzájárulás nélküli továbbfejlesztéssel létrejött szellemi alkotás teljes egészében a Kft
tulajdonába kerül és ezzel összefüggésben Megrendelő a Kft-vel szemben semmilyen igénnyel nem léphet fel.
d.) Megrendelő felel mindazon károkért és következményekért, amelyek a Kft tulajdonát képező szellemi alkotások engedély
nélküli, vagy egyébként illetéktelen fejlesztéséből felhasználásából , azokkal való rendelkezéséből (bitorlás) fakadnak.
e.) A Megrendelő által, a Kft teljesítéséhez való hozzájárulásként átadottakhoz tapadó, azokkal kapcsolatos, vagy azoktól
független szellemi alkotásokon, ha azok a Kft által a teljesítés során felhasználásra, alkalmazásra kerülnek, a Kft tulajdonjogot szerez és a
továbbiakban azokkal szabadon rendelkezik.
f.) A szellemi tulajdonnal kapcsolatos fenti rendelkezések nem érintik a szellemi alkotások létrehozóinak a törvényben biztosított
jogait.
g.) Ezen Általános Szerződési Feltételekben a szellemi tulajdonra vonatkozó rendelkezések kizárólag megszorítóan
értelmezhetők.
h.) Szerződő felek a másik féltől a szerződés előkészítése, megkötése, teljesítése kapcsán kapott, vagy egyéb úton tudomásukra
jutott, a másik szerződő felet érintő, továbbá a közöttük létrejött szerződéssel összefüggő minden adatot, információt bizalmas üzleti
titokként kezelnek és kötelezik magukat arra, hogy ezeket a bizalmas üzleti titkokat a szerződés megszűnését követően is megőrzik,
harmadik személy tudomására még áttételesen sem hozzák és mindent megtesznek annak érdekében, hogy az érintett fél engedélye
nélkül harmadik személy ezekhez az adatokhoz ne juthasson hozzá. Nem vonatkozik a felek ezen kötelezettsége a hatóságok felé történő
kötelező adatszolgáltatás, valamint a szerződés bizonyos elemeinek (pl. referenciaként) pályázati kiírásokon való felhasználás eseteire,
azzal azonban, hogy az adat felhasználás ezekben az esetekben is csak a legszükségesebb mértékben és csak a másik fél előzetes értesítése
–pályázati célú felhasználása esetében előzetes engedélye- mellett lehetséges. Önmagában az a tény, hogy a felek egymással szállítási,
vállalkozási, vagy szolgáltatási célú szerződést és milyen minőségben kötöttek, továbbá, ha szükséges, a szerződés főösszege és a szerződés
fő tárgya, referencia igazolása, illetve pályázaton részvétel céljából szabadon felhasználható.
8.)

Vegyes rendelkezések, irányadó jog, bírósági kikötés

a.) Ezen Általános Szerződési Feltételek a felek megállapodásának szükségszerű, elválaszthatatlan tartalmát képezik, kivéve, ha a
felek eltérően nem rendelkeznek ezen Általános Szerződési Feltételek kizárása, vagy módosítása tekintetében.
b.) Ezen Általános Szerződési feltételek egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége az Általános Szerződési feltételek
egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érintik.
c.) A szerződés létrejöttével ezen Általános Szerződési Feltételekben írtakkal ellentétes rendelkezések csak annyiban hatályosak,
amennyiben szerződő felek az a.) pontban írtak szerint ettől el kívánnak térni, a feleknek a szerződés kötést megelőző, a szerződésre
vonatkozó nyilatkozatai helyébe – a szerződés létrejöttével- a felek megállapodása és ezen Általános Szerződési feltételek lépnek.
d.) Ezen Általános Szerződési Feltételekben rögzített jogok gyakorlásának elmulasztása nem értelmezhető joglemondásként és
ezen Általános Szerződési Feltételekben írt kifejezett rendelkezés, vagy a másik szerződő fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül, a felek
részéről teljesítési segéd nem vehető igénybe, a szerződésből eredő követelések másra nem engedményezhetők, kivéve a Kft-nek a
Megrendelővel szemben fennálló követelésének factoring, forfait, illetve követelés- behajtó cégekre történő engedményezését.
e.) Szerződő felek szerződésüket teljes egészében a magyar jog uralma alá helyezik és a szerződésükből származó minden vitás
kérdésük eldöntésére, a hatásköri szabályok függvényében kikötik a Szegedi Városi Bíróság, illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos
illetékességét.
f.) Szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy minden olyan esetben, amikor megállapodásuk és annak részét képező ezen
Általános Szerződési Feltételek felelősség korlátozó rendelkezéseket tartalmaznak, ezek a rendelkezések közös egyetértésükkel és közös
szerződési akaratukkal a szerződési szabadság elve alapján kerültek rögzítésre, továbbá, hogy mindazon esetekben, amikor
megállapodásuk, vagy annak részét képező ezen Általános Szerződési Feltételek valamilyen joglemondásról szólnak, azok kiterjesztően
nem értelmezhetők.
g.) Megrendelőnek a szerződést aláíró képviselője felelőssége tudatában kijelenti, hogy az általa képviselt szerződő fél a hatályos
magyar jogszabályok szerint nyilvántartásba vett jogalany, amely nem áll csőd, felszámolási, vagy végelszámolási, illetve ezekkel azonos
értelmű eljárás hatálya alatt és az általa képviselt szerződő fél részéről a szerződés aláírására kellően felhatalmazott. Felelőssége tudatában
kijelenti azt is, hogy a Kft-val kötött szerződés létrehozása előtt ezen Általános Szerződési Feltételeket megismerte, áttanulmányozta, az
egyes pontjai vonatkozásában a Kft-tól felvilágosítást kért, a szerződés rendelkezésit maradéktalanul megértette és azokat az általa
képviselt szerződő fél részéről fenntartás nélkül elfogadja és ezt a Kft- felé a konkrét megállapodás aláírásával igazolja.
h.) A Kft-nek a szerződést aláíró képviselője felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Kft a magyar jogszabályok szerint a
cégnyilvántartásba bejegyzett gazdasági társaság, amely nem áll csőd, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás alatt és a szerződés
aláírására a Kft részéről kellően felhatalmazott.

