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2010.01.13. 
 

Speciális beszerzési feltételek 
   
Az alábbi cégek között: 
    AQS GMBH CO KG 
    Sackstrasse 6 
    31691 Helpsen  
    - a továbbiakban: Megbízó - 
 
 

és 
a megbízott cég 
Név: 
Cím: 

 
 
    - a továbbiakban: Megbízott - 
 
 

1. § 
 

1. A Megbízott a Megbízó számára utómunka szolgáltatásokat, valamint 
Általános Szolgáltatásokat nyújt. 

 Az adott munka részletei minden esetben egyedi megbízások 
(részteljesítési szerződések) keretében kerülnek meghatározásra. Ezen 
keretszerződés előírásai az egyes részteljesítési szerződéseknek is 
részét képezik. 

 
2. A Megbízott viseli a teljes vállalkozói kockázatot. Az elvégzett 

teljesítéseiért a Ptk. vállalkozási szerződésekre vonatkozó előírásai 
szerint felel. 

 
 

2. § 
 

1. A Megbízott önállóan tevékenykedik. A Megbízó számára végzett 
tevékenységek helye, ideje és terjedelme az adott esetben elvégzendő 
teljesítésektől függ. 

 
2. A Megbízott köteles az egyes megbízásokat végrehajtani. A munka 

esetleges megszakításait feltétlenül egyeztetni kell a Megbízóval és 
ezekhez a Megbízó engedélye szükséges. Ennek során a Megbízó 
ügyfeleinek az igényeit kell elsődlegesen figyelembe venni. A Megbízó 
ügyfele és a Megbízó között megállapodott határidők a Megbízott 
számára is kötelező érvényűek. 

 
3. Amennyiben a teljesítést a Megbízó ügyfelének a területén kell elvégezni, 

akkor az alapvetően csak a szokásos munkaidő alatt lehetséges, melyet 
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teljes egészében ki kell. Ugyanez vonatkozik a Megbízó területén végzett 
tevékenységre is. 

 
3. § 

 
1. Amennyiben a részteljesítési szerződésben nincs ettől eltérő előírás, 

akkor a Megbízott munkadíjat kap az elvégzett tevékenységéért a 
teljesített munkaóráknak megfelelően, ehhez jön még a törvényben előírt 
általános forgalmi adó. 

 A megállapodás szerinti óradíj valamennyi járulékos költséget és egyéb 
ráfordítást tartalmaz. Az elszámolás a Megbízó ügyfele által ellenjegyzett 
teljesítményigazolások, ill. a rész-, ill. végleges átvételi jegyzőkönyvek 
alapján történik. 

 
2. A (rész)teljesítéseket havonta, számla kiállításával lehet elszámolni. A 

törvényes általános forgalmi adót külön kell kimutatni. 
 
 

4. § 
 

 
1. A Megbízott a saját gépjárműveit és munkaanyagait használja. Egyes 

esetekben a Megbízóval történő egyeztetés után szerszámok, CAD-
berendezések, számítógépek, ill. egyéb anyagok kölcsönzés formájában 
történő rendelkezésre bocsátása is szóba jöhet. 

 
2. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy az újbóli részszolgáltatási 

szerződésekkel történő ismételt megbízások nem létesítenek 
munkaviszonyt. A Megbízottnak jogában áll az elfogadott megbízáson 
kívül más megbízók számára is megbízásokat végrehajtani, amennyiben 
a Megbízóval megállapodott határidők betartásra kerülnek. 

 
5. § 

 
1. A Megbízott köteles a titoktartásra valamennyi olyan ügyet és folyamatot 

illetően, melyekről a tevékenysége során tudomást szerzett, különös 
tekintettel a Megbízó üzemi titkaira, ill. annak ügyfeleire, mégpedig a 
keretszerződés befejezése után is. Az ezt megsértő cselekedetek és 
károk miatti követelések és károk teljes egészében a Megbízottat terhelik. 

 
2. A Megbízott kötelezi magát arra, hogy mellőz bármiféle 

versenytevékenységet nem csak a Megbízóval szemben, hanem annak 
ügyfeleivel szemben is. A Megbízott csak a Megbízón keresztül, annak 
írásbeli hozzájárulásával jogosult kapcsolatot felvenni a Megbízó 
ügyfeleivel. A Megbízó ügyfeleivel való viszonyában a Megbízottnak 
figyelembe kell vennie, és kifejezésre is kell juttatnia, hogy ő a Megbízó 
teljesítési segédje. 

 
Az ügyféllel tilos közvetlenül kapcsolatot felvenni, vagy akár közvetlenül 
szerződést kötni. Amennyiben kapcsolatfelvétel szükséges, akkor a 
Megbízottnak az ügyféllel szemben kifejezésre kell juttatnia, hogy ő a 
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Megbízó teljesítési segédje, és harmadik személyeken keresztül sem hajt 
végre, ill. hajtat végre az 1), ill. 2) kötelezettséget megszegő 
tevékenységet. 

 
 Minden ezen előírásokat sértő cselekedet esetén a Megbízott kötelezi 

magát arra, hogy az ügyféllel létrehozott forgalom 30%-a mértékében 
kötbért fizet. 

 
A továbbiakban pedig a Megbízó jogosult azokat a megbízási 
összegeket, melyekből az ügyféllel kötött szerződés volumene állt volna, 
kártérítésként követelni. Egyébként a Megbízó további kártérítésre 
vonatkozó joga érintetlen marad. 

 
A Megbízott köteles a Megbízó igénye esetén azon évek 
adóbevallásait/ügyfélkapcsolatait, melyekre a versenyzáradék vonatkozik, 
rendelkezésre bocsátani. 
 
Ez a versenyzáradék a szerződés befejezése után 23 hónapig érvényes. 

 
6. § 

 
1. A keretszerződést mindkét félnek jogában áll hónap végi felmondással, 

30 napos felmondási határidővel felmondani. A Megbízott részéről történő 
felmondás a megbízások befejezése előtt kizárt, kivéve, ha a Megbízó 
ehhez beleegyezését adja. 

 
2. Amennyiben a megbízás végrehajtásakor kiderül, hogy a Megbízott a 

megbízást nem tudja szakszerűen végrehajtani, vagy a megbízás rendes 
lebonyolítása nem biztosítható, akkor a Megbízó jogosult a megbízást idő 
előtt megszakítani. 

 A Megbízó ezen kívül jogosult a megbízást idő előtt megszakítani vagy 
lerövidíteni, ha nyomós okok miatt – melyeket a Megbízottal közölni kell – 
a megbízás folytatása nem lehetséges vagy nem szükséges. Mindkét 
esetben csak az addig elvégzett teljesítmények számlázhatók ki. 

 
7. § 

 
 Ezen keretszerződés, valamint a részteljesítési szerződések 

módosításainak, ill. kiegészítéseinek az érvényességéhez írásos forma 
szükséges. Amennyiben a szerződések egy előírása érvénytelen lenne, 
akkor az nem érinti a többi előírás érvényességét. 

 
8. § 

 
A bírói illetékesség helye a mindenkori megbízói telephely. 

 
 
 
 


