GABONAKOM Kft.
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
2012/001
Ezen szerződés 2012. január ……..-én a következő feltételekkel jött létre:

1. Szerződő felek megnevezése:
Megrendelő:
GABONAKOM KFT.
2890 TATA
Május 1. út 2. 4/3.
Adószám: 13290232-2-11
Bsz.:12029004-00156304-00100000

Szállító:

2. Szerződés tárgya:
A Megrendelő megvásárolja a Szállító kizárólagos tulajdonát képező, per, teher és
igénymentes, az alábbiakban megjelölt mennyiségű és minőségű, magyar származású, 2011-es
termésű TAKARMÁNY KUKORICÁT.
A minőség Magyar Szabvány (MSZ12540/98) szerint végleges. A Szállító garantálja, hogy az
áruélő és holt kártevőktől, idegen szagtól mentes, beérett, egészséges, száraz.
A Szállító garantálja, hogy az áru Magyarországon engedélyezett, nem génmanipulált
fajtákból származik, növényvédő szer maradványtól, nehézfémtől, mérgező gyommagvaktól
mentes.

3. Mennyiség

:

…………… tonna +/- 5 % (a megrendelő választásában) a Szállító
telephelyén mért súly szerint végleges

4. Szállítás

:

2012. január 01.- 2012. január 10. között (melyben minkét
dátum benne foglaltatik)

5. Csomagolás

:

ömlesztve

6. Ár

:

………………….. HUF / tonna + ÁFA
……………………. telephelyen gépkocsira rakva

7. Fizetés

:

számla ellenében 10 banki napon belül átutalással

8. Dokumentáció

:

Tehergépkocsi fuvarlevelek vagy ezek összesítője 2
példányban

9. Teljesítés időpontja:

A teljesítés időpontja a szállítás befejezésének
napja.

10. A Szerződő felek jogai és kötelezettségei:
•

A Szállító vállalja, hogy az árut az elszállítás időpontjáig szakszerűen tárolja,
a minőség/állagmegóváshoz szükséges intézkedéseket megteszi

11. Kötbér, kártérítés, késedelmi kamat:
A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármely okból nem teljesítése, vagy hibás,
hiányos, késedelmes teljesítése esetére 20% kötbért kötnek ki, melynek alapja a nem
teljesített, illetve a hibásan vagy késedelmesen teljesített mennyiség jelen szerződés
alapján számított értéke. Amennyiben a meghiúsulásból, vagy hibás, hiányos, késedelmes
teljesítésből eredő kár a kötbér összegét meghaladja, a vétkes fél kötelezett a felmerült
károk és többletköltségek megtérítésére.
Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke évi 14%.
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12. Tájékoztatási kötelezettség:
A Szerződő Felek kötelesek tájékoztatni egymást minden olyan körülményről, mely az ügylet
végrehajtására befolyással bír, vagy annak végrehajtását veszélyezteti. Jelen Szállítási
Szerződés aláírásával a Felek nyilatkoznak arról, hogy nem állnak csőd-, illetve
felszámolási eljárás alatt továbbá, hogy Társaságuk pénzügyi helyzete a szerződésben
vállalt kötelezettségek határidőben történő teljesítésére alapul szolgál, azt biztosítja.
Szállító részéről a Szerződés aláírója kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Szállítót
megtestesítő gazdálkodó szerv ezen Szerződés hatálya alatt átalakul, gondoskodik a jelen
Szerződést megtestesítő jogutódja kijelöléséről és erről a Megrendelőt haladéktalanul
tájékoztatja. A Szállító kötelezi magát a kijelölés, tájékoztatás elmaradásából származó
károk teljes összegben történő megtérítésére a polgári jog szabályai szerint

13. Jogviták eldöntése:
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült
vitás ügyeket elsősorban békés úton próbálják rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy
az üzletkötés helye valamint értéke szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő követeléseik
egymással szemben kettő év alatt évülnek el. Az elévülésre a Polgári Törvénykönyv
megfelelő szabályi irányadóak.

14. Egyéb rendelkezések:
Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezési az
irányadóak. Mindaddig, amíg jelen Szerződés hatályban van és valamely szerződéses
rendelkezés érvénytelenné válik, hatályát veszti, vagy nem kikényszeríthető, az
érvénytelenség, hatálytalanság vagy ki nem kényszeríthetőség nem érinti a Szerződés egyéb
rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát vagy kikényszeríthetőségét.
A Felek megállapodnak, hogy a Szerződést, illetve az azzal kapcsolatos mindennemű
közléseiket telefaxon / elektronikus levél formájában is elfogadják. Az ilyen közléseket
minden esetben a Szerződő Felektől származónak kell tekinteni és azokat a Felek
hitelesnek fogadják el, azok érvénytelenségére egyik Fél sem hivatkozhat.
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