Rába Jármű Kft.
A Rába csoport tagja

Beszerzési feltételek / MJK01. melléklet
=======================================================================
1. A rendelésen feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
=======================================================================
2. A számla és teljesítést igazoló bizonylat postázási címe:
T-Systems Magyarország Zrt.
9001 Győr, Pf. 643.
Elektronikus számlák küldési címe: elektronikusszamla@t-systems.hu
=======================================================================
3. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 4. § 2. pontja értelmében a rendelésen szereplő
Szállító alvállalkozónak minősül. Ezért az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § (1) bekezdése vonatkozik a rendelés teljesítéséről kiállított számlák kifizetésére.
=======================================================================
4. A teljesítést igazoló bizonylat postázási címe:
Rába Jármű Kft.
9002 Győr
Pf. 195.
=======================================================================
5. Szállítási feltételek:
- A beszállított Termékhez mindig legyen szállítólevél. A szállítólevél tartalmazza a Termék származási országára vonatkozó információkat.
- Az Európai Unión kívüli országból származó Termék esetén a vámeljáráshoz szükséges dokumentumokat
(számla, származási bizonyítvány, EUR1, EUR2) mindig mellékelni kell.
- A rendelés teljesítése a szállítás ütemezése szerint történjen.
- Amennyiben a rendelésünk nem kerül 8 napon belül visszaigazolásra, akkor azt, az adott tartalommal elfogadottnak tekintjük.
- A Szállítónak felróható okból bekövetkezett szállítási késedelem miatt, a Rába Jármű Kft jogosult késedelmi kötbér követelésére, a vonatkozó közbeszerzési eljárás szerinti mértékben.
- Ha a Szállító várható késedelme olyan mértékű, hogy az a Rába Jármű Kft. szerződéses kötelezettségeinek
a teljesítését veszélyezteti, a Rába Jármű Kft.-nek jogában áll a szerződéstől elállnia, és a szükséges Terméket másik szállítótól beszereznie.
- Ezen túlmenően a Rába Jármű Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a következményes kárainak megtérítését követelje.
- A módosítás jogát költségkihatás nélkül fenntartjuk.
- A megrendelt termékeknek meg kell felelni az adott termékcsoportra vonatkozó követelményeknek:
- A szabványos termékeknél a vonatkozó előírások érvényesek.
- Nem szabványos termékeknél a Rába Jármű Kft. előírásai a meghatározóak.
- Rajzszámos tétel rendelésénél kérjük a rajzon előírt valamennyi követelmény betartását, és az erre vonatkozó műbizonylat megküldését szállítmányonként, a minőségbiztosítási követelményeknek megfelelően.
- Amennyiben nincs arra vonatkozóan külön megállapodás, vagy külön írásbeli értesítés, mindenkor a rendelés kiadásakor aktuális szabványévjárat érvényes.
- Sorozatgyártás csak jóváhagyott első-minta esetén indítható, amennyiben a tétel első-minta beszerzésre
kötelezett.
- A HM (Honvédelmi Minisztérium) szerződéses szállításokhoz tartozó termékek/szolgáltatások esetében az
alvállalkozó/szállító előzetes egyeztetés alapján köteles engedélyezni a HM minőségbiztosítási megbízottjainak, az alvállalkozó/szállító ellenőrzését,
illetve,
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az összes ilyen beszerzési dokumentumban feltüntetjük, hogy: „A szerződés minden követelménye GQA
(GQA=Kormányzati minőségbiztosítási folyamat) ellenőrzés tárgyát képezheti. Az esetlegesen végrehajtásra
kerülő GQA tevékenységekről értesítést kap.”
- Minden ügyiraton a Szállító száma, Rendelési szám, Rajzszám, verziószám (rajzkiadási állapot)
és a Termék megnevezésén kívül, a nyomon követhetőség érdekében, a Rába Cikkszámát is fel kell tüntetni.
- A rendelésigazoláson kérjük a pontos ár és a vámtarifaszám közlését is.
- A Szállító tudomásul veszi, hogy a Rába Jármű Kft-nél végzett idegenáru ellenőrzés a szállítólevél és idegenáru dokumentumok egyeztetésére, a szállítási egységek számának ellenőrzésére, a csomagoláson külsőleg
észlelhető szállítási sérülésekre korlátozódik, azaz a normál ügymenet szerint, a Szállító termékét a beépülési
gyártási fázis kezdetén, vagy késztermék állapotban vizsgáljuk.
- A Szállító tudomásul veszi, ha bizonyíthatóan hibásan teljesít, és a hiba rövid időn belül értékcsökkenés
nélkül nem javítható, úgy a Rába Jármű Kft. kérheti a termék kicserélését.
- Abban az esetben, ha bizonyíthatóan a hibás teljesítésre visszavezethető okból, a Szállító termékéből származtathatóan egyéb alkatrész vagy késztermék meghibásodás is fellép a gyártás, vagy a végfelhasználó általi
használat során, úgy ezen túlmenően a Rába Jármű Kft. követelheti a kárának teljes körű megtérítését.
- A szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben az általános rendelkezésekre vonatkozó PTK
rendelkezései érvényesek.
- A számla első példányát postán kérjük a fent megadott postázási címre.
- Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén késedelmi kamatként legfeljebb, a PTK-ban meghatározott mérték
érvényesíthető
- Adószám: HU 11866536-2-08
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