METSPA Beszerzési és Kereskedelmi Kft.
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Beszállítóknak nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos
ÜZLETSZABÁLYZATA
Alkalmazandó 2016. április 20-tól visszavonásig.
METSPA Beszerzési és Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: METSPA) a mez gazdasági és élelmiszeripari termékek
vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló
2009. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 3. § (5) és (6) bekezdésében, valamint a 2010. évi CLXVIII.
Törvény (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel en, a Törvény hatálya alá tartozó beszállítóknak (továbbiakban:
Beszállítók) nyújtható, a termék forgalmazásához kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó feltételeket az alábbiak
szerint határozza meg:
1.
A szolgáltatások nyújtásának feltételei
Beszállítóknak nyújtható szolgáltatások meghatározása, legmagasabb díja
A megrendel k a Piacszervezési díj (METSPA) fejében az alábbi szolgáltatásokat kínálják és igénybevétel esetén
nyújtják a Szállító részére:
Szolgáltatás
megnevezése
1. Piacszervezési
díj (METSPA)

Szolgáltatás tartalmának meghatározása

-

-

-

Szolgáltatásért
fizetend
legmagasabb díj
4,5%

A szállítók termék innovációs törekvéseinek támogatása,
el segítve a fogyasztók igényeinek jobb kielégítését.
A beszerzések ütemezett, kalkulálható lebonyolításának
el segítése külön tenderek kiírásával.
Szaktanácsadás nyújtása el zetesen megállapodott
témakörökben.
A szállítók tájékoztatása az aktuális általános stratégiai
irányvonalakról, új kereskedelmi tendenciákról, fogyasztói
szokásokról.
Támogatás nyújtása más országban lév
beszerzési
társulással
való
kapcsolatfelvételben,
tárgyalások
szervezésében.
Egyes, a Megrendel k által harmadik személyekt l
megrendelt
piackutatási
eredmények
részleges
hozzáférhet vé tétele a szállító számára a fogyasztói
igények és visszajelzések szállító általi pontosabb
megismerése érdekében (évente 2 alkalommal tagjain
keresztül megosztja partnereivel (els félévre vonatkozó
adatok szállítási határideje: adott év augusztus vége,
illetve teljes évre vonatkozó adatok szállítási határideje:
következ év február vége).

METSPA az 1. pontban meghatározott szolgáltatást a felek megállapodása alapján, a METSPA által az adott
Beszállítóval kötött írásbeli szerz désben foglaltak szerint teljesíti.
A METSPA által nyújtott szolgáltatásért fizetend , az 1. pontban meghatározott legmagasabb díj keretén belül
meghatározott díj ugyancsak a METSPA és a Beszállító között létrejött szerz désben kerül meghatározásra, a
Beszállító által ténylegesen igénybe vett szolgáltatás és a jogviszonyt érint
egyéb szempontok
figyelembevételével.

2.
Beszállítói körbe történ

bekerülés feltétele

METSPA beszállítói körébe történ bekerülés feltétele, hogy a METSPA és a Beszállítók között írásbeli szerz dés
jöjjön létre, amelyben a felek a közöttük létrejöv jogviszony valamennyi lényeges feltételében megállapodnak.
Ezen túlmen en METSPA beszállítói körébe való bekerülésnek egyéb feltétele nincsen.
3.
Beszállítói körb l történ

kikerülés feltétele

A METSPA beszállítói körb l a Beszállító akkor kerül ki, ha megsz nik közöttük a szerz déses jogviszony. Ez
történhet a felek közös megállapodása alapján, vagy a határozott id re, illetve feltételhez kötött szerz dés
esetében a határozott id lejárta vagy a feltétel bekövetkezése miatt, továbbá ha a szerz dést valamelyik fél a
szerz désben meghatározottak, vagy a Polgári Törvénykönyvben foglaltak szerint felmondja, vagy attól eláll.
4.
Az Üzletszabályzat módosítása
METSPA jogosult a jelen Üzletszabályzatban foglaltakat bármikor módosítani, köteles azonban az Üzletszabályzat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét honlapján megjelentetni. A módosított Üzletszabályzat
csak a megjelentetés id pontjától kezd
en alkalmazható. A módosítás a Beszállítókkal már megkötött
szerz désekre nem hat ki, a már megkötött szerz dések csak a felek közös megállapodásával módosíthatók.
5.
Az Üzletszabályzat alkalmazása
A jelen Üzletszabályzat METSPA és a Beszállítók viszonyában általános szerz dési feltételnek min sül. METSPA és
a Beszállító jogviszonyára vonatkozó, a jelen Üzletszabályzatban nem szerepl feltételeket a felek a közöttük
létrejöv szerz désben rendezik. Ennek kialakítása során METSPA köteles a jelen Üzletszabályzatban foglaltakat
figyelembe venni.
Budaörs, 2016. április 20.
METSPA Beszerzési és Kereskedelmi Kft.
Közzétéve METSPA honlapján 2016. április 20.

