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Adásvételi keret-megá IIapodás

ame ly..l é t rej ö.t Í e glr é s zr ő l a
ALFoLDvIz Regioná|is Víziközmű-szo |gá!|tató Zrt.
székhely/cím: 5600 Békéscsaba Dobozi ú 5.
cégegyzékszitrn: 04- 1 0-00 1 5 8 0
adószám: 1 3 1 00887-2-04
statisztikai szrírnjel : 1 3 l 00887-3 600 - 1 1 4 -O 4
Bankszámlaszám : |0402609 -2601 7989-00000000
Képviseli: Nagy Laszló vezérigazgató
mtntvevő - atovábbiakban: Vevő

másrészről ab)
név: At|ied Water So|utions CEE Kft.
cim: 1 I 18 Budapest, Kardhegy u. 22
képviseli: Zrupkó Jiírros i1yvezeÍó
adószéttn: 24397498-2-43
cégsegyzékszun: 01 09 175051
mint eladó - a továbbiakban: Eladó,

kii|ön-ktilön említve Fél, együttesen Felek - a továbbiakban: FéVFe|ek - között a mar napon az a|ábbifeltételekkel.

Preambulum

Yevó ,,Keret-mególlapodós az Atfaldvíz Zrt_vel technológiai célú polielektrolit veglszer adásvétele tórglban - 30- rész,,e|nevezésű beszerzeseérdekében - mint ajrínlatkérő _ a kÖzbeszerzésekő| szoló 20t5. evi c>o-rn. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Masodik rész XV. fejezet szerintiNyílt eljarrís (továbbiakban Közbeszerzési EljáÍás) lefoly'tatasáról dÖntött.
A Kö'zbeszerzési Eljaras lezríriísaként Vevő a Kbt. 1ó5. $ (1) bekezdés a) pontja szerint egy _ nyertes ajiínlattevővel _ Eladóvat Keret-megáLllapodast (továbbiakban Megrillapodas) kÖt.

A MegriLllapodas az arnak alapjan adott közbeszerzés megvalósítasara iranyuló megrendelés(ek) minden feltétel éttaÍtalmazz'így megrendelésminden esetben a Vevő altali közvetlen megrendelés útjan történik, a trlegatapoo;stan reszes _ nyertes _ ajiínlattevőtől, a Megiál|apodiisbanmeghatáfozott |eltételek szerint.

A Megálapodas előzmény iratait képezik a létrejÖttét mega|apozó eljrírrís dokumentumai: az ajánlati felhívas és a további ktizbeszerzéstdokumentumok, melyeket a Vevő - mint ajanlatkérő - 5 éúg megőriz. A Megríllapodrís elviíüasz]thatatlan részét képezi Eladó közbeszerzésieljariís sorií'rr tett ajiínlatai.

1. Megá||apodás tárgya

1.l. Megríílapodrís tétgya a Közbeszerzési műszaki leírasban meghatarozott telephelyen' vagy telephelyeken jelenleg alkalmazott, vagy - aműszaki információk (az iszap mennyisége és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimáis-, és az e|folyó dekantvíz előírt maximáis.,széaazanyaglartalma, és a feladassal szembeni elvarasok) alapjrirr - azzal egenértera, Éeeazdasaeosabb (az előírt adatok mellettfelhasznalandó maximalis éves mennyiség és megajánlott u.gy,ii. egységar auíjan tamiat íJÁ"r.,áttl vegyszeÍ a1ábbi mennyiségbentörténő kiszríLllitása, .a Megállapodas te|jes futamidejére vónatkoztátvu,- m"tyüot a teljes meinyiség Vevő ,,Ktizbeszerzési műszakileírrísában'' meghatiározott telephelyein kertiÍ átvéte]Íe, a ,,Közbeszerzési műszaki leírasban'' megadott kiszerelésekben (szallításiegységekben), illetve egyidejű szálítáLsi meruryiségek biztosítasával, a Vevő felmertilő igénye szerint. 
.



I2

A jelenleg hasznalt polielektrolit vegyszeÍ és annak maximalis éves mennyisége (Az adott részre vonatkozó adaíok alapjón

véglegesítendő):

megnevezés: Praesto| K255L
mennyiség: 900 l/év

Eladó nem az I,I. poníban meghatározott, hanem azzal eglenérték[í (ld. 7.3. pont) vegyszer szóIlítósára vallal kr;telezettséget, a

ktjvetkezők szerint (Ajónlat tartalma alapjón véglegesítendő) :

me gnevezé s : Acefloc 802 02LX
maximális mennyiség: 702 l/év

Vevő legfeljebb az e|őző pontban meghataÍozott mennyiség erejéig jogosult rendeléseket kibocsátani az Eladónak. Vevő a Megrí'|lapodas

hatálya áatt a tényleges - mindenkoii technológiai szükséglet szerinti _ mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít,

igy ű t).pontban migadott korábbi maximáis éves vegyszerfelhasznií,lás _ illetve egyenérté|ní termék megajrírrlasa esetén az E1adó erre

vonatkozóan a Kizbeszerzési Eljarasban tett vií'llalasában ekként megajanlott (az l.2 pont szerinti) - mennyiségtől eltérhet. Vevő

fenntartja a jogot, hogy az évenkárt megadott mennyiségtő1 szállítasi címenként, vagy akilr teljes mennyiségÍe vetítetten is, legfeljebb 30

(harminc) széualékka|'negatív iÍányba eltérjen éves szinten.

Eladó a Megallapodas alapjan koteles a Megállapodrísban, illetve az egyes megrendelésekben meghatiírozott mennyiségÍi és kiszerelésű

terméket a úegállapodrásban foglalt feltételel szerint kibocsátott megrendelésekben meghatározott időpontban és módon Vevőnek átadni,

illetve számará biztosítani, Vevő pedig köteles a termékeket átvenni, és azok irát a Megál|apodás 5. pontjában rögzítettek szerint

megfizetni.

A te|jesítós he|ye és ideje

Vevő a Megallapodas keretében megrendelt termékeket az egyes megrendelésekben rögzített telephelyén veszi át

2. 1 . 1. Vevő a polielek1rolit vegyszer vételezését aKözbeszerzési mííszaki leírásban részleÍezett, az egyes megrendelőkben meghataÍozott,

telephelyeken végzi.

2,|.2.Elado feladata a szálításhoz szükséges gÖngyöleg biztosítása.

Eladó ríLltal a Vevő telephelyén biztosítandó Teljesítés időpontja:

2'2'1,Yevő telephelyenként ) maga szervez1össze _ a telephelyi igények és sztikségletek alapjrí'n - szallítási igényeit, oly módon, bogy az

egyes régiók átal tirténő következő naptiíri hétre esedékes megrendeléseket egységesen adjameg az Eladó szÍtmára'

2.2.2.Etadó' az iltalameghatározott iitemezés szerint, de a megrendelést kÖvető naptiíri héten köteles a Közbeszerzési műszaki |eirásban,

il|efue jelen Megá|apodásban rögzítettek szerint teljesíteni.

Az 1. pont szeÍinti teljesítéshez az Eladó felé jelentkező egyidejű szállítasi mennyiségi igényeket a KÖzbeszerzési műszaki leírás

részletézi, melyek lehetséges szélső értékei (Az adotí részre vonatkozó adatok alapján véglegesítendő):

Kiszerelések (szállítási egységek):20| vagy 25l'

Elvárt egyidejű szállítás:75l

Szál1ítási ryakoriság (tájékoztató adat):havonta

Amennyiben az Eladó nem az 1.1. pontban meghatározoít, hanem azzal eglenértékű (ld. 7.3. pont) veglszer szóllítasára uáIlal

kateleiettséget, akkor a szallítasi gtakorisóg a vonatkozó tájékoztató adatho: képest a tényleges felhasznalas és az eg,lide1ű szóllítási

mennyiség alapjan eltérhet (Ajánlaí tartalma alapjan véglegesítendő.) :

Kiszerelések (szállíttisi eglségek): 20l vagl 25l

)
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3.4.

4.

4.1

2.5.

z.o.

4.2

.1. J.

Elvárt e glidejű szóllítás : 7 5 l

Szóllítást ryakoriság (fuij ékoz ntó adat) : hclonta

Eladó saját szél|itó eszkijzén, saját költségére sziíLllítja a megÍendelt mennyiséget a Vevő hetí megrendelésekben rÖgzítésre kenilő egyes
telephelyeire. A telephelyeken aZ átfejtéSt, illetve le- (és esetlegesen fel-) rakodast, valamint a szá||itott mennyiség mérését, az éitúa
biztosított eszközökkel, az Eladó köteles biztosítaní. Vevő eltekint a méréstől, amerrrryiben a kiszálítrás olyan edényzetben történik,
amelyrrek névleges térfogata meghatarozott, dokumentát, az edényzet szrillítaskor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési
helyre keriil leszallítasra. Az aruhoz kapcsolódó karveszély az infejtes, illetve edényzetben ttirténő átadrís esetén az átadás-átvéte|
befejezésével szall át a Vevóre'

Eladó sem a teljesítés megvalósítasában, sem az érvényesítendő árban nemjogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejíi mennyiségi
igény mértékére tekintettel.

Eladó - a ktizbeszerzési eljárrrís benyujtott nyertes ajáriúávd, egyező módon - köteles vevőszolgríLlatot műkÖdtetni a Megallapodas teljes
időtartam4 hatálya alatt. (Aj án I a t tar ta lm a al apj án v é gl e ge s íte ndrí. )

A Megá||apodás hatá|ya

A Megállapodas megkÖtésétől szií'mított 3ó hónapig, azaz 20|8. jinius 7-tő| 2021. június 7-igérvényes és hatiilyos.

Megallapodás alapján történő utolsó megrendelésnek a lejrírati idő idópontjaig teljesülnie.

Vevő biztosítja a Megií'llapodas teljesítése során elvégzendő feladatokhoz sztikséges információkat.

Eladó kÖteles Vevót minden o1yan kortilményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy keltő időre való
elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztasából eredő karért Eladó kizarólagosan felelős. Az értesítési kÖtelezettség a
körülmény bekövetkeztével, illetőleg akkor kezdődik, amikor Eladó a körti|ményről fudomiíst szerez, illetve felismeri azt, hogy a
kÖrülmény gátolja a szerződésszerii teljesítést. Felek megálapodnak, hogy azEladó értesítése a szerződésszegés krivetkezményeit nem
érinti és azok alól nem mentesít'

El|enérték

Eladónak a Megallapodasban meghatarozott megrendelések szerződésszerií teljesitéséért a megrendelésben foglaltak maradéktalan
teljesülése esetén ellenérték fizetendő. Az ellenérték az alábbi egységárak alapjrírr keriil kiszámítasra (Ajánlat tartalma alapján
véglegesítendő):

4. I .1 .vegyszer neve: ÁceJloc 80202LX

nettó egységma| 639 Ftll

Az _ aMegÍltapodas 4.1 pontja szerinti _ egységar tutdmazza Eladó valamennyi _ a Megallapodas teljesítése solán _ felmerült és a
jövőben felmerülő valamennyi d!át, ktltségét, fizetési igényét, valamint a vagyoni jogok átrúríaásanak díját. Az _ a Megállapodrís
4. l .1 l. pontja szerinti _ egységiíron felül Eladó semmilyen jogcímen nem tarthat igényt további dijazásravagy költségtérítésre.

A Vevó, a Megallapodtís létrejöttét megalapozó közbeszerzési eljrírásban rögzítettekkel össáangban, jogosult a Megálapodas l.
pontjában meghatarozott éves mennyiségtól legfeljebb 30 %-kal negatív irányban eltérni, va|amerlnyt vegtszer' telephely, valamemyi
teljesítési forma esetén. Eladó ezen mennyiségi eltérésen belül kiteles a megajrírrlottak szerinti egységáron, a szerződéses feltételek
szerint biztosítani a teljesítést. A mennyiségi eltérés a tételes elsziírnolas keretében rendezésre kerül'

Felek az előzőek szerinti könilményt nem tekintik szerződésmódosításnak, figyelemmel arra, hogy a körülmény a Felek élta| az
Megallapodas megkötését mege|őzí|közbeszerzési eljarrísban rögzített volt.

A Megállapodrís 4.1 pontja szerinti egységmak a Megálapodás hatríLlyba lépésétől szrírnított 12 hónapig kttött marad'



5.

5.1

5.2

5.4

5.5

5.3.

A szerződéses ar (a Megállapodas 4' 1 pontja szerinti egységiírak) az alábbi esetekben és módon vÍltozhat a futamidő alatt:

A Megálapodás időtartama alatt a Megallapodás 4.1. pontja szerinti egységaÍat az a|ábbiak szerint lehet módosítani a Megál|apodas
megkötésének évfordulójara vonatkozó kezdő hatállyal az a|ábbi esetek bármelyikében:

4.3.1.évente egy alkalommal bármely Fél kezdeményezheti, hogy a Megríllapodásban rÖgzített egységarakat az e|oző gazdasági évre
vonatkozó, KSH {í'ltal hivatalosan kiadott éves fogyasztói.arindex szerint módosítsrÍk.

4'3'2'az Euro,{Forint arfolyam Megállapodás megkötéskor érvényben lévő értékéhez képest történő vá|tozása: amennyiben az Euro/Forint
árfolyam vií{tozása befolyásolja a Megrí'llapodásban rögzített egységarat brírmelyik Fél kezdeményezheli az ármódosítást, ha az
Magyar Nemzeti Bank által meghatarozott hivatalos EurolForint arfolyam az utolsó rirmegállapítás kori arfolyamarÍn'tól +l. rc%-
nál nagyobb mértékben e|tér, és ez az ettérés 30 naptari napnál hosszabb ideje fennall' Az MNB hivatalos EL]R/Forint
arfolyamváltozas szerint azár az alábbiak szerint módosul:

P2 : Pl + (EUR2 - EUR1) /EUR1 * Y / 100
Ahol:
P1: korábbi vételar
P2: új vételar
EUR1: az utolsó ármegiíl|apításnal figyelembe vett iirfolyam
EUR2: az új ármegállapítasnáLl figyelembe vett arfolyam
Y: termék aron beluli deviza kitettség aránya, amelynek mértéke _30 %
Fe|ek rögzítik, hogy a Megrí'llapodás megkötésekor hatályos Ítrakat az Eladók a Megállapodás megkÖtését mege|őző közbeszerzési
eljarrísban az ajinlati felhívás Hivatalos Lapba (TED) történő feladása napjan érvényes, Magyar Nemzeti Bank altal meghataÍozott
devizaarfolyam alapjin hataroztii'k meg. Felek megií'llapodnak' hogy a jelen pont szerinti rírmódosítás kummulált értéke nem
haladhatja meg a teljes Megállapodas szerint fizetendő kummulált véte1arösszeg 10 oÁ.át'

4.3.3.Felek a Megáü|apodas 4'4'|.4.4.2 pontjai szerinti kÖrülményeket nem tekintik szerződésmódosításnak, figyelemmel arra, hogy a
körülmény a Felek alta1 az Megállapodas megkÖtését mege|őző közbeszerzési eljarasban Íögzített volt.

Fizetési fe|téte|ek

Eladó előlegre nem jogosult.

Yevő az átvett iírura vonatkozóan, téte|es elsziírnolas mellett, szallítólevé| alapjan, szállításonként fogad be szirn|át azEladoto|, és azÍ a
szfun|akézhezvételételétől számított 30 napon belul átutalassal egyenlíti ki a számlan megjelölt bankszrirnlaszrírnra, a Kbt. 135' $ (1) és
(5)-(6) bekezdésekben e|őírtak, illetve a Ptk. 6: l 30. $ ( 1 )-(2) bekezdései szeÍint.

A kifizetések pénzneme a Ht]F. Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben az á|tala kiállított számla a1akiságában nem fetel meg a
mindenkor hatályos jogszabályi követelménynek, úgy Vevő a számla kifizetését _ Eladó szerzódésszerú teljesítésének e|lenére is _
mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó szánlája alakiságában ezen ktivetelménynek nem felel meg. Ebben az esetben Vevő ftszérő| a
fizetési késedelem jogk<ivetkezményei nem állnak be.

A tételes elszámolas elkészítése és átadása Vevő részére, a szálítólevél aláirásii'rrak, illetve az ez a|apjin kiallított sziírnla szerinti
ellenérték kifizetésnek a feltétele. Vevő a teljesítéskor a szállítóleve|et aláírja, amennyiben a Megállapodas szerinti feladatokat Eladó
teljeskörűen, a megfelelő hataridőben és szakmai színvonalon megvalósította. E1adó valamennyi megrendelés teljesítése vonatkozásában
kÖteles az aláírt szállítólevél egy példrírryát aszélrn|áltoz csatolni.

A Vevő a szerződésen alapuló ellenszo|gáltatásból eredő tartozasával szemben csak ajogosult altal elismert-egynemű és lejárt követelését
számíthatja be.

Vevő felhívja Eladó figyelmét arra, hogy aZ esedékes ellenértékről kiál1ított szii'rnla mellé Eladó minden esetben az a1ábbi dokumentumot
csatolni köteles:

. nyilatkozat alvállalkozó bevonasrírrak tényéről.



6.

6.1

E|adő szerző désszerű te|j esítése

E1adó kötelezi magát, hogy az ilta\a biztosított termék megfele| az átadás időpontjában hatalyos e|őírásoknak, mind a minőség, mindbárme1y mrís konilmény tekintetében.

Eladó kötelezi magát a ktivetkezőkre: biáosítani a mindenkor hatályos előírásoknak és rendeletnek megfelelő terméket, azon esetekben,melyekben a hivatkozott rende|et az adott termékre vonatkozóan határoz meg tételes szabályokat.

Eladó köteles megfelelő gonddal és igyekezettel e|végezni a teljesítést. Eladó köte|es tűmi minden, a vallalásiíhoz fiz(idő e||enőrzést,vizsgáLlatot és abban tevékenyen közreműködni.

Eladó a MegiíLl|apodás megkitését mege1óző közbeszerzé'sj eljrírrísban benyujtott ajáxtlatábul foglaltakkal egyezőenismételten kije|enti,hogy megfelel az alábbi elóírasoknak, és ezt a Megálapodás tdes időtartama.Jatt biztositani fogfu:

6,4.1.a szá]IitoÍt terméke vonatkozóan rendelkezésre all a magyar nyelvrí biztonsági adatlap;

6,4.2.a szillitott termék, a.tényleges szallítas során, a műszaki leírás részeként kiadotttth|Írlatban rögzített _ víztelenített iszap elvártminímális- és az elfolyó dekantvíz előirt maximáis- szfuazattyagtartalma, és a feladríssa| sámbenr elvríriísok _ előirásokatbiztosítani fudjal

6'4.3.aszá||itott termék szállitásáta.Közbeszerzési eljarrís sorrírr kiadott táb|fuatbanrÖgzített kiszerelésben (szálítasi egységben), az e|őirtegyidejű szríLllitási mennyiség biztosítiisával (egyenértékű termék megajrírrliísa esetén aszá|litásigyakoriság a vonatkozó tájékoztatoadathoz képest a tényleges felhasznáas és elóírt egyidejű szrí|iias alapjan történő meghatfuozésával) te|jesíti' Vevő érintetttelephelyeire;

6'4.4'a széi|itott termékre vonatkozó sikeres próbaidőszak |ezárását követő 15 napon belül _ íriísban megerősítve az alkalmazasifeltételeket _ alkalmazrístechnikai leírást ud,,* at Vevő részére.

A Megrí{lapodást Eladóként kizéró|ag a KÖzbeszerzési eljarrísban erre jogosu|tként kihiÍdetett gazdaságiszereplő .1ogosult megkÖtrri, és azegyes megrendeléseket _ a^Kbt 
'105.$ 

(1) bekezdés a) pontja szerini --kizrí,rólag Eladó jogosult te|jesíteni. Az Eladóként szerzódó fé|személyében csak a Kbt' 139. s (1)-(2) bekezdéseiben foglalt korlátozásokkal köv;tkezhet be véltozÍs.

Eladó személyesen köteles eljámi, azonban jogosult a Megallapodris teljesítéséhez mas személy kÖzreműkÖdését is igénybe venni. AzEladó altal kÖzreműködőként igénybe^veendó személy kozremÍíkodésébéz azonbmazE|adiköteles Vevő előzetes hozzájrírulasát kémi.E|adó az igénybe vett személyért úgy felel, mintha arábizott ügyet maga látta volna el'

Eladó a Kbt. l38. $ (3) bekezdésében meghatrírozottak szerint az alábbi, a Megrí{lapodás teljesítésében részvevő alvallalkozókat jelentette
be a Megií{lapodris megkötéséig:

Eladó kijelenti, hogy ajelen pontbanjelÖlt alvállalkozó(k) nem ál(nak) akizátóokok hatálya alatt.
Kozbeszerzési eljríriís soriiLrr Etadó vríllalást tehetett arr4 hogy biztosítja.e a teljesítés időszakában dedikalt kapcsolattartó személyrendelkezésre ií'lliísát'

- aki kiemelten foglalkozik.Eladójelen Megállapodasbó1adódó kt'telezettségei (megrendelések fogadasa, visszaigazolasa) teljesítésével- aki soron kívül, és kÖzvetlenül intézkedik Vevő ajelen Megállapodás teryeíitesevet kapcsolatos megkeresései (brirmilyen' a teljesítésselkapcsolatos intézkedés, pl.: reklamáció, szrírnlával kapcsolátos úgyintézes) ügyében;. aki |egalább munkanapon, munkaidőben az a|ább megadott eteríetosegen üóvő szrírná.ra e|érhető és aki Vevo a Megríllapodás Eladóáltali te1jesítéséből fakadó vagy az azzal Tsszefiggő bármely körülménn:yel kapcsolatos megkeresését fogadja és érdemben intézkedik.
Eladó tett ilyen válalást, és.vrííla|rísa a|ap1ina teljesítés időszakában dedikát kapcsolattartó személy fentiek szerinti rendelkezésreállasának biztosítasa (az ajánlat tartalma alapjón véglegesítendó)

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6.

6.7.

6.8.



a teljesítés részét képezi, a kapcsolattartó személy neve: Somody Csab4 tel:11j*Tl1226-l0l4, mobil:+3630/645.143|'
email : csaba.somody@alliedws.eu

Szá||ítási Próbaüzem

6.9. Tekintettel ana, hogy a jelen Megií'llapodás a|apjarr szii'llítasra kerulő termék összetétele nem feltétlenül azonos a szállítási telephelyen
korábban azonos célra használt termékkel, továbbá arr4 hogy a termék szálítási te|ephelyen való felhasználásra alkalmasságát és
hatásfokát a szii'llítási telephely adottságai (p|. kapacitás, vízminőség, vezetékhálózat, tríroló- és egyéb berendezések típusa és allapota,
stb.) befolyásolj ik, ezért Felek az alábbiakban állapodnak meg.

6.10. A Megá'llapodtís hatálybalépését kÖvető 3 hónapos időszak (a továbbiakban: Próbaiizem) sorárr a Vevő a termék telephelyen való
fe|haszna|ásra alka|masságát és hatásfokát áttekinti és felülvizsgá|ja (a továbbiakban: Felülvizsgií'|at).

6.11.A Felulvizsgálat az Eladó altal, a KÖzbeszerzési eljarásban kiadott Műszaki leírás szerint 2017' év I.-VIII. hónapban a telephe|yre
beérkezett szennyvízmennyiség és a 20l6. évben keletkezett iszapmennyiség ismeretében megajánlott és a Próbaüzem soriin ténylegesen
felmenilt _ a szennyvízmennyiség ariirryosításával meghatíífozott - fajlagos vegyszerigény összevetésével ttirténik. Mind a megajánlott,
mind a tényleges fajlagos vegyszerigény szfunitisinál a víztelenítésre feladott iszap paramétereit (mennyiség, szilrazarryag taÍtalom)
figyelembe kell venni' A megajii'nlott és a tényleges fajlagos vegyszerfelhaszniíLlás kozotti mennyiségi különbséget az egyenértékűségi
kitériumok (a vegyszerfelhasznalás .Vonos vagy kevesebb adagolási mennyiség mellett, azonos vagy jobb vízte|enített iszap
szátazanyaglartalmat eredményez az adott víztelenítési gépen, azonos vagy több iszap feladas mel|ett, csurgalékvíz minőségi
kÖvetelmény teljesítése me11ett) teljesülése mel1ett kell vizsgríLlni. A mennyiségi eltérés meghatarozisiná| a Vevő szakemberei me||ett az
Eladó á|tal a Közbeszerzési eljri'rasban megjelölt szervizmérnök jogosult részt venni.

6.I2' Ha a Felü1vizsgálat eredményei szerint az Eladó átal a K<izbeszerzési eljarásban megajánlott és a tényleges fajlagos vegyszerigény közotti
eltérés a +10 %-ot meghaladja, akkor a Vevő a jelen MegáLllapodas azonnali hatályú rendkívüli felmondásara jogosult' A Vevő a jelen
pont szerinti rendkívüli felmondási jogát a Felülvizsgálat eredményének ismeretében, annak lezárását kÓvető 10 munkanapon belül
gyakorolhatja írasbe1i nyi|atkozatban.

6.13. Ha a Próbaüzem során megismert adatok alapján nyilvanvalóvá válik, hogy a megajanlott vegyszer termék _ a Közbeszerzési eljarasban
és a jelen Megá{lapodtísban vállaltak szerinti szállítás mellett _ nem fo|e1 meg az egyenértékűségi kÖvetelménynek, akkor a Vevő a

Próbaüzem kezdetét követő 45. naptól a Próbaüzem |ezirisát megelózően isjogosult ajelen Megállapodas azonnali hatalyú rendkívüli
felmondásara. Nyilvanvaló a meg nem felelés ktilönösen akkor, ha a vegyszer termék a Közbeszerzési eljarásban megajanlott (az iszap
paramétereinek figyelembevételével aranyosított) mennyiség 150 %-ának adagolása mellett is 15%o vagy annrí'l nagyobb eltérést
eredményez a Műszaki leírásban megadott víztelenített iszap szirazartyag tartalmanal.

ó.14. Fe|ek megallapodnak, hogy a Próbaüzem alatti mennyiségi eltéréshez és a.7.4, vagy a7.5' pont szerinti vevői felmondáshoz kapcsolódóan
a hibás teljesítés, vagy meghiúsulás jelen Megállapodás szerinti egyéb jogkövetkezményei nem alkalmazhatóak, kivéve, ha a vegyszer
termék a Közbeszerzési eljri'rasban megajánlott (az iszap paramétereinek figyelembevételével aranyositott) mennyiség 200 %.aÍ\ak
adagolása mellett is 20 %o vagy annal nagyobb eltérést eredményez a Műszaki leirasban megadott viztelenített iszap szárazarryag
tartalmanal, amely esetben a hibas teljesítés, vagy meghiúsulas jelen Megálapodas szerinti egyéb jogkovetkezményei megfelelően
alkalmazhatóak.

6.|5. Ha ajelen Megálapodás alapjan azElado egynél tobb te|ephelyre köteles terméket szállítani, akkor a Próbaüzemet és a Felülvizsgálatot
aZ egyes telephelyekre külön-ktilön el kell végezni és a 7.4, és 7.5. pont szerinti jogktivetkezmények akkor is alkalmazhatóak, ha az ott
meghatiírozott feltételek barmely te1ephely vonatkozasában beállnak.

7. A te|jesítés el|enórzése

7.1. Vevó az E|adó által biztosított termékek mennyiségi, valamint esetleges |átható minőségi hibtí'kra vonatkozó ellenőrzését a teljesítés
helyszínén, azza| egyidejíí|eg végzi, Az itruátvéÍe| a Vevő vagy megbízottja személyes átvételével, a mennyiség megállapitható, a
minőség igazolisa a kiálított dokumentumok ellenőrzésével történik.



7.2' A Felek helyszíni képviselői, az e||enőrzésre jogosult személyek, akiknek adatait a Fe|ek kÖlcsónösen ismertetik egymá's felé, minden
vÍútozáls és vátoztatas esetén.

7.3. A Vevő minőségi kifogását a kötelező szavatossági idő alatt, a hiba észlelését kÖvetóen, szükségtelen késlekedés nélktit teheti me'' AzÍ.,hogy az aru hibája a teljesítéskor fennált, valamint hogy a kifogassal érintett árut az E\ado a-Megrí'|lapodrís alapjrínr szállította a Vevő
részére, vélelmezni kel|.

Az Eladó köteles a Vevő fe1szólítasara' a Vevő által meghatrirozott hataridőben, saját költségére gondoskodni a Vevő szérnárahibrísarr
átadott iíru visszavételérő| és a tarolóedényekből 

'va1ó -kitiníte'e.ő1, cseréjéről _ szál1ítássj eciitt _ saját költségére haladéktalanul. gondoskodni. Amennyiben az Eladó az visszavételi és kiriLrítési, cserélési kötelezettségét megsiági, a Vevő jogosu-lt a Megallapodiíst
felmondani, az ezze| risszeffiggő jogktivetkezményeket alkalmazni.

8. Kötbórek, E|adó kártérítési fe|e|őssége

8.1. Késede|mes teljesítés esetén a Vevőjogosult

8.1.l. késedelmi kötbért érvényesíteni azE|adóva| szemben a késedelmesen átadott mennyiseg ÁFa nélkti| számitott e|lenszolgií'ltatrís
l%-átr'ak - de legfeljebb |O%.anak_ megfelelő mértékben, ha Eladó a megrendelésbei_ a Megri'llapodils 2.2 pontja sárint _
meghatiiÍozott átadasi időponthoz képest késik az átadássat. A késedelmi kÖtbért Vevő minden rriegtózoett kesedehes na ut.in
számo|ja.

8.1.2. a késedelemmel érintett szallításra vonatkozó megrendeléstől _ a MegiíLllapod ás 9.2. pontja szerinti k<itbér érvényesítése mellett _
elríLllni, amennyiben a késedelmes teljesítés mértéke meghaladja u -*i-.í,li, késedelemi kötbér kiszabásiira okot adó mértéket.

8.2. Vevő jogosult az adott szállítiís nettó ellenérték e 2)oÁ-inak megfelelő mértékű meghiúsulasi kötbéI kivetésére' amennviben:

8.2.1.q késedelmes teljesítés meghaladja a késedelmi kötbér maximumanak kivetésére okot adó mértéket.

8.3. Vevő jogosult a Megiíülapodast azonna|i hatá|lyal felmondani, és a Megií'llapodas 9'4. pontja szerinti meghiúsulási kritbért érvényesíteniEladóval szemben, amennyiben

8.3.1.amegrendelésekvisszautasításanak,nemteljesítéséneksziímaeléri az5alka|otrlév-t'

8.3.2. a visszaigazolt megrendelések meghiúsulrísiírrak száma <'sszesen eléri a 3 a|ka]om/év.t.

8.4. Vevő jogosult Eladóval szemben meghiúsulrísi-.kotbéÍ jogosult érvényesíteni, a Megálapodasban meghatározott éves szállítasimentyiségre vonatkozó nettó ellenszolgá\tatás 2}oÁ-imak megfelelő mértékben, amennyiben á MegállapodÁ a 9.3. pontban foglaltak
szerinti azonnali, vagy a Megríülapodrás Eladó egyéb hibájából bikovetkező lendkívülí felmondasara kóru| sor.

8.5. Vevő az esedékes kotbérigényét (késedelmi és hibas teljesitési kt'tbér) a kÖtbéffe okot adó köru|mény bekövetkezését követően atudomasara jutástól száÍnított tiz (10) napon belül írásban közölheti É|adóval' Vevó jogosult az esedékes kötbér összegét a soÍonkövetkező kifizetendő részsziírynla összegéből levonni.

8 6. * Eladó kötelezettségszegése következtében a Vevőnél bekövetkezett közvetlen vagy kÖzvetett kar/költség megterítéséért az Eladó felelide értve a nem megfelelő minőségű termék adagolrísábó| a szennyviziszap kezelés sorrfur keletkező illetve ennek kÖvetkeztében kialak-uló
károkat is. Ezen krár/kiltség alatt értendó különt'sen a hibas áruk Lltávolitása céljábó1 a Vevő ríLltal kifizetett költség (például a te|ephely,
tarolóeszközök tisztításanak költségei és hasonló ktiltségek), a Vevő oldaliírr keietkezett, illetve a közigazgatásiszervek átal kiszabiásra
kertilt díjak és szankciók (pl bírságok, stb'), az Eladó kótelezettségszegéséből szinmazókér elháritása, azBladó kötelezettségszegéséből
harmadik személynek keletkezett kiír, ame|yet a Vevó voli ktiteles harmadik szemé|ynek Áegtéríteni (példáu| a fogyasztói
egészségkarositríssa| kapcsolatos kártérítés), valamint egyéb kÖvetelések ésjogktivetkezmények, amelyek-et a Vevővel szemben harmadik
szeméIy érvényesített.



8.7. Felek rtigzitik, hogy a Vevő a kötbért meghaladó esetleges krirtérítési igényeit a kotbér mellett érvényesítheti.

8.8. A Felek rögzilk, hogy _ a Megállapodás 5.2. pontjrí'rr túl _ a Vevő fizetési késedelme esetén Eladó a mindenkor hatrilyos Polgari
TÖrvénykönyv szerinti késedelmi kamat felszámítasara jogosult.

9. Titoktartás

9.1. Felek kijelentik, hogy a titoktartásra vonatkozó alábbi rendelkezéseket a Kbt. (elsősorban nyilvanosságra ésközzéÍéÍe|re vonatkozó
szabÍlyai, de egyéb, releviíns előírasai is) felülírjak.

9.2. Felek _ a Megallapodas megkÓtését megalapozó kozbeszerzési e|jri'rrís és a teljesítés brírmely szakaszában _ kapott dokumentációkat
kizáró|ag a Megallapodás céljrí'ra jogosultak hasznalni és kÖtelezik magukat, hogy azokat i1leték1elen harmadik személynek nem teszik
hozzáférhetóvé és illetéktelen személynek nem adjik át, nyilvanosságra nemhozzik'

9.3. Eladó kötelezettséget válal arra' hogy a jelen jogviszony soÍán szerzett adatokat' információkat üzleti titokként keze|i és azokat
illetéktelen személy részérehozzáférhetővé nem teszi, át nem adja, nyi1vanosságra nemhozza'

9.4. A titol1artrísi kötelezettség Eladót a jelen jogviszony megszűnte után is, időkorlátozás nélktil terhe|i. A titoktartasi kötelezettség
megszegéséből eredő krírokért az ebben érintett Eladó teljes kártérítési felelősséggel tartozik'

9 '5 ' Az ebben érintett E1adó fele|ósséget vállal minden olyan karért, amely a titoktartá'si kötelezettség megszegésével kapcsolatban felmerül.

10. A Megállapodás megsziÍnése

1 0. 1. Felek a Megálapodást annak hatálya alatt a Kbt-be nem ütköző módon sztiLrrtethetik csak meg.

10'2. A Felek megií{lapodnak abban, hogy a Vevő jelen pont szerinti eliillása esetében - a Megallapodás a jovóre nézve szűnik meg.

10.3' A Megá'llapodást bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a másik Fél súlyos szerződésszegést követ el. Az azonnali
hatií'lyú felmondiís nem mentesíti Feleket kártérítési kötelezettségük alól. Az azorna|i hatáyú felmondás előtt megfeleló idót ke1l trizni a
szerződésszegő Félnek a szerződésszení á|apot helyreállítasara. A Vevő nem koteles az érintett Eladót a szerződésszení állapot
he|yreállítasára felhívni akkor, ha az e1ií'llásnak illetve a felnrondásnak a Megállapodás 7.4,,7'5,,9.1,2,, vagy 9.3. pontja alapjifur van
helye.

10'4. A Vevő minden egyéb joga csorbítasa nélkül jogosult az éÍintett Eladóhoz intézett és a felmondas okait felsoroló nyilatkozattal azonnali
hatá'l|yal felmondani a Megállapodást' vagy annak egy részéÍ", az aJ'ábbi esetekben:

. ha Eladó csődbejut vagy fizetésképtelenné válik;
- ha Eladóval szemben felszámolási eljarríst kezdeményeznek, és az nem kerü1 visszavonasra l0 munkanapon belül]

10.5. A Felek a Megállapodas megszűnése illetve megsziírrtetése esetén 90 (kilencven) napon belül elszámolnak eg}mással, és teljesítik
egymással szemben fennálló, nem vitatott pénzügyi kötelezettségeiket'

10.ó. A Vevő _ a Kbt-ben rÖgzítettekkel Összhangban' külonösen, de nem kizarólagosan _ előírja, hogy

a) Elado nem fizethet, illetve számolhat el a Megállapodás teljesítésével összeftiggésben olyan ktiltségeket, melyek a Kbt. 62. $ (1)
bekezdés k) pont ka-kb) alpontja'szerinti feltételeknek nem megfelelő tiirsaság tekintetében merülnek fel, és melyek az E1'adó
adóköteles jövedelmének csÖkkentésére alkalmasak;

á/ a Megállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevők szirnira megismerhetóvé teszik, és a Kbt. 143. $
(3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladélr:talanul értesiti.

c) a külföldi adóilletőségű Eladó k|teles a Megallapodashoz arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogl az illeíősége s:erinÍi
adóhatóságtól a mag)ar adóhatósóg közvetleniil beszerezhet Eladóra vonaíkozó adatokat az országok ko:otti iogsegéIy igénybevétele
nélkal. A meghaÍalmazás a Mególlapodás elválaszthataílan mellékletévé válik.



l0.7. Vevő a Megállapodást felmondhada,

a) ha feltétlenül sziikséges a Megálapodas o1yan lényeges módosítiísa, amely esetében a Kbt. 14l . $ alapjrín új ktizbeszerzési eljrírríst kelllefolytatni;
b)ha az Eladó nem biztositja a Kbt. l38. $-ban előírtak betartasát, vagy az érintett Eladó személyében érvényesen olyanjogutódláskövetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. $-ban foglaltakní; víly
c) haaz EUMSZ 258. cikke a|apjén a kizbeszerzés szabri'lyainak -.g,,J!é,. miatt kötelezettségszegési eljarás indult va'y azEuróparUnió Bírósága azEI]MSZ 258. cíkke alapjrí'rr indított eljrírásban kim"ondia, hogy azEwópaiunlo;ogator eredő valamely köte|ezettsegtekintetében köte|ezettségszegés történt, és a bíróság iírltal megallapított jolsértés miatt a Megrillapod} n.. semmls.

l0.8. Vevő köteles a Megrillapodast felmondani, ha a Megallapodas megktitését követően jut tudomásara, hogy a szerződő fel tekintetében aközbeszerzési eljií'riís soriilr kizaró ok ríLllt fenn, és ezért őt ki kellett volna zrirni a közbeszerzési e|jaras,bot.""

l0.9. A Vevő jogosu|t és egyben köteles jelen Megállapodást azEladóva| felmondani - ha szükséges olyan hataridővel, amely lehetővé teszi,hogy a Megálapodiíssal érintett feladata ellátasaról gondoskodni tudjon -,

a) ha Eladóban közvetetten vagy ktizvetlenü| 25%o-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valame]y olyanjogi személy vagyszemélyesjoga szerintjogképes szervezet, ame|y tekintetében fennall urtt' ez. $ (l) bekezdés k) pont kb) a|pontjában meghatarozottfeltétel;
b) ha Eladó kÖzvetetten vagy közvetlenij| 25oÁ-ot meghaladó tu|ajdoni részesedést szerez

személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetébén fennáll a Kbt' 62' $meghatarozott feltétel.

valamely olyan jogi személyben vagy
(l) bekezdés k) pont kb) alpontjában

c) Az a)-b) pontok szerinti felmondás esetén az érintett Eladó a Megállapodás megszűnése e|ótt miíÍ teljesített szolgiíltatas Megrí,llapodásszerinti pénzbe|i ellenértékére jogosult.

10. 10. Eladó a Megrillapodas ú,áirÍsáva| fudomásul veszi, hogy Vevő köteles a Kozbeszerzési Hatóságnak bejelentenr,
a) ha Eladó szerződéses 

'kÖtelezettségét sú|yosan megszegte és ez a Megállapodás felmondásríhoz vagy elallásho z' kÍrtéritésköveteléséhez vagy a Megálapodas alapjrín alkalmazható égyéb jogkrivett.'.eny érvényesítéséhe z yezetett, valamint ha az érintett
' Eladó o|yan magatartasával, amelyért felelős, részben uagy 

"gé.'t.iu Megríllapodas lehetátlenülését okozta.b) aZ éÍintett E1adó szerz(jdéses köte|ezettségének jogerői tiiosagi határoiatbin megálapított megszegése esetén a szerződésszegestényét, leíríí'sát, lényeges jellemzőit' beleértve azt 
'is,ha 

aszerződésszegés a Megállapádas remonaÁal oz vagy a Megálapodástól valóelálliíshoz, kiírtérítés követeléséhez vagy a Megálapodris alapjrírr alkal"mazható egyéb szankció érvényesitéséhe z vezeteIÍ,valamint haaz érintett Eladó olyan magatartásával, amelyért fe|elős,- (részben vagy egqszben) a Megálápodas vele fennálló részéneklehetetlenülését okozta.

10.1l. Vevő részérő| a Megií'|lapodrís súlyos megszegésének minósül kÍilönösen, amennyiben Vevő f,rzetési kötelezettségének a fizetésihataridőn túl nem tesz eleget és ezt az Eladó á feimondasra figyelmeztetést és legalább 8 munkanapos póthataridőt is tartalmazó írásbelrfelhívása ellenére sem orvosolja.

l0.12. AfelmondrísijogátgyakorlóFélafelmondiásátindokolniköteles,ésazabbanfoglaltindoknakvalósnakke|l1ennie.

10.l3. A MegiíLllapodrís hatálya alatt a Megállapodiis _ az érinÍ'ettEladóra vonatkozóan - rendes felmondássa1 való megszüntetését brí'rmelyikFél 60 napos felmondási idővel kezdeményezheti.

ll. Vegyesrende|kezések

1l.1' Felek magukra nézve kitelező1ek fogadjrák el, hogy az illaÍnházÍaÍtásról szóló hatályos törvény szerinti illetékes el|enőrzó szervezetek,feladat- és hatiískörüknek megfelelően a megktittitt szerződések teljesítését rendszeresen ellenőiizhetik, és hogy résztikre ajogszabályokszerinti információ megadasa tizleti titokÍa való hivatkozással nem tagadható meg.

l1.2. A Megrí'llapodas módosítasakizéró|ag irásbarr, a Felek megfelelően felhatalmazott képviselője ií,ltal cégszenien aláírva érvényes' feltéve,hogy a Kbt-ben meghatíífozott feltételek ezt Iehetővé teszik.



l1.3. Minden, a Megallapodasbó| szrírmazó jog és kÓtelezettség kÖtelezni, illefue jogosítani fogja mind a vevőt, mind a Vevő jogutódait. Eladó
Megallapodasbi| származó jogainak és kötelezettségeinek átruházásifra csak Vevő előzetes lrásbel'i|tozzájétrulasával jogosultak.

l1.4. A Megálapodiísra a Magyar Köztií'rsaság jogszabalyai az irÍnyadok. Eladó kÖteles betartani minden törvényt, illefve altalanos érvén1u
jogszabatyt, helyi rendeletet és egyéb szab(lyzaÍot, amely a Megrí'llapodás téltgyával, a teljesítendő adatszolgiíltatasokkal és a f,rzetendő

díjakkal kapcsolatos, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII' törvén}.t.

1 l.5. A Megállapodas és a Felek közötti kommunikáció nyelve a magyaÍ.

l1.6.A Megallapodas teljesítése sorárr a Felek kitelesek a Kbt., és kapcsolódó Kormanyrendeletek Megallapodás teljesítésére vonatkozó
e1őírásait maradékta|anul betartani.

1l.7.A Felek minden vita rendezését kitelesek jóhiszemű, közvetlen tmgyalasok útjan megkísérelni. Ha a vitát nem sikerül a

kezdeményezésétő1 számított 30 (harminc) napon beltiLl a jóhiszemrÍ, közvetlen targyalasok útjan rendezni' A Felek a vitarendezésl
eljrírrísok tartama alatt is maradéktalanul kötelesek eleget tenrri a Megallapodás szerinti kötelezettségeiknek. Felek a Megallapodasból
származő esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útjiírr rendezik, és csak annak eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.
Felek a Megállapodrísra a jogvita trírgyrírrak értékétől fuggően a Vevő székhelye szerint illetékes bíróságok kizarólagos illetékességét
kötik ki.

1l.8. Az érintett E1adó 5 napon beliil koteles írásban értesíteni Vevót, a tarsasági Megallapodasban és cégadataiban (cégegyzékben) foglalt
adatainak valtozÍsairó|, a valtozasokat igazoló dokumentumok csatolasáva].

ll.9.Egyéb rendelkezés hianyában minden értesítést és minden abból eredő iizenetet írasban, postan (tértivevényes, elsóbbségi |evél

formájában), vagy telefa'x/elektronikus levél útjan kell megktildeni vagy kikézbesíteni a masik fél részére, annak címére.

Az értesítéseket és tlzeneteket tutalmazó dokumentumok akkor tekinthetók átadottnak, amikor azokat az adott címre kikézbesítették, és

az ezt igazo|ó tértivevényt a kü1dő fél visszakapta, illetve telefax esetén akkor, amikor azt az a|ábbt címzés szerint kiildték el és a hibátlan
továbbítasÍól a fargép altal kiadott igazolast a kii|dő fél megkapja azzal,hogy ha a telefax üzenetet a cimzeÍt nem olvasható formában
kapja meg, akkor arról a telefax i'izenet kiildőjét _ ha az azonosítható - haladéktalanul értesíteni köteles. Elektronikus levé1 esetén a
sikeres kézbesítésre vonatkozó igazolas veendő fi gyelembe.

A Megallapodással kapcsolatos kérdésekben nyilatkozattételre jogosult és kapcso1attartó:
Eladó részéről:

Név: Somody Csaba
Cím: 1l16 Budapest, Kardhegy v 22.
Telefon: +3630 645 1431
Fax: +361 2260890
e-mail: csaba.somod)'@alliedws.eu

Vevő részéről nyilatkozattételre jogosult:
Név: Nagy Laszló
Cím: 5607 Békéscsaba Dobozi út 5.

Telefon: 66/523-200
e-mail: titkarsag@alfoldviz.hu.

Vevő részéről kapcsolattartií'sra jogosult:
Név: Bakucz Pál
Cím: 5ó05 Békéscsaba Dobozi út 5

Telefon: 661523-200
e-mail: bakucz.pal@alfoldviz.hu



A Felek a Megálapodást, mint akaratukka| mindenben megegyezőt, jóviíhagyólag és saját kezűleg irtÍk. a|á.

l l.l0. A Megállapodás elvalaszthatatlan részét képezik az a|ábbimellékletek:
l. sziímú melléklet: Közbeszerzési műszaki leiriís
2' számúme|léklet: Ajanlati felhívás és dokumentáció
3. számú melléklet: Eladó nyertes ajífulata, benne a Megállapodás szerinti vállalásokat tafialmazó FelolvasólapjaFelek rögzítik' hogy a fent említett dokumentumok flzikai|ag ugyun n.- kerülnek csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, árn aKÖzbeszerzési Eljrí,rás lefolytatása során mindkét Fél szrírnára iJmeáe vá|t azoktartalma. Amennyiben a Íbnti egyes dokumentumok kÖZtttbármilyen eltérés található, abban az esetben ezek a dokumentumok egymáshoz viszonyítva a KÖzbeszerzési műszakr leírás elsődlegessége mellenaz előbbi sonendben irányadóak'

A Megallapodás 2 eredeti példanyban készült, rnelyb<íl 1 példriLrry a Vevőt, 1 példrfury az E|adóÍ.illeti mee.

Békéscsaba, 20l 8. június 7.

Nagy László EazgaÍó

F.LFll.|YlZ lÍt'
$&;0 ü*késcsaba. Dcbsr} Bl -i
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