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AdásvóteIi keret-megá||apodás

amely létrejött eglrészről a
ALF.OLDVÍZ Regionális Y fuiközmű-szo|gá|tató Zrt.
székhely/cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi ú 5.
cége gy zékszárn: 04- l 0-00 l 5 80
adószám: 1 3 1 00887-2-04
statisztikai szrí'rnj e1 : 1 3 l 0088 7-3 600 -| 1 4 -0 4
Bankszámlaszám :,!0 402609.2601 7989-00000000
Képviseli: Nagy László vezérígazgaÍó
mint vevő - a továbbiakban: Vevő

másrészről a(z)
név: A||ied Water Solutions CEE Kft.
cím: 1118 Budapest, Kardhegy u. 22.
képviseli: Zrupkó Janos ügyvezető
adószám: 24397498.2.43
cégegyzékszám: 0l 09 175051
mint e1adó - a továbbiakban: E|adó,

kÍilön-ktilcin emlitve Fél, együttesen Felek - a továbbiakban: FéUFe|ek - közrltt a mai napon az alábbi feltételekkel.

Preambulum

Yevő ,,Keret-megállapodás az Alji)ldvíz Zrt_vel technoIógiai célú polielektrolit veglszer adónétele tárglban' 32- rész', elnevezésű beszerzése
érdekében - mint ajánlatkéró _ a közbeszerzésekról szó|o 20|5 ' évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második rész XV' fejezet szerintí
Nyílt eljá'ras (továbbiakban Közbeszerzési Eljá'Íás) lefo|Íatásáról döntött.
A KÖzbeszerzési E|járas lezarásaként Vevő a Kbt' 105. $ (1) bekezdés a) pontja szerint egy _ nyertes ajanlattevővel _ Eladóval Keret-
megá11apodást (továbbiakban Megálapodás) ktit.

A Megálapodas az annak alapjrí'n adott krjzbeszerzés megvalósításara iranyuló megrendelés(ek) minden feltételéttaÍtatmazza, így megrendelés
minden esetben a Vevő altali közvetlen megrendelés útjan történik, a Megrí'l|apodasban részes _ nyertes _ ajrí'nlattevőtól, a Megallapodásban
meghatií'rozott feltételek szerint.

A Megallapodás előzmény iratait képezik a létÍejöttét megalapozó eljaras dokumentumai: az ajánlati felhívas és a további közbeszerzési
dokumentumok, melyeket a Vevő _ mint ajanlatkéró _ 5 évig megortz. A Megríllapodas elvrí'|aszthatatlan részétképezi Eladó ktizbeszerzési
eljiiras soran tett ajánlatal.

1. Megál|apodás tárgya

1.l. Megál|apodrís táÍgyaa Közbeszerzési műszaki leírasban meghatiírozott telephe|yen, vagy telephelyeken jelenleg alkalmazott, vagy _ a
műszaki információk (aziszap mennyisége és tulajdonságai, avíztelenített iszap minimáis., és az elfolyó dekantvize1őirt maximális-,
szárazanyagÍaÍtalma, és a feladassa| szembeni e|vrírások) alapjan _ azza| egyenértékú, leggazdaságosabb (az e1őírt adatok mellett
felhasznií'|andó maximális éves mennyiség és megajan|ott vegyszer egységar alapjrín kalkulált legolcsóbb) vegyszer alábbi mennyiségben
történő kiszállítas4 a Megallapodás te1jes futamidejére vonatkoztatva, melyből a teljes mennyiség Vevő ,,Közbeszerzési mríszaki
leírásában'' meghatarozott telephelyein kerul átvétehe, a ,,Kózbeszerzési műszaki leírasban'' megadott kiszerelésekben (szálítasi
egységekben), illetve egyidejű szállítasi mennyiségek biztosításával, a Vevő felmerülő igénye szerint.



A jelenleg haszniíLlt polielektrolit vegyszer és annak maximrí{is éves mennyisége (Az adoÍt részre vonatkozó adatok alapján
véglegesítendő):

megnevezés: Acefl oc 80902
mennyiség: 1.500 kg/év

|,2' Eladó nem az I.1. pontban meghatórozott, hanem azzal eglenértékű (ld. 7.3. pont) veglszer szállítására vállal kötelezettséget' a
következők szerint (Ajónlat tartalma alapján véglegesítendő) :

megnevezés : Acefloc 60902
maximólis mennyiség: I I70 kg/év

1.3. Vevő legfe|jebb az e|őző pontban meghatarozott mennyiség erejéig jogosrÍt rendeléseket kibocsátani az Eladónak. Vevő a Megrí{lapodas
hatáya alatt a tényleges - mindenkori technológiai sziikség1et szeÍinti _ mennyiségi igényeknek megfeleló megrendeléseket érvényésít,
így az | '|. pontban megadott korábbi maximalis éves vegyszerfelhasznríLlas - illetve egyenértékíí termék megajánliása esetén az Eladó erre
vonatkozóan a Közbeszerzési EljáLrásban tett vallalasában ekként megajánlott (az 1.2 pont szerinti) - mennyiségtől eltérhet. Vevő
fenntartja a jogot, hogy az évenként megadott meruryiségtől szálítasi címenként, vagy akií'r teljes mennyiségre vetítetten is, legfeljebb 30
(harminc) százalél&al, negatív irányba eltérjen éves szinten.

l.4. Eladó a Megallapodrís alapjrfur köteles a Megallapodasbarr, illetve az egyes megrendelésekben meghatiírozott mennyiségű és kiszerelésű
terméket a Megallapodiísban foglalt feltételek szerint kibocsátott megrendelésekben meghataÍozott időpontban és módon Vevónek átadni,
illetve számara biztosítaní, Vevő pedig köteles a termékeket átvenni, és azok arát a Megrillapodas 5. pontjában rögzítettek szerint
megfizetni.

2. A te|jesítés he|ye és ideje

2.1. Vevó a Megallapodrís keretében megrendelt termékeket az egyes megrendelésekben rÖgzített telephelyén veszi át.

2' 1. 1. Vevő a polielektrolit vegyszel vételezését a Ktizbeszerzési műszaki leírrísbarr rész|etezett, az egyes megrendelőkben meghatiírozott,
telephelyeken végzi.

2,| '2,E(adó feladata a szallításhoz sztikséges gÖngyöleg biztosítasa.

2'2. E|adó éltal aYevő telephelyén biztosítandó Teljesítés idópontja:

2.2.| 'Yevő telephelyenként, maga szervezi Össze - a telephelyi igények és sztikségletek alapjrírr _ szallítási igényeit, oly módon, hogy az
egyes régiók tíLltal történő következő naptriLri hétre esedékes megrendeléseket egységesen adja meg azEladÓ számfua.

2.2'2.E1adó, az éltala meghatarozott ütemezés szerint, de a megrendelést ktvető naptari héten kÖteles a Közbeszerzési műszaki leíriisban,
illewe jelen Megallapodásban rögzítettek szerint teljesíteni.

2.3' Az l. pont szerinti teljesítéshez az E|ado felé jelentkező egyidejű szallítrísi mennyiségi igényeket a Kozbeszerzési műszaki leíras
részletezi, melyek lehetséges szélső értékei (Az adott részre vonatkozó adatok alapjón véglegesítendő):

Kiszerelések (szállítási egységek):25kg

Elvárt egyidej ii s zÁ|Iitas :25 lkg

Szrí{lítási gyakoríság (tajékoztató adat):két havonta

2'4. Amennyiben az Eladó nem az 1.1. pontban meghatározott, hanem azzal eg1lenértékíi (ld. 7.3' pont) vegiszer szóllítósdra vóllal
kötelezetts[get, akkor a száIlítási gtakoriság a yonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és az egidejíi szóllítási
m enny i s é g a lapj dn e l íé r he t (Aj ón l a t tar t a l ma a l apj ón v é gl e ge s ít e ndő. ) :

Ki szerelé sek (sztil lítasi egsé gek) : 2 5 kg



Elvárt e glidej ű sz ál lí tás : 2 5 lkg

SzáIlíttisi gnkoriság (tájékoztató adat): Mt havonta

2,5. E|adó saját szálító eszközén, saját koltségére szillitja a megrendelt mennyiséget a Vevő heti megendeléSekben rögzítésle kerülő egyes
telephelyeire. A telephelyeken az átfejtést, i||etve |e- (és esetlegesen fel-) rakodast, valamint a szállított mennyiség mérését, az áLta|a

biztosított eszközÖkkel, az E|ado köteles biztosítani. Vevő eltekint a méréstő|, amennyiben a kiszallítás olyarr edényzetben történik,
amel1,nek névleges térfogata meghatífuozott, dokumentált, az edényzet szállítaskor tele van, és ez a teljes mennyiség aZ adott teljesítési
he|yre kenil leszrí'llításra. Az érlftoz kapcsolódó kaneszély az átfejtés, illetve edényzetben történő átadás esetén az áÍadis-átvéte|
befejezésével szá| át a Vevőre.

2.6' Eladó sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő arban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi
igény mértékére tekintettel.

2.7. E|adó _ aközbeszerzési eljrirás benyújtott nyertes ajiínlatával egyező módon _ kote|es vevőszo|galatot működtetni a Megállapodás teljes
időtartama, hatalya alatt. (Aj án l at t ar ta lma a l apj ón v é gl e ge s ít e ndő. )

3. A Megá||apodás hatá|ya

3.1. A Megállapodrís megktitésétől számított 36 hónapig, azaz2018. jinius7-tő| 2021. jílnius 7-igérvényes és hatályos.

3.2. Megállapodás atapjan történő utolsó megrendelésnek a lejarati idő időpontjáig teljesülnie.

3.3. Vevő biztosítja a Megállapodas teljesítése soriírr elvégzendő feladatokhoz sziikséges információkat.

3.4. Eladó kÖteles Vevőt minden olyan körülményról haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való
elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztasábil eredó kiírért Eladó kizarólagosan felelős. Az értesítési kotolezettség a
ktirulmény bekövetkeztéve|, illetőleg akkor kezdődik, amikor Eladó a korulményről fudomást szerez, illetve felismeri azt, hogy a
kÖrülmény gátolja a szerződésszerű teljesítést. Felek megallapodnak, hogy az E|adó értesítése a szerződésszegés következményeit nem
érinti és azok a|ól nem mentesít.

4. E||enérték

4.l. Eladónak a Megállapodásban meghatarozott megrendelések szerződésszerű teljesítéséért a megrendelésben foglaltak maradéktalan
teljesülése esetén ellenérték fizetendő. Az ellenérték az alábbi egységarak alapjrfur kerul kiszámításra (Ajánlat tartalma alapján
véglegesítendő):

4. I. I .vegyszer neve: Acefloc 60902

nettó egységiíra: 839 F/kg

Az _ a Megallapodás 4.1 pontja szeÍinti _ egységár tartalmazza Eladó valamennyi _ a Megállapodás teljesítése soran _ felmerült és a
jövőben felmerülő valamennyi díját, kö|tségét, fizetési igényét, valamint a vagyoni jogok átruhrizásri'nak díját. Az _ a Megálapodas
4. 1 . 1 1 . pontja szerinti _ egységaron felul E|adó semmilyen jogcímen nem taÍthat igényt további dijazásra vagy költségtérítésre.

4'2, A Yevő, a Megállapodás létrejöttét megalapozó kcizbeszerzési eljrírásban rÖgzítettekkel Összhangban, jogosult a Megallapodás 1.

pontjában meghataÍozott éves mennyiségtól legfe|jebb 30 %-ka| negativ iranyban eltémi, valamennyi veg,;szer, telephely, valamennyi
teljesítési forma esetén. E'ladó ezen mennyiségi eltérésen belul ktlteles a megajanlottak szerinti egységáron, a szerződéses feltételek
szerint biztosítani a teljesítést' A mennyiségi eltéÍés a tételes elsziírnoliís keretében rendezéSre kerül.

Felek az e|őzóek szerinti körülményt nem tekintik szerződésmódosítrísnak, figye|emmel ana' hogy a krirülmény a Fe1ek iltal az
Megállapodás megkötését megelőző kÖzbeszerzési eljrírásban rÖgzített volt'

4.3. A Megallapodás 4. 1 pontja szerinti egységárak a Megállapodás hatályba lépésétől szrírnított 12 hónapig kÖtött maÍad.



5.1.

5.2.

A szerz<ídéses ar (a Megallapodas 4.1 pontja szerínti egységrírak) az alábbi esetekben és módon valtozhat a futamidő alatt:
A Megallapodas időtartama alatt a Megálapodris 4.l. poda'szerinti egységiírat az alábbiak szerint lehet módosítani a Megiíllapodas
megkÖtésének évfordulójara vonatkozó kezdő hatállyal az alábbiesetek bármelyikében:
4.3.1.évente egy alkalommal' bármely Fél kezdeményezheti, hogy a Megr{Lllapodrísban rÖgzített egységrirakat az e|őző gazduági évre

vonatkozó, KsH által hivata|osan kiadott éves fogyasztói-ii,rindex szeiint módosítsák.

4'3.2.azEvoForint arfolyam Megállapodas megkötéskor érvényben \évő értékéhezképest történő változása: amennyiben az Euro/Forint
árfolyam viltozása befolyásolja a Megallapodrísban rÖgzített egységarat tarmetyit Fél kezdeményezheli az ármódositast, ha azMagyar Nemzeti Bank altal meghatarozott hivatalos Euro/Foriniárfolyam az utolió rírmegallapítás kori arfolyamar án}nő +Í- rc%-nál nagyobb mértékben eltér, és ez az e|krés 30 naptari napnái hosszabb ideje 6n"ail. a' MNB hivatalos E(IR/Forint
arfolyamváltoziís szerint az ár az alábbiak szerint módosul:

P2 : Pl + (EUR2 - EURl) / EuRl * Y / 100
Ahol:
Pl:korábbi vételiír
P2: új vételrír
El]Rl: az utolsó ármegállapítasnal figyelembe vett arfolyam
EUR2: az új ármegríúlapítiísná figyelembe vett arfolyam
Y: termék iiron betüli deviza kitettség arany4 ame11'rrek mértéke _30 %
Felek rtigzítik, hogy a MegríLllapodiís megkotésekor hatáyos érakat az Eladók a Megallapodrís megkötését megelőző közbeszerzési
eljarasban az ajfullati felhívas Hivatalos Lapba (TED) tö.ténő feladása napjan érvényes' Magyar Nemzeti Bank áltat meghatiírozott
devizaarfolyam d,apjin hatfuozták meg. Felek megállapodnak, hogy a.jelen pont szerinti iírmódosítas kummulrí,|t értéke nem
haladhatja meg a teljes Megiillapodas szerint fizetendő kummu|ált véieiarosszeg |0 %-át'

4.3'3.Felek a Megallapodas 4.4.|-4.4.2 pontjai szerinti koriilményeket nem tekintik szerződésmódosításnak, figyelemme| arr4 hogy a
kÖrtilmény a Felek riltal az MegríLllapodrís megkötését megelőió közbeszerzési eljarasban rögzített volt.

F.izetési fe|tótelek

Eladó e|ő|egre nem jogosuIt

Yevő az átvett iíLrura vonatkozóan, tételes elszámolas mellett, szallítólevél alapjrín, sziíLllítasonként fogad be szérnlát az E|adótó|, és azt aszfun|akézhezvételételétől szfunított 30 napon belul átutalassal egyenlíti ti a űaman megielolt baniszrímlaszamra, a Kbt. 135' $ (1) és(5)-(6) bekezdésekben el<iírtak, illetve a Ptk. 6:130. $ (1)-(2) bekeiáései szerint.
A kifizetések pénzneme a HUF. Eladó tudomiísul veszi, hogy amennyiben az á|tala kiálított szrímla alakiságában nem felel meg amindenkor hatáyos jogszabalyi követelménynek, úgy Vevő i szfun|a klfizetését - Eladó szerződésszerű teljesítésének e||enére is _
mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó szirrt|ája alakiságában ezen követelménynek nem felel meg. Ebben az esetben Vevő részérő1' afizetési késedelem jogkövetkezményei nem ríLllnak be'

A tételes elszámolas elkészítése és átadasa Vevő részére, a szallítólevél alríírasanak, 1|letve az ez a|apjén kiallított sziírnla szerinti
ellenérték kifizetésnek a feltétele. Vevő a teljesítéskor a szallítólevelet alákja, amennyiben a Megállapobrís szerinti fe1adatokat Eladó
teljeskörűen, a megfele|ő hatrfu:időben és szakmai szinvonalon megvalósította. Eladó vaiamennyi mJgrendelés teuesítése vonatkozásában
köteles az alríírt szríLllítólevél egy példanyát a szánléútoz csatolni.

A Y.y9 aszerződésen alapuló ellenszo|galtatasból eredő tartoziísával szemben csak ajogosult átal e|ismert, eg},l1emű és le.1rírt követelését
számíthatja be.

Vevő felhívja Eladó figyelmét arra, hogy az esedékes ellenértékről kiallított számla mellé Eladó minden esetben az a]ábbi dokumentumot
csatolni krtteles:

o nyilatkozat alvallalkozó bevonasanak ténvéről.

5.3

5.4

5.5.



6. E|adószerződésszerűte|jesítése

6.1. E1adó köte|ezi magát' hogy az á1ta|a biztosított termék megfele| az áÍadis idópondában hatályos előírásoknak, mind a minőség, mind

bi!:mely más körülmény tekintetében.

6.2. E|adő kötelezi magát akövetkezőkre: biztosítani a mindenkor hatáyos előírasoknak és rendeletnek megfelelő terméket, azon esetekben,

melyekben a hivatkozott rendelet az adott termékre vonatkozóan határoz meg tételes szabályokat.

6.3. Eladó köteles megfelelő gondda| és igyekezettel elvégezni a teljesítést. Eladó köteles tűmi minden, a vá||a|ásához fílzódó el|enőnést,

vizsgalatot és abban tevékenyen közreműködni.

6.4. Eladó a Megállapodas megkötését megelőző közbeszerzési eljarásban benyújtott ajánlatában foglaltakkal egyezóen ismételten kijelenti'
hogy megfelel az a|ábbj e|őírasoknak, és ezt a MegríLllapodas teljes időtartama alatt biztosítani fogia:

6'4,I 'a szii|itott termékre vonatkozóan lendelkezésre áll a magyar nyelvű biztonsági adatlap;

6.4.2.a szil|,itot1 termék, a tényleges szállítas során, a műszaki leírás részeként kiadott táblríaatban rögzített _ víztelenített iszap elvárt

minimáis- és az elfolyó dekantvíz előírt maximáis- szárazwryagtartalma' és a fe1adassal szembeni elvrírások _ előírásokat

biztosítani tudja;

ó.4.3. a szallított termék szallítasát a Kozbeszerzési eljarás soran kiadott táb|Ízatbanftgzitett kiszerelésben (szállítasi egységben), az e|óírt

egyidejű szállítasi mennyiség biztosításával (egyenértéLri termék megajánlasa esetén a szállítasi gyakoriság a vonatkozó ÍájékozÍaÍő

adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szál1ítas alapjíí'n tÖrténő meghatmozasával) teljesíti, Vevő érintett

telephelyeire;

6.4.4'a száI|itott termékÍe vonatkozó sikeres próbaidószak |ezárásáÍ követő 15 napon belül _ írasban megerősítve az alkalmazási

feltételeket - alkalmazástechnikai leírást adunk át Vevő részére.

6.5. A Megálapodást Eladókéntkiziró|ag a Kozbeszerzési eljarasban errejogosultként kihirdetett gazdasági szereplőjogosult megkötni, és aZ

egyes megrende|éseket _ a Kbt. l05.$ (1) bekezdés a) pontja szerint _ kizÍróLag Eladó jogosult teljesíteni. Az Eladóként szeruődő fél
személyében csak a Kbt' 1 39. $ ( 1 )-(2) bekezdéseiben foglalt kor|átozásokkal következhet be viíLltozás'

6.ó. Eladó személyesen k<iteles eljámi, azonban jogosult a Megállapodás teljesítéséhez más személy közreműkÖdését is igénybe venni. Az
Eladó átat közreműködőként igénybe veendő személy kÖzreműködéséhez azonban azEtado köteles Vevő előzetes hozzájárulasát kémt.

Elado az igénybe vett személyért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.

6.7. EladóaKbt.l38.$(3)bekezdésébenmeghatarozottakszerintazalábbi'aMegállapodásteljesítésébenrészvevőalvá'|lalkozókatjelentette
be a Megiíl1apodás megkötéséig:

Eladó kijelenti, hogy ajelen pontban jelölt alvallalkozó(k) nem all(nak) akizilro okok hatalya alatt.

6.8. Közbeszerzési eljaras sorrín Eladó vállalást tehetett arra, hogy biztosítja-e a teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy

rendelkezésre iíllását,

- aki kiemelten fo91alkozik E'ladó je|en Megállapodasbó1 adódó kötelezettségei (megrendelések fogadása, visszaigazolása) teljesítéséve|

- aki soron kívül, és kizvetlenül intézkedik Vevő a jelen MegríLllapodás teljesítésével kapcsolatos megkeresései (brirmi1yen, a te|jesítéssel

kapcso|atos intézkedés; pl.: reklamáció' szrirnlával kapcso|atos ügyintézés) ügyében;

- aki legalább munkanapon, munkaidőben az a|ább megadott elérhetőségén Vevő számara e|érhető és aki Vevő a Megrí'llapodás Eladó

á'ttali teljesítéséból fakadó vagy az azza1 összeftiggő bármely kÖrülménnyel kapcsolatos megkeresését fogadja és érdemben intéZkedik.

Eladó tett ilyen vallalast, és vállalasa alapjan a teljesítés időszakában dedikalt kapcsolattartó személy fentiek szerinti rendelkezésre

al1ásrírrak biztositása (az aj ónl at taríűl mt! al apj ón vé gle ge s ítendó)



a teuesítés részét képezi, a kapcsolattartó személy neve: Somody Csab4 tB|;l3ill2É-D]!' mobil:+3630 1645-|43I,
email : csaba.somody@alliedws.eu

Szá|lítási Próbaüzem

6.9. Tekintettel arr4 hogy a jelen Megálapodas alapjan szálításra keniló termék isszetétele nem feltétlenü| .Vonos a szá|lítrísi telephe|yen
korábban azonos célra hasmát termékkel, továbbá arra, hogy a termék szallítasi te|ephelyen való felhasznárísra alkalmasságát és
hatasfokát a széllitási telephely adottságai (pl. kapacitrís, vízminőség, vezetéL<hálózat, taröto- es egyéb berendezések típusa és rillápom,
stb.) befolyásolj Ík, ezért Felek az alábbiakban á11apodnak meg.

6.10. A MegríLllapodas hatalybalépését kovető 3 hónapos időszak (a továbbiakban: Próbaiizem) soriín a Vevő a termék telephelyen való
felhasznalasra alkalmasságát és hatasfokát áttekinti és felü|vizsgalja (a továbbiakban: Felülvizsgáat).

ó.11.A Felülvizsgil,at az Eladó áltat, aKözbeszerzési eljarasban kiadott Műszaki leíras szerint 20|7. év I.-VilI. hónapban a telepheryre
beérkezett szennyvízmennyiség és a20|6, évben keletkezett iszapmennyiség ismeretében megajiírrlott és a Próbaüzem soran tényiegesen
felmenilt _ a szennyvizmennyiség ariírryosítiísával meg1ratározott - fajlágos vegyszerigény <li*sievetésével történik. vind a megajáitlott,
mind a tényleges fajlagos vegyszerigény számítasrírrríLl a víztelenítésre feladott iszaf paramétereit (mennyiség , szárazanyag íu.tao*,1
figyelembe kell venni. A megajri'nlott és a tényleges fajlagos vegyszerfelhasznriilas kbzbtti mennyiségí ki'ilönbséget az egyenértékűségr
kritériumok (a vegyszerfelhasmá|ás Íuonos vagy kevesebb adagolási mennyiség mellett, ázonós vagy jobb víztelenített iszap
szátazanyaglartalmat eredményez az adott víáelenítési gépen, azonos vagy ttibb iszap feladrís mellett, csurga|ékvíz minőségr
kÖvetelmény teljesítése mellett) teljesülése mellett kell vizsgalni. A mennyiségiéltérés meghátaro zásÍnÍl, aVevő szakemberei mel|ett azEladó átal a KÖzbeszerzési eljrírásban megjelölt szervizmémcik jogosult réizt venni.

6.12. Ha a Felü|vizsgáat eredményei szerint az Eladó altal a Közbeszerzési eljarásban megajráLrrlott és a tényleges fajlagos vegyszerigény közötti
eltérés a +|0 yo-ot meghaladja, akkor a Vevő a jelen Megallapodrís azornaLi hatáyú rendkívüt reímo.-naasaralogo.,iít. A 'i.vá a jelen
pont szerinti rendkívüli felmondási jogát a Felülvizsgálat eredményének ismeretében' annak lezarasát koveio*lq munkanapon Lelul
gyakorolhatja íriísbeli nyilatkozatban.

6.13. Ha a Próbaiizem során megismert adatok alapjan nyitvrírrvalóvá váik, hogy a megajanlott vegyszer termék _ aKözbeszerzési eljrírasban
és a jelen Megallapodásban vríLllaltak szerinti szií'llítas mellett _ nem feiét meg az egyenértékriségi követelménynek, akkor a Vevő a
Próbaüzem kezdeÍét követő 45. naptól a Próbaüzem |ezárását megelőzően isjogosultá;elen trlegailapodris azonnali hatáyú rendkívriLli
felmondásií'ra. Nyi|vanva|ó a meg nem felelés kü1önösen akkor, há a vegyszer termék a Kozbeszérzéíi eljarrísban megajárlott (az iszap
paramétereinek figyelembevételével aranyosított) mennyiség 150 %-ának adagolasa mellett is |5%o vagy annál nagyobb eltérést
eredményez a Műszaki leírasban megadott víáelenített iszap szárazanyag tartalmáLnlíÍ'

ó.14. Felek megálapodnak, hogy a Próbaiiaem alatti mennyiségi eltéIéshez és a,].4, vagy a7.5. pont szerinti vevői felmondashoz kapcsolódóan
a hibas teljesítés, vagy meghiúsulas jelen Megálapodas szerinti egyéb jogkovetkezméoy.i n"- alkalmazhatóak, kivéve, ha a vegyszer
termék a Közbeszerzési eljarasban megajanlott (az iszap paramétereinet figyelembevételével arifuryosított) mennyiség 200 y;ának
adagolasa mellett is 20 oÁ vagy anná nagyobb eltérést eredményez a Műüaki leírasban megadoí vízteienített.iszíp szirazury.ag
tartalmanal, amely esetben a hibas teljesítés, vagy meghiúsulas jelen Megallapodiís szerinti elyéb jogktivetkezményei megfele1áen
alkalmazhatóak.

6. 15. Ha a jelen Megállapodás alapjrírr az Eladó egynél több telephelyre kÖteles terméke t szá]litani' akkor a Próbatizemet és a Felülvizsgálatot
.V egyes te1ephe1yeke'külön-kü|ön el kell végezni és a 7 '4. és 7.5. pont szelinti jogkövetkezmények akkor is atkalmazhatóak , híaz ott
meghatarozott feltételek bármely telephely vonatkoziísában beríLllnak.

7. A te|jesítés e||enőrzése

7.1. Vev<í az Elado á{tal biztosított termékek mennyiségi, valamint esetleges látható minőségi hibakra vonatkozó ellenőrzését a teljesítes
helyszínén, azzal egyidejti|eg végzi. Az érlútvétel a Vevő vagy megbízottja személyeJ ftvételével, a menrryiség megállapitlrató, a
minőség igazoliisa a kiillitott dokumentumok ellenőrzésével történik.
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7.2. A Felek helyszíni képvise|ői, az e||enőrzésre jogosult személyek, akiknek adataiÍ" a Felek kölcsonösen ismertetik egymas felé, minden

viútozÍs és változtatás esetén.

A Vevő minőségi kifogását a kötelező szavatossági idő alatt, a hiba észlelését követően, szükségtelen késlekedés nélktil teheti meg. Azt,

hogy az áru hibrája a tiljesítéskor fennállt, valamint hogy a kifogassa| érintett árut aZE|adó a Megrí'llapodás alapjan szállította a Vevő

részére' vélelmezni ke1l.

Az Eladó köteles a Vevő felszó|ításara, a Vevő által meghatározott határidőben, saját költségére gondoskodni a Vevő szánira hibásan

átadott aru visszavételéről és a tiirolóedényekből való kitirítéséről, cseréjéről _ szállitással egytitt _ saját kÖltségére haladéktalanul

gondoskodni. Amennyiben az E|adó az visszavételi és kiihítési, cserélési kötelezettségét megszegi, a Vevő jogosult a Megállapodást

felmondani, az ezze| összefiiggő jogkÖvetkezményeket alkalmazni'

Kiitbérek, Eladó kártórítési fe|előssége

Késedelmes teljesités esetén a Vevő jogosult

8.1.1. késedelmi kötbért érvényesíteni az Eladóval szemben akésedelmesen átadott mennyiseg ÁFe né|ktil szií'rnított ellenszolgaltatás

|%-Í111ak _ de legfeljebb l1,Á-imak _ megfelelő mértékben, ha Eladó a megrendelésben _ a Megálapodás 2.2. pontja szerint _

meghatarozott atáoaJi iaoponthoz képest késik az átadríssal. A késedelmi ktitbért Vevő minden megkezdett késedelmes nap után

számolja.

8.1'2.a késedelemmel érintett szállítasra vonatkozó megrendeléstől _ a Megállapodás 9.2. pontja szerinti kötbér érvényesítése mellett _

elálni, amennyiben a késedelmes teljesítés mértéke meghaladja a ma,ximális késedelemi kotbér kiszabására okot adó mértéket.

Vevő jogosult az adotÍ szá11ítás nettó ellenértéke 20%-ií'nak megfele1ő mértékű meghiúsulási kotbér kivetésére, amennyiben:

8.2.1. q késede1mes teljesítés meghaladja a késedelmi kötbér maximumanak kivetésére okot adó mértéket.

Vevő jogosult a Megál1apodást azonnali hatallyal felmondani, és a Megállapodás 9.4, pontja szerinti meghiúsulasi kotbért érvényesíteni

Eladóval szemben, amennyiben

8'3. 1. a megrendelések visszautasításrínak, nem teljesítésének szilrna eléri az 5 alkalom/év-t,

8.3.2. a visszaigazolt megtendelések meghiúsulásának száma összesen eléri a 3 alkalom/év.t.

Vevő jogosult Eladóval szemben meghiúsulási kötbért jogosu1t érvényesíteni, a Megallapodasban meghatározott éves szállítasi

-"*yi,ég.. vonatkozó nettó ellenszo1gá|Íatás 2)Yo-inak megfelelő mértékben, amennyiben a Megálapodas a 9.3. pontban foglaltak

szerinti azonnali, vagy a Megállapodas Eladó egyéb hibájából bekövetkező rendkívüli felmondasara kerü| sor.

Vevő az esedékes kiltbérigényét (késedelmi és hibas teljesítési kötbér) a kötbérre okot adó korulmény bekóvetkezését követóen a

tudomásara jutástól számított tíz (10) napon belül írásban közölheti Eladóval. Vevő jogosult az esedékes kotbér összegét a soron

következő kifizetendő részszámla összegéből levonni'

Az Eladó kötelezettségszegése kÖvetkeztében a Vevőnél bekövetkezett kizvetlen vagy kÖzvetett kar/költség megtérítéséért az Eladó felel

ideértvea nemmegfé1el<1'minőségűtermékadagolásábólaszennyviziszapkeze|éssoránkeletkezőilletveennekktivetkeztébenkialat-uló
karokat is. Ezen krí,r/ktlltség alatt értendő ki'ilönösen a hibas áruk eltávolítása céljából a Vevő iiútal kifizetett költség (például a telephely,

táÍolóeszközök tisztításanak ktiltségei és hasonló koltségek), a Vevő oldalan keletkezett, illetve a kozigazgatási szervek által kiszabásla

kerult díjak és szarltr(ciók (p1. birságok, stb.), az E'ladó kitelezettségszegéséből származó krír elhii'rítása, azE|adó kitelezettségszegéséből

harmadit szemé11nek ke1etkezeit kar, amelyet a Vevó volt kÖteles harmadik személynek megtéríteni (például a fogyasztói

egészségkrírositással kapcso1atos kií'rtérítés), valamint egyéb követelések és jogkclvetkezmények, amelyeket a Vevővel szemben harmadik

szemé1v érvénvesített.

8.

8.1.

8.2

8.3

8.4

8.5

8.ó



8.7. Felek rögzítik" hogy a vevő a kötbért meghaladó esetleges kártéritési igényeit a kitbér mellett érvényesítheti.

8.8. A Felek rögzitk, hogy _ a Megallapodas 5'2. pontjrfur túl _ a Vevő fizetési késedelme esetén Eladó a mindenkor hatáyos Polgari
T<irvénykönyv szerinti késedelmi kamat felszámitasrára jogosu|t.

9, Titoktartás

9'1. Felek kijelentik, hogy a titoktartiísra vonatkozó alábbi rendelkezéseket a Kbt' (elsősoÍban nyilvanosságra és közzétételre vonatkozó
szabélyai, de egyéb, releviirrs előírrísai is) felülír1ak.

9.2. Felek _ a Megálapodrís megkÖtését mega7apozóközbeszerzési eljrírrís és a teljesítés bármely szakuzában _ kapott dokumentációkat
kizárólag a Megri'llapodás céljara jogosultak hasznríLlni és kotelezik magukat, hogy azokat illeiéktelen harmadik szimélyrrek nem teszik
hozzáférhetővé és illetéktelen személynek nem adjik it, nyilvánosságra nemhozzétk'

9'3. Eladó kötelezettséget vÍllal arra, hogy a jelen jogviszony sorárr szerzett adatokat, információkat üzleti titokként kezeli és azokal
illetéktelen személy részérehozzáférhetővé nem teszí, át nem adja, nyilviínosságra nemhozza'

9.4. A titoktartasi kötelezettség Eladót a jelen jogviszony megszűnte utan is, időkor1átozas nélktil terheli. A titolr1artrísi
megszegéséból eredő kiírokért az ebben érintett Eladó teljes krírtérítési felelősséggel taftozik'

k<itelezettség

9.5. Az ebben érintett Eladó felelősséget válal minden olyan krárért, amely a titoktartíísi kötelezettség megszegésével kapcsolatban felmerül.

10. A Megá||apodás megszűnése

10.1. Felek a Megríllapodríst arrnak hatiíLlya alatt a Kbt-be nem ütköző módon sziintethetik csak meg.

10.2. A Felek megríllapodnak abban, hogy a Vevő jelen pont szerinti eliíLllasa esetében - a Megií'llapodas a jövőre nézve szűnik meg.

10'3. A MegráLllapodríst brirmelyik Fé| azonnali hatallyal felmondhatja, amennyiben a míisik Fél súlyos szerződésszegést követ e1. Az azonnali
hatalyú felmondiís nem mentesíti Feleket kártérítési kötelezettséglik alól. Az azonna|ihata1yú felmondás előtt megfelelő időt kell tűznr a
szerződésszegó Félnek a szerződésszerű allapot helyreiíLl|itásáÍa. A Vevő nem köteles az érinteÍt Eladót a izerződésszení álapot
helyreríLllítasrírafelhívniakkor,haazelallasnakilletveafelmondrásnakaMegallapodris 7'4.',|.5.,9.|.2,,vagy 9.3.pontjaalapjrínvan
helye.

10.4. A Vevő minden egyébjoga csorbítasa nélkul jogosu|t az érintett Eladóhoz intézett és a felmondiís okait felsoroló nvilatkozattal .Vonnali
hatallyal felmondani a Megálapodast, vagy annak egy Íészét, az alábbi esetekben:

- ha Eladó csődbe jut vagy fizetésképtelenné válik;
- ha Eladóval szemben felszrirnolrisi eljiírast kezdeményeznek' és az nem kenil visszavonásra 1 0 munkanapon belu|;

10.5. A Felek a Megálapodiás megsztinése illetve megsziirrtetése esetén 90 (kilencven) napon belül elszámolnak egymassal, és teljesítik
egymassal szemben fennrílló, nem vitatott pérzíigyt kötelezettségeiket.

l0.ó. A Vevő _ a Kbt-ben rögzítettekke| összhangban, különösen, de nem kizrírólagosan - előírj4 hogy

a) Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a Megálapodas teljesítéséve| összefuggésben olyan költségeket' melyek a Kbt. 62. s (l)
bekezdés k) pont ka.kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő tiírsaság tekinteiében mertilnek fel, és melyek - dtuoo
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkatmasak;

á/ a Megallapodas teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosí szerkezetét a Vevők szitmÍramegismerhetővé teszik, és a Kbt. 143' $(3) bekezdése szerinti ügyletekÍől a Vevőt haladékta|anul értesíti.
c) a külföldi adóilletőségű Elado k;teles a Megóttapodáshoz arra vonatkozó meghatalmazast csatolni, hog, az illetősége szerinti

adóhatósógtól a maa)ar adóhatóság könetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokaí az orszógok közötti jogsegély igénybevétele
nélkül. A meghatalmazás a Mególlapodós elvalaszthatatlan mellékletévé vtilik.



10.7. Vevő a Megállapodást felmondhatja,

a) ha feltétlenül szükséges a Megállapodás olyan lényeges módosítasa, amely esetében a Kbt. l4l. $ alapjan új kizbeszerzési eljárást kell
lefolytatni;

b)haaz Eladó nem biztosítja a Kbt. l38. $-ban előírtak betartását, yagy az érintett Eladó személyében érvényesen olyan jogutódlas

kiivetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 1 39. $-ban foglaltaknak; vagy
c) ha az EUMSZ 258. cikke alapjrí'rr a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljarás indult vagy aZ Európat

Unió Bírósága azE\JMSZ 258. cikke alapjan indított eljrí'rásban kimondta' hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötolezettség
tekintetében kötelezettségszegés töÍént, és a bíróság által megallapított jogsértés miatt a Megállapodas nem semmls.

10.8. Vevő köteles a Megállapodast fe|mondani, ha a Megállapodás megkÖtését követően jut tudomasara, hogy a szerződó fél tekintetében a
közbeszerzési eljarás sorilrr kizaró ok állt fenn, ós ezért őt ki kellett vo|na zárni a közbeszerzési eljárasból.

10.9' A Vevő jogosult és egyben ktiteles jelen Megálapodást azE|adóva| felmondani - ha szükséges olyan hatii'ridővel, amely lehetővé teszt,

hogy a Megállapodással érintett feladata ellátasríró| gondoskodni tudjon -,

a) ha Etadóban kÖZvetetten vagy kozvetlenüI 25%o-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy
személyesjoga szerintjogképes szervezeÍ', amely tekintetében fenná| aKbt. 62. $ (l) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatarozott
feltétel;

b) ha Eladó köZvetetten vagy közvetleni:| 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy

személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében ferrrráll a Kbt. 62. $ (l) bekezdés k) pont kb) alpontjában

meghatarozott feltétel'
c) Az a).b) pontok szerinti felmondas esetén az érintett Eladó a Megállapodás megszűnése e1őtt mífu teljesített szolgaltatas Megállapodás

szerinti pénzbeli ellenértékére jogosult.

10.10' E1adóaMegállapodás aláírásáva|tudomasulveszi,hogyVevőkötelesaKözbeszerzésiHatóságnakbejelenteni,

a) ha Eladó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Megií'llapodás felmondásahoz vagy elálláshoz, kártérítés

követeléséhez vagy a Megállapodás alapjrírr alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett', valamint ha az érintett

Eladó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Megrí11apodás lehetetlenülését okozta'
b) az érintett E|adó szerzódéses kötelezettségének jogerős bírósági határozaÍbul megállapított megszegése esetén a szerződésszegés

tényét' 1eírását, lényegesjellemzőit, beleértve azt is, ha aszerződésszegés a Megállapodas felmondásahozva1y a Megállapodástól való

elál|áshoz, kártérítés kÖvete1éséhez vagy a Megá11apodás alapjan alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha

az érinteÍl. Eladó olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a Megállapodás vele fennál|ó részének
1ehetetlenülését okozta.

10.11. Vevó részérő| a Megrillapodás súlyos megszegésének minősül kiilönösen, amennyiben Vevő fizetési kötelezettségének a fizetési
hataridőn túl nem tesz eleget és ezt az Eladó a felmondásra figyelmeztetést és legalább 8 munkanapos póthataridőt is tarta]mazó irásbeli
felhívasa e|lenére sem orvosolja.

10'12. AfelmondasijogátgyakorlóFélafelmondiísátindokolniköteles,ésazabbanfogla|tindoknakvalósnakkelllennie.

10.13. A Megállapodás hatálya alatt a Megállapodás _ aZ éÍintett Eladóra vonatkozóan _ rendes felmondassal való megszüntetését bármelyik
Fél 60 napos felmondasi idóvel kezdeményezheti'

I t. \.egyes rendeIkezések

l 1.1 ' Felek magukra nézve kt'telezőnek fogadjak e|, hogy az á||atháztartásról szóló hatáyos torvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek,

fe1adat- és hatáskoruknek megfelelően a megkitött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részilkre ajogszabalyok
szerinti információ megadása Íizleti titok.ra való hivatkozássa1 nem tagadható meg.

1 1 '2. A Megrí,llapodas módosítás akizáro|ag írásban, a Felek megfe1elóen fethatalmazott képviselője iíltal cégszeníen aláírva érvényes, feltéve,

hogy a Kbt-ben meghatarozott feltételek ezt lehetővé teSzik.



1 l.3' Minden, a Megálapodiísbó| szérmazó jog és kötelezettség kotelezni, illetve jogosítani fog|a mind a Vevőt, mind a Vevő jogutódait. Eladó
Megá'llapodasbó| szélrmazó jogainak és kÖtelezettségeinek átruhríarásríra csak Vivő előzetes lrásbe|ihozzájirllasávaljogosultak.

1 l.4. A Megálapodasra a Magyar Köztiírsaság jogszabríLlyai az irÍmyadók. Eladó kÓteles betartani minden törvényt, illetve átalanos érvén'.ríjogszabalyt, helyi rendeletet és egyéb szabéiyzatot, amely a Megrí'tlapodás tárgyáva|, a teljesítendő adatszolgátatasokka1 és a fizetendő
díjakkal kapcsolatos, valamint amunkavédelemrő| szóló l993. évi XüII. tt'rvénrt

l l.5. A Megálapodás és a Felek közötti kommunikáció nyelve a magyar.

ll.6.A Megálapodrís teljesítése során a Felek k<itelesek a Kbt., és kapcsolódó Kormányrendeletek Megallapodas teljesítésére vonatkozó
előírasait maradéktalanul betartani.

11.7. A Felek minden vita rendezését kötelesek jóhíszemű, k<izvetlen trárgyalrisok útjrirr megkísérelni. Ha a vitát nem sikerril a
kezdeményezésétől számított 30 (harminc) napon belül a jóhiszemű, koivetlen tárgyalasok 

-út;rírr 
rendezru. A Felek a vitarendezési

eljrírrísok tartaÍna alatt is maradéktalanul kötelesek eleget teruri a MegríLllapodrís 
''.'i''ti 

k.lt.l"'.ttségeiknek. Felek a Megálapodasból
szátrmazó eset|eges jogvitaikat elsődlegesen egyeztetés útjarr rendezik, és csak annak eredményteleniége esetén forduhaf bírosághoz.
Felek a Megálapodasra a jogvita targyrírrak értékétől fiiggően a Vevő székhelye szerint i||etéí<es bíróíágok kiziirólagos illetékesiéget
kötik ki.

1l.8. AZ érintett Eladó 5 napon belül köteles írasban értesíteni Vevőt, a trírsasági Megallapodrísban és cégadataiban (cégjegyzékben) foglalt
adatainak valtozasairol, a viíltozasokat igazoló dokumentumok csatolasávat.

ll.9.Egyéb rendelkezés hirínyában minden értesítést és minden abból eredó iizenetet írasban, postan (tértivevényes, e|sőbbségi levél
formájában)' vagy telefax/elektronikus levél útjrín kel| megktildeni vagy kikézbesíteni a miísik féirészére,.annak címére.

Az értesítéseket és tizeneteket tarta|mazo dokumentumok akkor tekinthetők átadottnab amikor azokat az adott címre kikézbesítették, és
az ezt igazo|ó tértivevényt a ktiL1dő fel visszakapta, illetve telefax esetón akkor, amíkor azt az a|Íhbi címzés szerint kÍildték el és a hibátlan
továbbításról a faxgép átal kiadott igazolást a ktildő fel megkapja azza|,hogy ha a telefax üZenetet a cimzett nem olvasható formában
kapja meg, akkor arról a telefax rizenet ktildőjét _ ha az azonosítható - hatadéktalanul értesíteni kÖteles. Elektronikus levél esetén a
sikeres kézbesítésre vonatkozó igazolás veendő Íigyelembe.

A- Mrgállapodríssal kapcso1atos kérdésekben nyilatkozattételre jogosult és kapcsolattartó:
Eladó részéről:

Név: Somody Csaba
Cím: 11ló Budapest,Kardhegy u.22-
Telefon:+3630 645 Í43|
Fax: +361 2260890
e-mail: 9g4ba.go1qq1fu@qL!&d\\s.eu

Vevő részéról nyi|atkozattételre jogosult:
Név: Nagy Laszló
Cím: 5607 Békéscsaba Dobozi út 5.
Telefon: 661523-200
e-mail: titkarsag@alfoldviz.hu.

Vevő részéről kapcso|attartiísra jogosult:
Név: Bakucz Pá
Cím: 5ó05 Békéscsaba, Dobozi út 5
Telefon: 661523-200
e-mail: bakutz.Elíadfo!-dllz.hu
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A Felek a Megállapodást, mint akmatukkal mindenben megegyezőt, jóvahagyó|ag és saját kezűleg irtik a|á.

1 1 . 10. A MegríLllapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi me|lékletek:

l. sziirnú melléklet: Közbeszerzési műszaki leírás
2. szá'rnú melléklet: Ajanlati felhívás és dokumentáció
3. szii'rnú melléklet: Eladó nyertes ajánlata, benne a Megállapodás szerinti viíllalásokat tartalmazó Felolvasólapja
Felek rögzitik, hogy a fent em1ített dokumentumok Íizikailag ugyan nem kerülnek csatolasra a szerzódés tÖrzsszövegéhez, ám a

Közbeszerzési Eljaras lefolytatasa során mindkét Fél számríra ismertté vált azok tartalma. Amennyiben a fenti egyes dokumentumok kÖzttt
bármilyen eltérés található, abban az esetben ezek a dokumentumok egymáshoz viszonyítva a Ktzbeszerzési műszaki leírás elsődlegessége melletl
az előbbi sorrendben irányadóak.

A Megállapodás 2 eredeti példányban készult, melyből 1 példany a Vevőt, 1 példany azBladót illeti meg'

Békéscsaba, 20l 8. június 7.

ALFli"f'ilI rrt'
5&l) üékésosabi' |trio;

fe|ek a|áírásai:
,',,,.. \ ('L'1'--

il
il

!
,


