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Adásvételi keret-megá||apodás

amely létrejött eglrészről a
ALrtLDvÍZ Regioná|is Víziközmű.szo|gá|tató Zrt.
székhely/cím: 5600 Békéscsaba Dobozi ú 5.

cég|egyzékszárn: 04-1 0-00 1 580
adószám: l3100887-2-04
statisztikai számjel: 13 100887-3600-I|4-04
Bankszámlaszám : 10402609 -260 1 7989-00000000
Képviseli: Nagy Ltíszló v ezérigazgató
mint vevő - a továbbiakban: Vevő

mósrészről ak)
név: A|lied Water Solutions cEE Kft.
cím: 1118 Budapest, Kmdhegy u. 22.
képviseli: Zrupkó Janos ügyvezető
adósziím: 24397498-2-43
cégtregyzékszÍttt: 01 09 175051
mint eladó . a továbbiakban: E|adó'

kiilön-ktiÍön említve Fé1, együttesen Felek . a továbbiakban: FéVFe|ek . köz<itt a mai napon az a|ábbi feltéte|ekkel.

Preambulum

Yevő ,,Keret-mególlapodós az Alftildvíz Zrt'vel technológiai célú polielektrolit veglszer adásvétele Íórglban _33- rész,'elnevezésű beszerzése

érdekében _ mint ajanlatkéró _ aközbeszerzésekről szóló 2015. évi C)Ü'III. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Masodik rész XV. fejezet szerinti
Nyílt eljriras (továbbiakban Közbeszerzési Eljaras) lefolytatasáÍól döntÖtt.
A Közbeszerzési Eljráras lezarasaként Vevő a Kbt' 105. $ (1) bekezdés a) pontja szerint egy _ nyertes ajiínlattevővel _ Eladóval Keret-
megállapodast (továbbiakban Megá'llapodas) krit.

A Megallapodás az annak atapjrírr adott közbeszerzés megvalósítasríra irrirryuló megrendelés(ek) minden feltételéttattalmazz4 így megrendelés
minden esetben a Vevó á1tali kÖzvetlen megtendelés útjan történilq a Megallapodasban részes _ nyertes - ajá'nlattevőtől, a Megallapodasban
meghatiírozott feltételek szeÍint.

A Megallapodás előzmény irataít képezik a |étÍejöttét megalapozó eljarás dokumenfumai: az ajánlati felhívas és a további kÓzbeszerzési
dokumentumok, melyeket a Vevő _ mint ajánlatkérő - 5 évig megőriz. A Megallapodrís elváaszthatatlan részét képezi Eladó kÖzbeszerzési
eljiíras soran tett ajánl'atal'.

1. Megá||apodás tárgya

1.1. Megallapodás tárgya a KÖzbeszerzési műszaki leírasban meghatározott telephelyen, vagy telephe|yeken jelenleg alkalmazott, vagy _ a
műszaki informácíók (az iszap mennyisége és tu|ajdonságai, avizte|enitett iszap minimií'lis-, és az elfolyó dekantvíz elóírt ma,rimális-,
sztlrazaÍryagÍaÍtalm4 és a feladríssal szembeni elvarasok) alapjan _ azza| egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximalis éves mennyiség és megajrírrlott vegyszer egységar alapjrírr kalkulrí'lt legolcsóbb) vegyszel alábbi mennyiségben
történó kisza||ítiísa, a Megallapodás teljes futamidejéÍe vonatkoztatva, melyből a teljes mennyiség Vevő ,,Közbeszerzési műszaki
leírasában'' meghatiírozott telephelyein kerül átvételÍe, a ,'Közbeszerzési műszaki leírásban'' megadott kiszerelésekben (szállítasi
egységekben), illetve egyidejű szallítási mennyiségek biztosítasával, a Vevő felmerüló igénye szerint.



A jelerrleg használt polielektrolit vegyszer és annak maximií'lis éves mennyisége (Az adott részre vonatkozó adatok alapján
véglegesítendő):

megnevezés: Praestol ó58Bc-s
mennyiség: 750 kg/év

|.2. EIadó nem az |.|. pontban meghatórozott, hanem azzal egenértékű (ld.7.3. pont) veg)szer szóllíttisára vóllal kötelezetÍséget, a
következők szerint (Aj ánlat tartalma alapján véglegesítendő) :

megnevezés : Acefloc 7 07 02
maximális mennyiség: 585 kg/év

1.3. Vevő legfeljebb az e|őző pontban meghatarozott mennyiség erejéigjogosult rendeléseket kibocsátani az Eladónak' Vevő a Megállapodrás
hatá|ya alalt a tényleges - mindenkori technológiai szükséglet szerinti _ mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket .írvényesít,
igy az |.|. pontban megadott korábbi maximáis éves vegyszerfelhasznalrís - illefue egyenértékií termék megajanl.asa esetén az Eladó erre
vonatkozóan a Ki5zbeszerzési Eljárrísban tett válatásában ekként megajiánrlott (az |.2 pont szerinti) - mennyiségtól eltérhet. Vevő
fenntartja a jogo| hogy az évenként megadott mennyiségtől szríllítrísi címenként, vacy akáÍ teljes mennyiség.. n.iítetti'' is, legfeljebb 30
(harminc) széaalékka|, negatív irrírryba eltéfen éves szinten.

l.4. Eladó a MegríLllapodas alpjran köteles a Megrillapodrísban' illetve az egyes megrendelésekben meghatarozott mennyiségii és kiszerelésű
terméket a Megallapodrísban foglalt feltételek szerint kibocsátott megrendelésekben meghatározott időpontban és módorr Vevőnek átadni,
illetve szrírnára biztosítani, Vevő pedig köteles a termékeket átvenni, és azok arát i MegríLllapodas 5. pontjában rögzítettek szerint
megfizeüri.

2, A te|jesítés helye és idcje

2.1. Vevő a Megálapodas keretében megrendelt termékeket az egyes megrendelésekben Íögzített telephelyén veszi át.

2. 1 . l. Vevő a polielektrolit vegyszer vételezését a Közbeszerzési miíszaki leírasban részletezett, az egyes megrendelőkben meghatfuozott,
telephelyeken végzí.

2.1.2.Eladő feladata a szállítiíshoz szükséges göngytleg biztosítiisa'

2.2. E|adó átal a Vevő telephelyén bixosítandó Teljesítés időpontja:

2.2'|.Yevő telephelyenként, maga szewezi össze _ a telephelyi igények és sziikségletek alapjrán - szálítasi igényeit, oly módon' hogy az
egyes régiók által történő ktvetkező naptríri hétre esedékes megrendeléseket egységesen adja meg azqladó.száméra'

2.2'2.E|adó, az ríLltala meghatiírozott ütemezés szerint, de a megrendelést követő naptiári héten köteles a Közbeszerzési műszaki leírrísban'' illetve jelen Megrillapodásban rögzítettek szerint teljesíteni.

2.3' Az l. pont szerinti teljesítéshez az Eladó felé jelentkező egyidejti szá{lítási mennyiségi igényeket a Közbeszerzési műszaki leírrís
rész|etezi, melyek lehetséges szélső érrékei (Áz adott részre vonatkozó adatok alapj(in véglegesitendő):

Kiszerelések (szríúlít.ási egységek):25kg

Elvárrt egyidejű szállítás : 50kg

szal|ítasi gyakoriság (tájékoztató adat):havonta

2'4. Amennyiben az Eladó nem az I,1. ponÍban me?határozott, hanem azzal eg,lenértékű (ld. 7.3. pont) vegtszer szóllíttisóra vóllal
kötelezettséget, akkor a szóllítósi gakorisóg a vonatkozó tójékoztató adathoz képest a ténykges feihasiruilóí és az egidejű sztillítasi
mennyiség alapjón eltérhet (Ajónlat tarÍalma alapj ón véglegesítendő.) :

Ki szerelé sek (száIlítási eglségek) : 2 5kg



E lv árt e gidej íÍ sz ál lítás : 5 )kg

SzáIIítási gyakoriság (tójékoztató adat) : hovonn

2.5. Eladó saját szállító eszktizén, saját k<iltségére szál|itja amegrendelt mennyiséget a Vevő heti megrendelésekben rögzítésre kertilő egyes
telephelyeire. A telephelyeken az átfejtést, illetve le- (és esetlegesen fel-) rakodast, valamint a-szrí'llított mennyiség mérését, az atta|a
biztosított eszköZökkel, az Eladó kÖte|es biztositani. Vevő eltekint a méréstől, amennyiben a kisziá'llítas olyan ed-ényzetben történik,
amelynek névleges térfogata meghatarozott, dokumentalt, az edényzet sziílítaskor tele van, és ez a te|jes mennyiség az adottteljesítési
helyre keriil |eszillitásra. Az étuhoz kapcso|ódó karveszély az átfejtés, illetve edényzetben történő átadas esetén az átadás-átvéte|
befejezésével szríll át a Vevőre.

2'6. Eladó sem a teljesítés megvalósítasában, sem az érvényesítendő rírban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi
igény mértékére tekintettel.

2.7 ' Eladó _ aközbeszerzési eljaras benyujtott nyertes ajánlatáv al egyez(5 módon _ köteles vevőszolga1atot műkodtetrri a Meg:iL1lapodas teryes
időtartam4 batélya d,att. (Aj ánlat tartalma alapj ón véglegesítendő.)

3. A Megá||apodás hatá|ya

3.l. AMegríllapodásmegkötésétőlszámított36hónapig, azaz20|8.június7-tő1202I.június7-igérvényeséshatáyos.

3.2. Megallapodrís alapjan tÖrténő utolsó megrendelésnek a lejarati idő idópontjaig teljesülnie.

3'3. Vevő biztositja a MegríLllapodrís teljesítése során elvégzendő feladatokhoz sziikséges információkat'

3.4' E|adó kÖteles Vevőt minden olyan körulményrő| haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellti időre való
elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztiíLsából eredő krárért ntáao hzarotagosan feleiós. Az értesítési kötelezettség a
körülmény bekÖvetkeztével' illetőteg akkor kezdódik' amikor Eladó a ktinilményről tudomast szerez, illetve felismeri azt, hogy a
könilmény gátolja a szerzódésszeni teljesítést. Felek megálapodnak, hogy azE|adó értesítése a szerződésszegés kÖvetkezményeit-nem
érinti és azok alól nem mentesít.

4. E||enérték

4.1. Eladónak a MegiíLllapodasban meghatiírozott megrendelések szerzódésszerű teljesítéséért a megrendelésben foglaltak maradéktalan
teljestilése esetén ellenérték fizetendő. Az ellenérték az alábbt egységrírak Japjan kerul kisirirnitasra (Aitiníat furtalma alapjón
véglegesítendő):

4.1.1 .vegyszer neve: Acefloc 70702

nettó egységiíra: 839 Ftlkg

Az _ a Mega|lapodas 4.1 pontja szerinti - egységar tarta7mazzaBladó valamennyi _ a Megallapodás teljesítése soriírr _ felmenilt és
a jövóben felmerÍilő valamennyi díját, költségét, fizetési igényét, valamint a vagyoni jogok átruhazásrí'rrak díját. Az _ a
Megallapodas 4.1.11' pontja szerinti _ egységríron felül Eladó semmilyen jogcímen nem tarthat igényt további dijazÍsravagy
kÖltségtéritésIe.

4.2. A Yeuő, a Megallapodas létrejöttét megalapozó közbeszerzési eljrárasban rögzítettekkel összhangban, jogosult a Megallapodrís l.
pontjában meghatarozott éves mennyiségtől legfeljebb 30 %-kat negatív iriírryban eltémi, valame,^yi,,g,,,,,, telephely, valamennyi
teljesítési forma esetén. Eladó ezen mennyiségi eltérésen be1ül kiteles a mégajanlottak szerinti egységaron, a szeiződéses feltételek
szerint biztosítani a teljesítést. A mennyiségi eltérés a tételes elszámoliís keretében rendezésre kertiLl.



+. J.

Felek az előzőek szerinti kÖrülmény't nem tekintik szerződésmódosításnak, Íigye|emmel ana, hogy a körülmény a Felek ilÍa| az

Megallapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljarasban Íögzített volt'

A Megállapodás 4.1 pontja szerinti egységrírak a Megállapodás hatalyba lépésétől szrírnitott 12 hónapig kÖtÖtt mmad.

A szerződéses ri'r (a Megá1lapodas 4.1 pontja szerinti egységarak) az alábbi esetekben és módon változhat a futamidő alatt:

A Megállapodas időtartama alatt a Megállapodas 4.1. pontja szerinti egységrírat az alábbiak szerint lehet módosítani a Megállapodas
megkötésénekévfordulójáravonatkozókezdóhatállyal azalábbi esetekbármelyikében:

4'3.1.évente egy alkalommal bármely Fél kezdeményezheti, hogy a Megál|apodásban rögzített egységarakat az e|őző gazdasági évre
vonatkozó, KSH altal hivatalosan kiadott éves fogyasztói-arindex szerint módositsiík.

4'3.2.az Euro/Forint arfolyam Megii'llapodás megkitéskor érvényben lévő értékéhez képest történő viltozása: amennyiben az EuÍo/Forint
arfolyam valtozasa befolyásolja a Megállapodásban rögzített egységarat bárme|yik Fél kezdeményezheti az ármódosítást, ha az

Magyar Nemzeti Bank alta| meghatarozott hivatalos Euro,iForint arfolyam az utolsó rí'rmegallapítás kori arfolyamaraÍjy!ól +l- 10%-

nríLl nagyobb mértékben eltér, és ez az eltérés 30 naptari napná1 hosszabb ideje fennall. Az MNB hivatalos EllR,/Forint
iirfolyamviíLltozás szerint az ir az a|ábbiak szerint módosul:

P2 :P1 + (EUR2 - EURI) /EllRl * Y / 100
Ahol:
P1: korábbi vételar
P2: új véte|ár
EURl: az utolsó ármegállapításnál figyelembe vett arfolyam
EIJR2 az új ármegállapításnal figyelembe vett iírfolyam
Y: termék aron beluli deviza kitettség arrírrya, ame11mek mértéke _30 %
Felek rtigzítik, hogy a Megállapodás megkötésekor hatáyos árakat az Eladók a Megálapodas megkötését megelőző közbeszerzési
eljrí'rásban az ajin|ati felhívás Hivatalos Lapba (TED) történő feladása napjan érvényes, Magyar Nemzeti Bank által meghataÍozott

devizaarfolyam a|apjin haÍinozták meg' Felek megríL|lapodnak, hogy a jelen pont szerinti ármódosítás kummulált értéke nem

haladhatja meg a teljes Megállapodás szerint fizetendő kummulált véte|arösszeg 10 oÁ-át'

4.3.3.Felek a Megállapodas 4,4.I-4,4.2 pontjai szerinti körülményeket nem tekintik szerződésmódosítasnak, figyelemmel arra, hogy a

körülmény a Felek által az Megállapodás megkötését mege|őző közbeszerzési eljarásban Íögzített vo|t.

Fizetési fe|téte|ek

E|adó előlegre nem jogosult.

Yevő az átvett arura vonatkozóan' tételes elszámolás me|lett, szallítilevél alapjan, szállításonként fogad be szárn|át az Eladótól, és azt a

szirn|akézhezvételételétől számított 30 napon belül átutalással egyenliti ki a számlan megielÖlt barrkszámlaszámra' a Kbt. 135' $ (1) és

(5 )-(6) bekezdésekben elóírtak, illetve a Ptk. 6: 1 30. $ ( l ).(2) bekezdései szerint.

A kifizetések pénzneme a HUF. Eladó tudomasul veszi, hogy amennyiben az á|tala kiállított szám1a alakiságában nem felel meg a
mindenkor hatályos jogszabályi követelménynek, úgy Vevő a szirnla kifizetését _ Eladó szerződésszerú teljesítésének ellenére is _
mindaddig megtagadhatja, amig Eladó szfun,lája alakiságában ezen követelmén1,nek nem fe|el meg. Ebben az esetben Vevő részérőI a
fizetési késedelem jogkövetkezményei nem áLllnak be.

A tételes elsziimolás elkészítése és átadasa Vevő részére, a szrí'llítólevél aláírásanak, illetve az ez a|apjén kiallított számla szerinti
ellenérték kifizetésnek a fe1téte1e. Vevő a te|jesítéskor a szríLllítólevelet a|áirja, amennyiben a Megállapodás szerinti feladatokat Eladó
teljeskÖníen, a megfele|ő hataridőben és szakmai színvonalon megvalósította. Eladó valamennyi megrendelés teljesítése vonatkoziísában
kÖteles az aláírt szallítólevé| egy példányát aszÍrn|iltoz csatolni.

A Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgá'ltatasból eredő tartozásával szemben csak ajogosult átal elismert, egynemű és 1ejárt követe|ését

számíthatja be.

5.1

<1

5.3



5.5. Vevő felhívja Eladó Íigyelmét arr4 hogy az esedékes ellenérté|Cól kiáLllított számla mellé Eladó minden esetben az alábbi dokumentumot
csatolni köteles:

o nyilatkozat alválalkozó bevoniísrfurakténvéről.

6. Eladószerződésszerűte|jesítóse

6.1. Eladó kötelezi magát, hogy az ilta|a biztosított termék megfe|e| az átadis időpontjában hatríLlyos előírasoknak, mind a minőség, mindbármely mris ktirulmény tekintetében.

6'2' E1adó kotelezi magát a ktivetkezőke: biztosítani a mindenkor hatalyos elóírasoknak és rendeletnek megfelelő terméket, azon esetekben,melyekben a hivatkozott rendelet az adott termékre vonatkozóan hatkozmegtételes szabalyokat.

6.3. Eladó koteles megfelelő gondda| és igyekezettel elvégezní a teljesítést. Eladó köteles tűmi minden, a vríLllaliísríhoz fríződó ellenórzest,vizsgiílatot és abban tevékenyen közreműködni.

6.4. E|adó a Megallapodas megktitését megelóző kÖzbeszerzési eljarasban benyujtott ajrímlatában foglaltakkal egyezően ismételten kije|entr,hogy megfelel az alábbi előirasoknak, és ezt a Megálapodás teljes időtartarna alatt biztosítani fogia:

6.4.1.a sza||ított termékre vonatkozóan rendelkezésre all a magyar nyelvű biztonsági adatlap;

6.4'2,a széú|itofi termék, a tényleges szillitéts soriiLrr, a műszaki leírás részeként kiadotttáb|éuatban ÍÖgzitett _ viztelenitett iszap elvifu.tminimalis- és az elfolyó dekantvíz előírt maximáis- szfuazanyagtartalma, és a feladassal szembeni elvarasok - előírasokat
Dtzlostlant tu0Ja;

6.4'3.aszá||itott termék szál|itását a Közbeszerzési eljarrís soriírr kiadott táblánatbanrögzitett kiszerelésben (szríülítasi egységben), az e|őirÍ.egyidejű szallítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajrínlása eJetén a szallítasi gyakoriság a uoiátkó,o tájékoztato
adathoz képest a tényleges felhaszniíLlas és előírt egyidejű szatlítrís atapjfut történő mestatíiozisával) te|jesíti, Vevő érintett
telephelyeire:

6.4.4,a szá|litott termékle vonatkozó sikeres próbaidőszak lezarasát kovető 15 napon belül _ írasban megeÍósífue az a|kalmazási
feltételeket _ alkalmaziístechnikai leíriíst adunk át Vevő részére.

ó.5. A Megallapodast Eladóként kiziróLag a Közbeszerzési eljrírasban erre jogosultként kihirdetett gazdasétgiszerep|ő jogosult megkÖtni, és azegyes megrendeléseket - a Kbt. l05.$ (l) bekezdés a) pontja szerini - kizarólag Eladó jogosu|t te|jesíteni. Az Eladóként szerződő fé|személyében csak a Kbt. 139. $ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt korlátozásokkal következhet be valtozris.

6.6. Eladó személyesen köteles eljámi, azonbanjogosult-aJr,ÍegríLllapodas teljesítéséhez miís személy közremiíködését is igénybe venni. AzEladó á1ta| kÖzremúkodőként igénybe veendő személy kozieműktideséhőz azonban azE|adó köieles Vevő előZetes hozzájarulrísát kémi.Eladó az igénybe vett személyért úgy fe|el, mintha a rabízott ügyet maga látta volna el.

6.7. Eladó a Kbt. 138. $ (3) bekezdésében meghatarozottak szerint az a|ábbi, a MegiíLllapodiís teljesítésében részvevő alvri,llalkozókat jelentette
be a Megallapodrís megktltéséig:

Eladó kijelenti, hogy ajelen pontban jeltlt alvrílalkozó(k) nem ríLll(nak) akiziróokok haüíLlya alatt.
ó.8. KÖzbeszerzési eliríras soran Eladó válalást tehetett arra, hogy biztosítja-e a teljesítés időszakában dedikríLlt kapcsolattartó személyrendelkezésre álrísát'

- akikíemeltenfoglalkozik'EladójelenMegállapodáshóladódókötelezettségei(megrendelésekfogadiisa,visszaigazolasa)teljesítésével
- aki soron kívül, és közvetlenül intézkedik Vevő a jelen Megálapodrís teljeJitéséveí kapcsolatos Iiegkeresesei (brirmi|yen, a teljesítésse|

kapcsolatos intézkedés; pl.: reklamáció, szám|ával kapcsolátos ügyintézes) ügyében;



- aki legalább munkanapon, munkaidőben az a|ább megadott elérhetőségén Vevő számiíra elérhető és aki Vevő a Megállapodás Eladó

általi teljesítéséből fakadó vagy azazzal összef.aggő bármely kÖrülménnyel kapcsolatos megkeresését fogadja és érdemben intézkedik.

Eladó tett ilyen vállalást, és vá|lalása alapjarr a teljesítés időszakában dedikát kapcsolattartó személy fentiek szerinti rendelkezésre

álásanak biztosítása (az ajónlaí tartalma alapjan véglegesítendó)

a teljesítés részét képezi' a kapcsolattartó személy neve: Somody Csaba' !e!-dó!122el0la' mobil:+3630/ó45-143l'

email : csaba. somody@alliedws.eu

Szá||ítási Próbaüzem

6.9. Tekintettel ana, hogy a je1en Megállapodás alapjan szálításra kenilő termék összetétele nem feltét1enül .Vonos a szállítasi telephelyen

korábban azonos célra hasznalt termékke|, továbbá arr4 hogy a termék szállítasi telephelyen való felhasználásra alka|masságát és

hatasfokát a szá|lítási telephely adottságai (p1. kapacitás, vízminóség, vezetét,hálózat, taroló. és egyéb berendezések típusa és állapota,

stb.) befolyasolj ik, ezért Felek az alábbiakban állapodnak meg'

6.10. A Megallapodas hatalybalépését kovető 3 hónapos időszak (a továbbiakban: Próbaüzem) során a Vevő a termék telephelyen való

felhasznrí'lrísra alkalmasságát és hatásfokát áttekinti és felulvizsgája (a továbbiakban: Felülvizsgá1at).

ó.1l.A FelÍiLlvizsgá|at az E'ladó által, a Közbeszerzési eljarásban kiadott Műszaki leiras szerint 2017. év I.-VIII. hónapban a telephelyre

beérkezett siennyvízmennyiség és a 20l6. évben keletkezett iszapmennyiség ismeretében megajánlott és a Próbaüzem során ténylegesen

felmerült _ a szénrr1vízmennyiség aranyosításával meghatarozott - fajlagos vegyszerigény risszevetésével történik. Mind a megajiinlott,

mind a tényleges fajlagos vegyszerigény számításanal a víztelenítésre feladott iszap paramétereit (mennyiség, szárazanyag tartalom)

figyelembe kell venni. A megajrírrlott és a tényleges fajlagos vegyszerfelhasználás köZötti mennyiségi különbséget az egyenértékűségi

kriieriumok (a vegyszerfelhasználas azonos vagy kevesebb adagolási mennyiség mellett, azonos vagy jobb víztelenített iszap

szé!ÍazaÍ|yagtarÍLrlmái eredményez az adott víztelenítési gépen, azonos vagy több iszap feladrís me|lett, csurgalékvíz minőségi

kivetelmény teljesítése mellett) teljesülése mellett kell vizsgalni. A mennyiségi eltérés meghataÍozásiná| a Vevő szakemberei mellett az

Eladó álta1 a Közbeszerzési eljarasban megjelo1t szervizmérnök jogosult részt vennt.

6.12'HaaFeliiLlvizsgálateredményei szerinÍ'azEladóaltalaKÖzbeszerzésieljárásbanmegajanlottésaténylegesfajlagosvegyszerigényközÖtti
eltérés a +10 %-ot meghaladja, akkor a Vevő a jelen Megii'llapodas azonnali hatalyú rendkíwli felmondásara jogosult. A Vevó a jelen

pont szerinti rendkívuii felmondasi jogát a Felulvizsgálat eredményének ismeretében, annak |ezirisát követó 10 murrkanapon beltil

gyakorolhatj a írásbeli nyilatkozatban.

6.13. Ha a Próbaüzem során megismert adatok alapjan nyilvanvalóvá válik, hogy a megajanlott vegyszer termék _ a Kozbeszerzési eljárásban

és a jelen Megállapodásbarr vallaltak szerinti szállítas me11ett _ nem felel meg az egyenértékríségi krivetelménynek, akkor a Vevő a

Próbaüzem kezdetét kivető 45. naptól a Próbatiaem lezfuÍsilÍ megelőzően is jogosult a je1en Megá11apodrís azonnali hatályú rendkívü1i

felmondásríra. Nyilvanvaló a meg nem felelés különösen akkor, ha a vegyszer termék a Közbeszerzési eljrírásban megajánlott (az iszap

pmamétereinek figyelembevételével aranyosított) mennyiség 150 %-íí'nak adagolása mellett is 15%o vagy annál nagyobb eltéIéSt

eredményez a Mtiszaki |eírásban megadott viztelenített tszap szirazanyag tartalmaná.

6.14. Felek megallapodnak, hogy a Próbaüzem alatti mennyiségi e|téréshez és a,1 .4. vagy a 7 .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 eljarasban megajanlott (az iszap paramétereinek figyelembevételével ariínyosított) mennyiség 200 %-ának

adagolasa mellett is 20 oÁ vagy anná1 nagyobb eltérést eredményez a Műszaki |eírasban megadott víztelenített iszap szfuazanyag

tafi;lmaná'|, amely esetben a hibás teljesítés, vagy meghiúsulas jelen Megállapodas szerinti egyéb jogkÖvetkezményei megfelelően

alkalmazhatóak.

6.15. Ha a jelen Megállapodas alapjan azE|adó egynél több telephelyre köteles terméket szállítani, akkor a Próbatizemet és a Felülvizsgáatot

aZ egyes telephe1yekre külön-kilön el kell végezni és a 7 .4. és 7.5. pont szerinti jogkövetkezmények akkor is alkalmazhatóak, ha az oÍt

meghatarozott feltételek bármely telephe1y vonatkozásában beállnak.
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7.2.

7.3.

8.

8. 1.

A te|jesítés el|enőrzése

Yevő az Eladó ríLltal biztosított termékek mennyiségi, valamint esetleges látható minőségi hibrikra vonatkozó ellenőrzését a teljesítés
helyszínén, azza| egyidejíi|eg végzi. Az iruátvéÍe| a Vevő vagy megbízottja személyes átvételével, a mennyiség megiiLllapítlrató, a
minőség igazo|ésa a kiállított dokumentumok ellenőrzésével történik.

A Felek helyszíni képviseltíi, az ellenőtzésre jogosult személyek, akiknek adatatt a Felek kilcsönösen ismertetik egymas felé, minden
viiltozás és vátoztatiís esetén.

A Vevő minóségi kifogását a kötelező szavatossági idő alatt, a hiba észlelését követóen, szükségtelen késlekedés nélkril teheti meg. Azt,
hogy az áru hibája a teljesítéskor fennallt, valamint hogy a kifogríssal érintett irut az EIadó a Megiírllapodas alapjrirr szríLllította a Vevő
részére' vélelmezni kell.

Az Eladó kÖteles a Vevő felszólítasara, a Vevő által meghatrirozott hatríridőben, saját költségére gondoskodní a Vevő számárahíbasan
átadott rí'ru visszavételéről és a tií'rolóedényekből való kiiiLrítéséről, cseréjéról _ szallítassal együtt _ saját koltségére haladéktalanul
gondoskodni. Amerrnyiben az E|ado az visszavételi és kiürítésí, cserélési kötelezettségét megszegi, a Vevő jogosult a Megá|apodiíst
felmondani, az ezze| összefliggő jogkövetkezményeket alkalmazni.

Kötbérek' E|adó kártérítési fe|előssége

Késedelmes teljesítés esetén a Vevő jogosult

8.1.l. késedelmi kötbért érvényesíteni azE|adóva| szemben a késedelmesen átadott mennyiség Áre nélkül számított el|enszolgáltatás
I%-érrak _ de legfeljebb |O%.ának - megfelelő mértékben, ha Eladó a megrendelésben - a Megállapodis 2.2. pontja sierint _
meghatíí(ozott átadrísi időponthoz képest késik az átadiíssal. A késedelmi kÖtbért Vevő minden megkezdett késedelmés nap után
sziírnolja.

8.1.2. a késedelemmel érintett szállításra vonatkozó megrendeléstől - a Megállapodés 9.2, pontja szerinti kötbér érvényesítése me1lett -
elallni, amennyiben a késedelmes teljesítés mértéke meghaladja a maximalis késedelemi ktitbér kiszabasara okot adó mértéket.

Vevő jogosult az adott szálítrís nettó ellenértéke 2\%o-ámakmegfetelő mértékű meghiúsulasi kötbér kivetésére, amennyiben:

8.2.l.4 késedelmes teljesítés meghatadja a késede|mi kÖtbér maximumanak kivetésére okot adó mértéket.

Vevó jogosu|t a Megállapodást azonnali hatrillyal felmondani, és a Megallapodas 9.4. pontja szerinti meghiúsulasi kÖtbért érvényesíteni
Eladóval szemben, amennyiben

8.3'1.a megrendelésekvisszautasításának, nem teljesítésének száma e1éri az 5 alkalom/év{'

8'3.2. a visszaigazolt megrendelések meghiúsulásának szárna összesen eléri a 3 alkatom/év{.

Vevő jogosult E1adóval szemben meghiúsulási kotbért jogosult érvényesíteni, a Megallapodasban meghatiírozott éves szallítrísi
mennyiségre vonatkozó nettó ellenszolgaltatis z}oÁ-tnak megfelelő mértékben, amennyiben a Megrí'llapodás a 9.3. pontban foglaltak
szerinti azonnali, vagy a Megallapodas Eladó egyéb hibájából bek<lvetkező rendkívülí felmondásara kenil sor.

Yevő az esedékes kotbérigényét (késede|mi és hibás teljesítési k<itbér) a kötbérre okot adó kÓrülmény bekövetkezését k<ivetően a
tudomrisara jutastól számított tíz (10) napon belül írasban kozrilheti Eladóval. Vevő jogosult az esedékes kötbér összegét a soÍon
következő kifizetendő részszámla összegéból levonni.

Az E|adó kÖtelezettségszegése következtében a Vevőnél bek<ivetkezett közvetlen vagy köZvetett krir/költség megtéritéséért az Eladó felel
ide értve a nem megfelelő minőségű termék adagolasából a szernyviziszap kezelés soran keletkező illetve ennek kovetkeztében kialakuló
karokat is. Ezen kar/költség alatt értendő ktilönrisen a hibás áruk e|távolítása céljából a Vevő altat kifizetett kö|tség (például a telephely,

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6.



taro1óeszkozök tisztításának k<iltségei és hasonló ko|tségek), a Vevő oldalrírr keletkezett' illetve a kizigazgatási szervek által kiszabiísra

került díjak és szankciik (p1. bírságok, stb.), az Eladó köte1ezettségszegéséből származó krír elhárítasa, azE|adó kÓtelezettségszegéséből

harmadit személ1mek ke|etkezett kar, ame1yet a Vevő volt köte1es harmadik személynek megtéríteni (például a fogyasztói

egészségkarosítással kapcso1atos kártérítés), valamint egyéb követe1ések ésjogkovetkezmények, amelyeket a Vevővel szemben harmadik

személy érvényesített.

8'7. Felekrögzitik,hogyaVevőakitbértmeghatadóesetlegeskrírtérítésiigényeitaktltbérmellettérvényesíthetr.

8.8' A Felek rögzitik, hogy _ a Megállapodás 5.2. pontjarr túl _ a Vevő fizetési késedelme esetén Eladó a mindenkor hatályos Polgari

Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat felszámításiira.1ogosult.

9. Titoktartás

9.1. Felek kijelentik, hogy a titoktartasra vonatkozó alábbi rendelkezéseket a Kbt. (elsősorban nyilvanosságra és közzétételÍe vonatko7ó

szabá|yai, de egyéb, releváns előírásai is) feliilírjak.

9.2. Felek - a Megálapodás megkötését megalapozó közbeszerzési eljaras és a teljesítés brírmely szakaszában _ kapott dokumentációkat

kiziró|ag a Megá1lapodás céljara jogosultak haszniílni és kötelezik magukat, hogy azokat i|leték1elen harmadik személpek nem teszik

hozzáférheÍóvé és illetéktelen személynek nem adjak át, nyilvanosságra nem hozzák'

9.3. Eladó kotelezettséget vrí'Ilal arra, hogy a jelen jogviszony során szeÍzett adatokat, információkat üzleti titokként kezeli és azokat

illeték1elen személy részérehozzáférhetővé nem teszl,, át nem adja, nyilvanosságra nemhozza.

9.4' A titoktartiísi kötelezettség Eladót a jelen jogviszony megszűnte után is, időkorlátozás nélkül terhe|i. A titoktaÍtási kötelezettseg

megszegéséből eredő kií'rokért az ebben érintett E1adó te|jes kártérítési felelősségge1 Íartozik,

g,5, AzebbenérintettEladófelelősségetvallal mindeno1yankárért,amelyatitoktartasikÖtelezettségmegszegésévelkapcsolatbanfelmerül.

l0. A Megá||apodás megszűnése

10.1. Felek a Megálapodast annak hatalya alatt a Kbt.be nem ütkÖző módon sziintethetik csak meg.

10.2' A Felek megállapodnak abban, hogy a Vevó jelen pont szerinti elií'tlrísa esetében - a Megállapodás a jövőre nézve szűnik meg.

10.3. A Megallapodtí'st bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatj4 amennyiben a másik Fél súlyos szerződésszegést kÖvet e|. Az azonnalj

hatrí'lyu feÍmondás nem mentesíti Feleket krírtérítési kötelezettségük alól. Az azonnali hatályú felmondáS előtt megfelelő időt kell tLíznr a

szerződésszegő Félnek a szerzódésszení allapot helyreállításara. A Vevó nem köteles az érlnteÍt Eladót a szerzódésszerű állapot

helyreállításáa felhívni akkor, ha az elallásnak illetve a felmondrísnak a Megállapodás.|'4.,7'5',9'1'2,, vagy 9'3. pontja alapjan van

helye.

10.4. A Vevő minden egyéb joga csorbítasa nélkül jogosult az éÍintett Eladóhoz intézett és a felmondás okait felsoroló nyilatkozattal azonnali

hatályal felmondani a Megií'llapodást, vagy annak egy részét, az alábbi esetekben:

- haEladó csődbejut vagy fizetésképte1enné válik;
. ha Eladóval szemben felszámolási e|jarást kezdeményeznek, és az nem kerül visszavonásra 1 0 munkanapon belül;

10'5. A Felek a Megií'llapodás megszűnése illetve megsztirrrtetése esetén 90 (ki1encven) napon belü1 elszámolnak eg1nnassal, és teljesitik

egymassal szemben fennríLlló, nem vitatott pénzügyi kötelezettségeiket.

10.6. A Vevő * a Kbt-ben rögzítettekkel összharrgban, különÖsen, de nem kizarólagosan _ előírja' hogy

a)E\adó nem fizethet, illewe számo1hat el a Megallapodás teljesítésével összeftiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. $ (1)

bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfe1e1ő tarsaság tekintetében merülnek fel, és melyek az E|ado

adóköteles jtivedelmének csökkentésére alkalmasak;



ó/ a Megállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevők szilrnina megismerhetővé teszik, és a Kbt. 143. $
(3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevót haladéktalanul értesíti'

c) a lcülföldi adoilletőségíí EIadó köteles a MegáIlapodáshoz arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogl az illetősége szerinti
adóhatósógtóI a maglar adóhatóság kömetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokgt az országok ki)zötíi jogsegély igénybevétele
nélkt;l. A meghaÍalmazás a Mególlapodás elvóIaszthatatlan mellékletévé válik.

10.7. Vevő a Megri'llapodast felmondhatja,

a) ha feltétlenül szükséges a Megrí'llapodas olyan lényeges módosítasa, ame|y esetében a Kbt. l41 . $ alapjrírr új közbeszerzési eljá'rást kell
lefoly{atni;

b)haaz Eladó nem biztosítja a Kbt. l38' $-ban előírtak betartását, vagy az érintett Eladó személyében érvényesen olyan jogutódlás
következett be, amely nem felel meg a Kbt. 1 39. $.ban foglaltaknak; vagy

c) haaz EUMSZ 258. cikke alapjin a kÖzbeszerzés szabályainak megszegése miatt köte|ezettségszegési eljarás indu|t vagy az Európai
Unió Bírósága azEUMSZ 258. cikke alapjan indított eljarasban kimondta, hogy az Ewópai Unió jogából eredő valamely kötelezettség
tekintetében kÖtelezettségszegés történt' és a bíróság által megrillapított jogsértés miatt a Megallapodas nem semmis.

10.8. Vevő köte1es a Megal|apodast felmondani, ha a Megállapodas megkötését k<ivetően jut tudomásara, hogy a szerződő fé| tekintetében a
közbeszerzési eljaras soran kizaró ok rí'llt fenn, és ezért ót ki kellett volna zrfu:ni akizbeszerzési eljrirasból.

10.9. A Vevőjogosult és egyben kötelesjelen Megá|lapodast az Eladóval felmondani - ha sziiLkséges olyan hataridővel, ame1y lehetóvé teszi,
hogy a Megálapodassal érintett feladata ellátasilról gondoskodni tudjon .,

a) ha Eladóban köZvetetten vagy közvetlenn| 25%o-ot meghaladó tu|ajdoni részesedést szerez valame|y olyan jogi személy vagy
személyesjoga szerintjogképes szervezet' amely tekintetében fennall aKbt.62. $ (1) bekezdés k) pont kb) a|pontjában meghatarozott
feltétel;

b) ha Eladó közvetetten vagy közvetlenil 25o/o-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy
személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatií'rozott feltétel.

c) Az a)-b) pontok szerinti felmondas esetén az érintett Eladó a MegiíLllapodás megszűnése előtt mar teljesített szolgáltatas Megálapodás
szerinti pénzbeli e||enértékére jogosult.

10. l0. Eladó a Megállapodás aláírásával fudomrísul veszi, hogy Vevő kiteles a KÖzbeszerzési Hatóságnak bejelenteni,

a) ha Eladó szerződéses kótelezettségét súlyosan megszegte és ez a Megállapodrís felmondásriúroz vagy elálláshoz, kémérités
követeléséhez vagy a Megállapodas alapjan alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetet|, valamint ha az érintett
Eladó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Megií'llapodás lehetetlenülését okozta.

b) az érintett Eladó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatbn megii'llapított megszegése esetén a szerzódésszegés
tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a Megallapodas felmondasahozvagy a Megálapodastól való
elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Megállapodas alapjrírr alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhezvezeteÍt, valamint ha
az érintett Eladó olyan magatartrísával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a MegiíLllapodas vele fennalló részének
Iehetet|enülését okozta.

10.l1. Vevő részérő| a Megallapodás súlyos megszegésének minősül ktilönÖsen, amennyiben Vevő fizetési kÖtelezettségének a fizetési
hataridőn túl nem tesz eleget és ezt az Eladó a felmondásra figyelmeztetést és legalább 8 munkanapos póthatlíridőt is tartalmazó írrísbeli
felhívása elIenére sem orvosolja.

l0.12. AfelmondasijogátgyakorlóFélafelmondásátindokolniköteles,ésaz abbanfoglaltindoknakvalósnakkelllennie.

10. 13. A Megá'llapodás hatá|ya a|alt a Megállapodas _ az érintett Eladóra vonatkozóan _ rendes felmondással való megszüntetését bármelyik
Fél 60 napos felmondasi idővel kezdeményezheti.

11. Vegyesrende|kezések



l 1.1. Felek magukra nézve kötelezőnek fogadjrík el, hogy az áI|anhÍztartasról szóló hatályos törvény szerinti il|etékes ellenőrző szewezetek,
feladat- és hatíí'skörüknek megfelelően a megkÖtött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részti{<re ajogszabalyok
szerinti információ megadrísa üzleti titokra való hivatkozassal nem tagadható meg.

1 1.2. A Megálapodas módosítasakiziró|ag írásban, a Felek megfele1ően felhatalmazott képviselője által cégszeníen aláírva érvényes, feltéve,
hogy a Kbrben meghatarozott feltételek ezt lehetővé teszik.

11.3. Minden, a Megríúlapodasból származó jog és kötelezettség kotelezni, illetve jogosítani fogja mind a Vevőt, mind a Vevő jogutódait. Eladó
Megállapodasból származó jogainak és kötelezettségeinek átruhazá'sala csak Vevő előzetes irásbe|i|tozzájérllásával jogosultak.

l1.4. A Megállapodásra a Magyar KÖztarsaság jogszabá'lyai az irinyad,ók, Eladó köteles betartaÍli minden tÓrvényt, illetve alta]anos érvényrí
jogszabáyt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a Megállapodás tálrgyával, a teljesítendő adatszolgaltatásokkal és a fizetendó
díjakkat kapcsolatos, valamint a munkavédelemről szóló l993. évi XCIII. törvén}t.

l 1.5. A Megá'llapodas és a Felek közÖtti kommunikáció nyelve a magyar.

l1.6.A Megá|apodíís teljesitése soriín a Felek kötelesek a Kbt., és kapcsolódó Kormanyrendeletek Megállapodas teljesítésére vonatkozó
elóírasait maradéktalanul betartani.

l1.7.A Felek minden vita rendezését kötelesek jóhiszemű, közvetlen tárgyalások útján megkísérelni. Ha a vitát nem sikerül a

kezdeményezésétől szií'mított 30 (harminc) napon be1ül a jóhiszemű, közvetlen trí'rgyalások útjan rendezni. A Felek a vitarendezési
eljárások tartama alatt is maradéktalanul kötelesek eleget tenni a MegáLllapodás szerinti kotelezettségeiknek. Felek a Megá'llapodásból
származó esetleges jogvitáikat e|sőd|egesen egyeztetés útjarr rendezik, és csak annak eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.
Felek a Megálapodásra a jogvita tátrgyának értékétől fuggően a Vevó székhelye szerint illetékes bíróságok kizarólagos illetékességét
kötik ki.

11.8.AZ érintett Eladó 5 napon belül köteles írasban értesíteni Vevőt, atársasági Megallapodasban és cégadataiban (cégjegyzékben) foglalt
adatainak vátozasairól, a változásokat igazoló dokumentumok csatolásával.

11.9. Egyéb rendelkezés hianyában minden értesitést és minden abból eredő üzenetet írásban, postan (tértivevényes, elsőbbségi levél
formájában), vagy telefax/elektronikus levél útjan kel1 megkuldeni vagy kikézbesíteni a mrísik fél részére, annak cimére.

Az értesítéseket és tizeneteket tarta|mazó dokumentumok akkor tekinthetők átadottnak, amikor azokat az adott címre kikézbesítették, és

az ezt igazo|ó tértivevényt a ku|dő fel visszakapta' illetve telefax esetén akkor' amikor azt az a|ábbi címzés szerint hildték el és a hibátlan
továbbításró| a fa,xgép ríiltal kiadott igazolast a ktildő fé| megkapja azza|,hogy ha a telefax üZenetet a cimzett nem olvasható formában
kapja meg, akkor arró1 a telefax iiaenet kiildőjét - ha az azonosítható _ haladéktalanul értesiteni köte|es. Elektronikus levél esetén a
sikeres kézbesítésre vonatkozó igazolás veendő fi gyelembe.

A Megallapodassal kapcsolatos kérdésekben nyilatkozattételre jogosult és kapcso1attartó:
Eladó részérő1:

Név: Somody Csaba
Cím: 1116 Budapest,Kardhegy v 22,
Telefon: +3630 ó45 l43l
Fax: +361 2260890
e-mail : csaba. somodr:íg]allied1ys, eu

Vevő részéről nyilatkozattételre jogosult:
Név: Nagy László
Cím: 5607 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: 66/523-200
e-mail: titkarsag@alfoldviz.hu.



Vevő részéról kapcsolattartásra jogosu|t:
Név: Bakucz Príil

Cím: 5605 Békéscsaba' Dobozi út 5
Telefon: 661523-200
e-mail : bsliuga_paLjlsllirLl1lz b.u

A Felek a Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóvahagyólag és saját kezűleg írÍ"ik alá.

l1.10. AMegállapodás elválaszthatatlanrészétképezik aza|ábbi mellókletek:

1. számú melléklet: Közbeszerzési műszaki leírás
2' szirnu melléklet: Ajrínlati felhivas és dokumentáció
3. sziirnú mellék|et: Eladó nyertes ajiínlata, benne a Megállapodás szerinti vállalasokat tartalmazó Felolvasólapja
Felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok flzikai|ag ugyan nem keriilnek csatolásra a szerződés törzsszÖvegéhez, irn a
Közbeszerzési Eljaras lefolytatása sorií'rr mindkét Fél szií''mílÍa ismertté vált azok taÍtalma. Amennyiben a fenti egyes dokumentumok köZÖtt
bármilyen eltérés található, abban az esetben ezek a dokumentumok egymáshoz viszonyítva aKözbeszerzést műszaki leírás elsődlegessége mellett
az előbbi sorrendben iránvadóak.

A Megállapodás 2 eredeti példanyban késziilt, melyből 1 példany a Vevőt, 1 példany azB|adót illeti meg.

Békéscsaba, 2018. junius 7

Nagy Lász|ó

";'-*}$?,i:.ÍÍ,Ííl,'



l. fetek,7láírásat

I',L^/'\]'_,J_
!,

)

I


