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Adásvóteli keret-megá||apodás

amely létrejött eglrészről a
ALFlLDvÍz Regionális Vízikö zmű-szo|gá|tat6 Zrt.
széküely/cím: 5ó00 Békéscsab4 Dobozi ú 5.
cégiegyzékszírn: 04-l 0.001580
adószárr: l3100887.2-04
staÍisáikai számjel: 13 l 00887-3600 -1 14-04
Bankszáml aszánr : |0 402609 -2601 7989.00000000
Képviseli: Nagy Lríszló vezerigazgú,ó
mint vevó - a továbbiakban: Vevő

másrészről a(z)
név:
cíÍn:
képviseli:
adószárn:

A||ied Watcr Solutions cEE Kfú.
1 I 18 Budapest, Kardhegy u. 22.
Zrupkó Jrfuros ügyvezető
24397498-2-43

cég|egyzélszrám: 01 09 175051
mint eladó - atovábbiakban; E|adó'

kiilön-kiilön eÍnlífue Fél, együttesen Felek - a továbbiakban: FéVFetek - kÖzött a mai napo n az a|ábbifeltételekkel.

Preambulum

Yevő ,,Keret-megillapodós az Affiildvíz Zrt-vel technológiai célú polielektrolit veglszer adásyétele tárglban -34-rész" elnevezésű beszerzése
érdekében - mint ajtánlatkéró _ akózbeszerzésekről szóló 2015' évi c)0ilI. ttrvény (a továbbiakban: Kbt.) Mrísodik rész XV. fejezet szerinti
Nyílt eljánás (továbbiakban KÖzbeszerzési Eljrirrís) lefolytatásáról döntött.
A Közbeszerzési Eljárás lezrárrásaként Vevő a Kbt. 105. $ (l) bekezdés a) pontja szerint egy - nyertes ajánlattevővel - Eladóval Keret-
megiállapodást (továbbiakban Megállapod.ís) kÖt

A Megállapodrís az annak alapjrfur adott közbeszerzés megvalósítrására iÍányuló megrendelés(ek) minden feltételét tartalmazz4 így megrendelés
minden esetben a vevó általi közvetlen megrendelés útján történilq a Megrí{lapodrásban részes - nyertes - ajánlattevőtől, a Megálapodrísban
meghatározott fettételek szerint.

A Megállapodrás előzmény iratait képezik a létr{öttét megalapozó eljárás dokumentumú: az aján|atí felhivrís és a további ktzbeszerzési
dokumenfumok; melyeket a vevő - mint ajá'nlatkérő - 5 évíg megőra. A MegríLllapodás elviíLlaszthatatlan részétképezi Eladó ktzbeszerzési
eljárás sorifur tett ajfutlatat.

1. Megállapodás tírgya

l.l. MegáLl.lapodás tárgya a Közbeszerzési műszaki leírásban meghatiírozott telephelyerr' vagy telephelyeken jelenleg alkalmazott, vagy _ a
műszaki információk (aziszap mennyisége és tulajdonsrágai, av1zte|eniltett iszap minimalis-, és az elfolyó dekanfuíz előírt maximális.,
szérazanyagfarta|ma, és a feladással szembeni elvrárások) alapj'án - azzal egyenértélt{t, |eggazdaságosabb (az elóírt adaÍok mellett
felhaszniáLlandó maximiáilis éves merrrryiség és megajrfurlott vegyszer egységrár atapjrán kalkulált legolcsóbb) vegyszeÍ alábbi mennyiségben
történő kiszríllítás4 a Megállapodrís teljes futamidejére vona1koztatv4 melyből a teljes mennyiség Vevő ,,Közbeszetzési miiszaki
leírásában'' meghatii'rozott telephelyein keriil átvételre, a ,,Közbeszerzési műszaki leírásban'' megadott kiszerelésekben (szállíüísi
egységekben)' illefue egyidejű szálíttísi mennyiségek biztosítrísával, a Vevó felmertiüő igénye szerint.



A jelenleg hasznií{t polielektrolit vegyszer és annak maximiílis éves mennyisé ge (Az adott részre vonatkozó adatok atapjánvéglegesítendő):

megnevezés: vTA LD 260
mennyiség: |.2901/év

,,. 
?;Í;;:il::,);},ő;:i!:;Í,íf,!Í:Íű,Íi!,!!,,ű,,iíÍÍl,i**n"ékű (ld. 7.3' pont) veglszer szállítósára v(illal kötelezettséget, a
megnevezés : Ácefloc 802 02 LX
maximÓlis mennyiség: 1007 l/év

l.3. Vevő legfeljebb az előző pontban meghatrározott mennyiség erejéig jogosult rendeléseket kibocsátani az Eladónak. Vevő a MegiíLllapodashatáya alatt a tényleges - mindenkoi technológiai ,,iit,e!I.t ,'J,ínt?_ **.-vi,egi igényeknek Á.gf.r.ro megrendeléseket íruenyesit'igy az 1.|. pontban megadott korábbi.*iÁái, eo", u.gy,i'..r.m^'naá_ ruí*..gí.'jn;H;.*,:k..gajanlrása esetén az Eladó errevonatkozóarr aKi'zbeszerzési Eljrírrísban t.tt 
9ra3"1'ti-.kk#;;cEá:1,ott (az 1.2 pont szerinti) - mennyiségtől eltérhet. Vevó

üffi,ó ::ffi2ffi,r,mrru*:rulÍxr*gíi.;ffi;"''l,1"*:,íe",, ""gy,tai,.r]".,..ffii,og,. vetítetten is,legfeljebb 30

1.4. Eladó a Megiíllapodiís' alapjrfur köteles a MegríLllapodasban, illetve .u egyes megrendelésekben meghatarozott mennyiségű és kiszerelésűterméket a MegríLllapodrísban foglalt r.rtet.r.[ .'.i*ii"ü...;;;;;#dí'd:iésekben-meghat.i,","ii?á.áönrban 
és módon Vevónek átadni,illetve számiíra biaosítani, Ve-vő pedig ká;il 

" 
termékeket atu.-n,,i, J, -o k árát aMegríúlapodás 5. pontjában rÖgzítettek szerrntmegÍizetni.

2, A te|jesítés he|ye és ideje

2.L' Yevő a MegríLllapodrís keretében megrendelt termékeket az egyes megrendelésekben rögzített telephelyén veszi át.

' ' ' .:il1ií:ffl"f;1" 
vegyszel vételezését aKijzbeszerzési műszaki leírasban rész|etezett,az egyes megrendel<íkben meghatiírozott,

2.1.2.Eladó feladata a szélli.é|shozszükséges gÖngytileg biztosítiísa'

2'2. Eladó iíltal a Vevő te|ephelyén biztosítandó Teljesítés időpontja:

2,2.1.Yevőtelephelyenként,ma}aszervezjössze-.atelephelyiigényekésszükségletekalapjan_sziírllítrísiigényeit,olymódon' 
hosyazegyes régiók á.ltal történő következő naptríri hétre ..;á.í*;'é...,,jjjÍ.n" egységesen adja meg azEladó szétrnira-

2'2.2'E)ado, az át!1l#':*:tri'*ffffí:lx''.J'Ti.1i:,3:ii:*"ést 
követő naptari héten köteles a Közbeszerzési műszaki leírásban,

2.3. Az l. pont szerinti teljesítéshez az E1adó felé jelemkező egyidejű szillit^imerrrryiségi igényeket a Közbeszerzési műszaki leírasrészletezi, melyek lehetséges szélső ertel<et az áioÍt réSzrc -íá,t,,- ii,,,[,upia, véglegesítendő):
Kiszerelések (szállítrísi egységek):2Ol vagy 25|

Elvrí'rt egyidej ű s zá||itás: 5OO|

Szállításí ryakoriság (tájékoáató adat):öt havonta

2.4. Amennyiben az Eladó nem az I.Í. pontban meghatározott, hanem azzal egyenértékiÍ (ld. 7.3. pont) veglszer szállíttÍsára vállaly:Í;#!::;:,;:y;,;;::lx;r,,,,y*,:,,r:;;;;ÍW;;;;; ;;::;",Tip,,, ,ie,iii,s,i.r"ín.,i.,,au, és az eglidejű s"atitiasi

Kiszerelések (szállítósi eglségek): 20l vagl 25l



2.5

2.6.

Elvárt egyidejű szállítas : 5 00l

Szállítasi g,lakoriság (ájékozÍató adat): öt havonta'

Eladó saját száLllíti eszköZén, saját ktiltségére szállitja a megrendelt mennyiséget a Vevő heti megÍendelésekben Íögzítésre kertilő egyes

telephelyeire. A telephelyeken az átfejtést' illetve le. (és esetlegesen fel-) rakodást, valamint a sziillított mennyiség mérését, az á|tala

biztosított eszkcizökkel, az Eladó köteles biztosítani. Vevő e|tekint a méréstől, amennyiben a kiszallítas olyan edényzetben történik,

amelyrrek névleges térfogata meghatarozott, dokumentált, az edényzel sziil1ításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesitési

helyre kertiLl leszallítasra. Az áruhoz kapcsolódó karveszé|y az átfejtés, illetve edényzetben történő átadás esetén az átadás-átvétel

befejezésével szall át a Vevőre.

Eladó sem a teljesítés megvalósítiísában' sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi

igény mértékére tekintette|.

Eladó - a közbeszerzésí eljarrís benyújtott nyertes ajÍn|atáva| egyező módon _ köteles vevőszolgáatot műkidtetni a Megá|apodas teljes

időtartam4 hatalya alatt. (Aj ánl aí t ar ta lm a a l apj ón v é gl e ge s íte ndő. )

A Megá||apodás hatálya

A Megallapodas megkÖtésétól számított 36 hónapig, azaz 2018. jűnius 1.tő| 2021. június 7-igérvényes és hatalyos.

Megállapodás alapjan történő utolsó megrendelésnek a lejarati idő időpontjáig teljesülnie.

Vevő biztosítja a Megallapodas teljesítése soriirr elvégzendő feladatokhoz szükséges információkat.

Eladó koteles Vevőt minden olyan könilményról haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kel|ő időre való

e|végzésétveszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztasából eredő krí'rért Eladó kizrí'rólagosan felelős. Az értesítési kötelezettség a

kÖríilmény bekövetkeztével, itletőleg akkor kezdődik' amikor Eladó a kÖrülményíől tudomast szerez, illetve fe1ismeri azt, hogy a

ktirtirlmény gátolja a szerződésszerű teljesítést. Felek megallapodnak, hogy az E|ado értesítése a szerzódésszegés következményeit nem

érinti és azok alól nem mentesít.

EIlenérték

Eladónak a Megallapodasban meghatarozott megrendelések szerződésszerű teljesítéséért a megrendelésben foglaltak maradéktalan

teljesülése esetén elienérték fizetendő' Az ellenérték az a|ábbt egységárak alapjan kerül kiszámításra (AjtinlaÍ tartalma alapjón

véglegesítendő):

4. 1 . l.vegyszer neve: Acefloc 80202LX

nettó egységara 639 Ft/|

Az - a Megallapodas 4.l pontja szerinti _ egységar tarta]mazza E1adó valamennyi _ a Megallapodas teljesitése során _ felmerü|t és a
jövőben fe|merülő valamennyi díját, költségét, fizetési igényét, valamint a vagyoni jogok átruhazasának díját. Az _ a Megálapodtís

4.1. 1 l. pontja szerinti _ egységaron felül Eladó semmilyen jogcímen nem tarthat igényt további díjazrisra vagy költségtérítésre.

A Vevő, a Megallapodás létrejÖttét megalapozó közbeszerzési e|jrí'rasban rögzítettekkel összhangban, jogosult a Megallapodás l.
pontjábarr meghatározott éves mennyiségtől legfeljebb 30 %-ka1negatív iranyban eltémi, valamennyi veglszer' telephe|y, valamennyi

ietieiitesi forma esetén. Eladó ezen mennyiségi eltérésen belül köteles a megajanlottak szerinti egységilron. a szerződéses feltételek

szerint biztosítani a teljesítést. A mennyiségi eltérés a tételes elszámolas keretében rendezésre kerül.

Felek az e1őzőek szerinti körulményt nem tekintik szerződésmódosítasnak, figyelemmel arra, hogy a körülmény a Felek ilÍa| az

Megállapodás megkötését mege1őző közbeszerzési eljarasban rÖgzített volt'

4.3. A Megállapodás 4.1 pontja szerinti egységarak a Megállapodás hatályba lépésétől számított 12 hónapig ktitott maÍad

2.7.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.

4.1

4.2.



3.

5.1.

5.2.

A szerződéses ár (a Megállapodrás 4.l pontja szerinti egységarak) az alábbi esetekben és módon váitozhat a futamidő alatt:

A MegáLllapodás időtartama alatt a Megallapodás 4.1. pontja szerinti egységrí'rat az atábbiak szerint lehet módosítani a Megallapodás
megkötésének évfordulójara vonatkozó kezdő hatállyal az a|ábbi esetek bármelyikében:

4.3.1.évente egy alkalommal bármely Fél kezdeményezheti, hogy a Megií'|lapodásban rÖgzített egységiírrakat az e|őzó gazdasági évre
vonatkozó, KsH a|tal hivatalosan kiadott éves fogyasztói-mindex szerint módosítsiík.

4.3.2.azEurolForint ií'rfolyam Megá1apodas megkÖtéskoÍ érvényben \évij értékéhezképest történő viltozása-. amennyiben az Euro/Forint
arfolyam vá|tozása befolyásolja a MegríLllapodasban rögzített egységarat bármelyik Fél kezdeményezheti az ármódosítast, ha az
Magyar Nemzeti Bank átal meghatarozott hivatalos Euro,1Forint ií'rfolyam az utolsó rí'rmegálapítás i<ori rírfo|yamar énsrtó| +/- |o%-
nií'l nagyobb mértékben eltér, és ez az eltérés 30 naptari napnal hosszabb ideje fennall. Az MNB hivatalos EllR/Forint
arfolyamváltozás szerint az ilr az alábbiak szerint módosul:

P2 : Pl + @tIR2 - EItRl ) / EURI * Y i 100
Ahol:
Pl: korábbi vételar
P2: új vételrír
EURI: az utolsó ríLrmegállapítasnal figyelembe vett rírfolyam
EIIR2: az új ármegallapítasná figyelembe vett rírfolyam
Y: termék aron beluli deviza kitettség arríLrrya, amelyrrek mértéke _30 %
Felek rögzítik, hogy a Megallapodas megkötésekor hatalyos irakat az Eladók a Megálapodás megkötését mege|óző közbeszerzési
eljárasban az ajÍnlati felhívrás Hivatalos Lapba (TED) történő feladása napjan érvényes, Magyar Nimzeti Bank átal meghatiírozott
devizarírfolyam atapjén hatÍroztrík meg. Felek megallapodnak, hogy a je1en pont szerinti iíl.módosítás kummulií'lt értéke nem
haladhatja meg a teljes Megallapodas szerint fizetendő kummulált vételrí'rösszeg 10 %-át.

4.3.3.Felek a Megállapodas 4.4.1-4.4.2 pontjai szerinti körülményeket nem tekintik szerződésmódositasnak, figyelemmel arra, hogy a
könilmény a Felek által az Megallapodás megkritését megelőző közbeszerzési eljrírrísban lögzített volt.

tr.izetési fe|tételek

EIadó elolegre nem jogosu|t.

Yevő az átvett arura vonatkozóan, tételes elsziárnolás mellett, szal1ító|evé1 alapjan, szallításonként fogad be szarn1át azEladotó|, és azt a
szérnlakézhezvételételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a szií'rnlrílr megielrilt bankszámlasziirnr4 a Kbt. l35. $ (l) és
(5)-(ó) bekezdésekben előírtak, illetve a Ptk. 6:130. $ (1)-(2) bekezdései szerint.

A kifizetések pénzneme a HIIF. Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben az iútala kiríllított szrí'rnla alakiságában nem felel meg a
mindenkor hatáyos jogszabalyi követelménynek, úgy Vevő a szálmla kifizetését _ Eladó szerzódésszeríj teljósítésének ellenére ii _
mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó szÍrn|ája alakiságában ezen követelménynek nem fele| meg. Ebben az esetben Vevő részérő| a
Íizetési késedelem jogkövetkezményei nem állnak be.

A tételes e|számolas elkészítése és átadása Vevő részére, a szállítólevél aláírásiírrak, illetve az ez a|apjin kiálított számla szerinti
ellenérték kifizetésnek a feltétele. Vevő a teljesítéskor a szallítólevelet atiwja, amennyiben a Megállapodas szerinti feladatokat E1adó
teljeskörűen, a megfelelő hatiíridőben és szakmai színvonalon megva|ósította' Eladó valamennyi megrendelés teljesítése vonatkozasában
köteles az aláírt szal|ítólevé| egy példrfuryát a szérn|ához csatolni.

A Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgriltatrísból eredő tartoziísával szemben csak ajogosult által elismert, egynemű és lejart követelését
szárníthatja be.

Vevő felhivja Eladó Íigyelmét an4 hogy az esedékes ellenértékról kiallított számla mellé Eladó minden esetben aZ alábbi dokumentumot
csatolni köteles:

o nyilatkozat alválalkozó bevonrísanaktényéről.

5.3

5.4

5.5



6, E|adószerződésszerűte|jesítése

6'1. Eladó kötelezi magát, hogy az ilÍa|a biztosított termék megfele| az átadás idópontjában hatalyos előírasoknak, mind a minőség, mind
bármely mas körülmény tekintetében.

6.2. E1'ado kötelezi magát a következőkre: biztosítani a mindenkor hatályos előírásoknak és rendeletnek megfelelő terméket, azon esetekben,

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

ó.3. Eladó köteles megfelelő gonddal és igyekezettel elvégezni a teljesítést. Eladó köteles túrni minden, a vií{lalasahoz fiiződő ellenórzést'
vizsgillatot és abban tevékenyen kc}zreműködni.

6.4. E|ado a Megá1apodás megktitését megelőző közbeszerzési eljarásban benyujtott ajánlatában foglaltakkal egyezően ismételten kijelenti,
hogy megfelel az a|ábbi előírasoknak, és ezt a Megállapodás teljes idótartama alatt biztosítani fogja:

6.4.1. a sziíLllított termékre vonatkozóan rendelkezésre ríül a magyar nyelvű biztonsági adat|ap;

6.4.2.a szá||iÍott termék, a tényleges szallítas során, a műszaki leíras részeként kiadott táblazatban rögzített _ víztelenített iszap elvárt
minimális. és az elfolyó dekantvíz előírt marimríLlis- szirazanyagÍartalma, és a feladással szembeni elvrírások _ előírasokat
biztosítani tudja;

6.4.3.aszállitotttermékszallításátaKtizbeszerzésieljarríssorankiadotttábl,Ízatbanrögzitettkiszerelésben(szállításiegységben), aze|őirt
egyidejű szrillítasi mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajan|asa esetén a száI|itésl gyakoriság a vonatkozó tá1ékozÍató

adathoz képest a tényleges felhasznrilas és előírt egyidejű Szállitás alapjá'Íl torténő meghatarozasával) teljesíti' Vevő érintett

telephelyeire;

6.4'4.a szil|itott terméke vonatkozó sikeres próbaidőszak lezérását kovető 15 napon belül _ írásban megerősítve az a|kalmazási
feltételeket _ alkalmazástechnikai leírast adunk át Vevő részére'

6.5. A Megálapodast Eladóként kizarólag a Közbeszerzési eljrí'rásban erre jogosultként kihirdetett gazdasági szerep|ó jogosult megkötni, és az

egyes megtendeléseket _ a Kbt. 105.$ (1) bekezdés a) pontja szerint _ kizárólag E1adó jogosult teljesíteni. Az Eladóként szerződő fé|

személyében csak a Kbt. l 39. $ ( 1 )-(2) bekezdéseiben foglalt korlátozasokkal ktivetkezhet be va]tozás.

ó.6' Eladó szemé|yesen ktiteles eljámi, azonban jogosult a Megállapodás te1jesítéséhez mas személy közreműkÖdését is igénybe venni. Az
Etadó által kozreműködőként igénybe veendő személy közreműködéséhez azonban azE|adó köteles Vevő előzetes hozzájárulását kémi'
E|adó az igénybe vett szemé|yért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.

6'7. E|ado a Kbt. l38. $ (3) bekezdésében meghatározottak szerint az a|ábbi,a Megállapodás teljesítésében részvevó alvallalkozókatjelentette
be a Megal1apodas megkötéséig:

Eladó kijelenti, hogy ajelen pontban je1ölt alvá|la1kozó(k) nem áll(nak) at.;lzÍtro okok hatálya alatt.

ó.8. Közbeszerzési eljríras soran Eladó vállalást tehetett arra, hogy biztosida.e a teljesítés időszakában dedikalt kapcsolattartó személy
rendelkezésre ríLl| asát,

- aki kiemelten foglalkozik Eladó je|en Megri{1apodásból adódó kötelezettségei (megrendelések fogadris4 visszaigazolasa) teljesítéséve,l

- aki soron kívül, és közvetlenül intézkedik Vevő a jelen Megii'llapodrís teljesítésével kapcsolatos megkeresései (brírmilyen, a teljesitéssel
kapcsolatos intézkedés; p1.: reklamáció, szii'rnláva1 kapcsolatos iigyintézés) ügyében;

. aki legalább munkanapon, munkaidőben az alább megadott elérhetőségén Vevő sziímara elérhető és aki Vevő a Megállapodás Eladó

általi teljesítéséből fakadó vagy azazza|összefiiggő bármely körülménnyel kapcsolatos megkeresését fogadja és érdemben intézkedik.

Eladó tett ilyen válla|ast, és vallalasa a|apjin a te|jesítés idószakában dedikát kapcsolattartó személy fentiek szerinti rendelkezésre

ál1ásarrak biztos itása (az aj ánl at ta r t a l ma a I apj ón v é gl e ge s í te ndó)



:J;''1....t::,J"jÍib.I?$#;.J 
kapcsolattartó személy neve: Somody Csaba, te|:+3b1/226-|0|4, mobi|:+3630/64.5-l43l,

Szá||ítási Próbaüzem

6.9. Tekintette| an4 hogy a jelenMegáltapodrís alapjrírr szá|litásrakerülő termék Összetétele nem feltétlentil .Vonos a szríllítrísi telephelyenkorábban azonos célra hasznií{t termékkel, toufuua ana' hogy u t..-Jt 
:.Z.állílási telephelyen va]J fulhasznalasra alkalmasságát éshatásfokát a szil|itási telephely adottságai (p1' kapacitás, vizm-iíoség' vezetékhiúózat,t.i,öro- e, .gy.ú berendezések típusa és állapota,stb.) befolyrísolj il<, ezért Felek az alábbiakb; rilapodnak meg 

lavlv- vJ véy'u

6.10.4 Megállapodás hatálybatépését kÖvető 3 hónapos időszak (a továbbiakban: Próbaüzem) sorifut a Vevő a termék telephelyen valófelhasználasra alkalmasságát és hatásfokát áttekinii és felulvizsgrí{ja 1u touattlutt*: Felülvizsgálat).

ó.11.A FeliiLlvizsgillat az Eladó által, aKözbeszerzési eljarrisban kiadott Műszaki leirás szerint 2017' év I.-WII. hónapban a telephelyrebeérkezett szennyvízmerrnyiség és a 2016. évben tetettezett il"p-.."il;; ismeretében megajiírrlott és a Próbaüzem soriírr ténylegesenfelmerült _ a szenn1vízmennyiség arányosítasával meghatáromti - fujl6;;".gyszerigény riúievetésével történik. Mind a megajan|ott,mind a tényleges fajlagos vegyszerigény szrírnításrírrá a víztelenítés..rei.Laott'o,uf,páu-et..t l-ennyiség, száraznyagtartalom)figyelembe kell venni. A megajántoti és a tényleges fajlagos u.gy,,e,f"lhus'náris kbz^<itti men,,yi,"gi kul.inbséget az egyenértékíiségikritériumok (a vegyszerfelhasznríLlás azonos vagy kéveiebb a,áagolrísi mennyiség mellett, áon6s vagy jobb víztelenitett iszapsziLÍazaÍryagÍaÍtalmat eredményez az adott víztéienitési gép"n, áono. vagy több iszap feladás mellett, csurgalékvíz minőségikrivetelmény teljesítése mellett) teljesülése mellett kell vizsg7lni' arn.*y',egi eltérés meghataro zisiná| aVevő szakemberei mellett azEladó átal a Közbeszerzési eljrirasbarr megielö|t szervizmémok jogosult resá venni.

6.12, Ha a Feliilvizsgiílat eredményei szerint azEladó átal aKözbeszerzési eljárásban me.gajrínlott és a tényleges Íájlagos vegyszerigény közöttieltéréS a +10 oÁ.ot meghaladja, akkor a Vevő a jelen v.garrapooá á''onnuii hatályí rendkívüli r.tío.noa,u,.u .;ogosult. A Vevő a jelen

$lfix1'''lfiff,{:lfii'fflil::lffi 
j"gát a Felulvizsgaa't .'óo-enyon.t i,-.,"téten, annak tezirésát toveiolo munkanapon üelul

ó. 13. Ha a Próbaiizem során. megisme'rt adatok alapján nyi|vifurvalóvá válik, hogy a megajanlott vegyszeÍ termék - a Közbeszerzési eljarásbarrés a jelen Megállapodásban vií.llaltak szerinii száiltas mellett _ n.- r.í.r meg az egyenértélciségi k<ivetelménynek, akkor a Vevő aPróbaüzem kezdetét kovető 45. naptól a Próbaüzem lezárását megelőzően is jogosu|t ajelen Megállapodrís azonnali hatrílyú rendkivülifelmondásiíra. Nyilvanvaló a -"g n"- felelés kulrintisen akkor, ná ' u"gy,'.. termék a Kozbeszérzési eljrirásban megajiíLnlott (az iszapparamétereinek Íigyelembevételével arifuryosított) mennyiség |50 %-;;i adagolása mellett is 15oÁ vagy annríLl nagyobb eltérésteredményez a Műszaki leírásban megadott víztelenített iszap ,á*-*yugtarta1mrfurá.

6. l4. Felek megállapodnak, hogy a Próbaüzem alatti mennyiségi eltéréshez és a 7 '4. vagy a 7 ,5 .pont szerinti vevői felmondáshoz kapcsolódóana hibás teljesités, vagy meghiúsuliís jelen Megálapódas=szerinti egyéb jogttlue*"'meny.i n.. alkalrn.azrratóak, kivéve, ha a vegyszertermék a KÖzbeszerzési eljarrísban megajrirrlótt @z iszap p**éi...á.i figyelembevételével aranyosított) mennyiség 200 %-tJ]akadagolása me|lett is 20 %o vagy anniíÍ nagyobb eltéIéJ"i.a.eny.' u larcun ]eíriísban ,o.guJoí"ui't.lenített iszap szérazanyagtartalmánél, amely esetben a hibás teljesítéi, uugy meghiúsulas jólen Megállapodiís szerinti 
"EvJü":"gto*tkezményei megfelelőenalkalmazhatóak.

6.l5. Ha a jelen Megálapodas alapjan az Eladó egynél több telephelyre kciteles terméket szá|litani,akkor a PróbaÍizemet és a Fe|ülvizsgálatotaz egyes telephelyeke külön-ktilÖn el kell végezni és 9 7 i és-7.5. pont szerinti ;ogttivettezmerry;i;.ko, is alkalmazható ak, ha az ottmeghatarozott feltéte1ek barmely telephely von-atkozrísában beállnak.

7, A te|jesítés e||enőrzóse

7.1' Yevő azEladő ííltal biztosjtott termékek mennyiségi, va|amint esetleges látható minóségi hibríkra vonatkozó ellenőrzését a teljesítéshelyszinén, azza| egyidejíi|eg végzi. Az áruátiéte|-a' Vevó vagy 
^"}wiiit:^ 

személyeí at'eiere"a, a mennyrség megállapítható, aminőség igazolása a kiálított dokumentumok ellenőrzésével tÖrténik.



7.2. A Felek helyszíni képviselói, az ellenőrzésre jogosult személyek, akiknek adatait a Felek kölcsönösen ismeÍetik egymás felé' minden
változiís és változtatas esetén.

7.3. A Vevő minőségi kifogását a kötelező szavatossági idő alatt, a hiba észlelését kivetően, szükségtelen késlekedés nélkül teheti meg. Azt,
bogy az á'ru hibája a teljesítéskor fennált, valamint hogy a kifogassal érintett árlÍ' az E|ado a Megrí'llapodás alapján szál|itotta a Vevő
részére, vélelmezni kell.

Az Eladó köteles a Vevő felszólításiíra, a Vevő által meghatrírozott hataridőben, saját költségére gondoskodni a Vevő száttnfua hibasan
átadott aru visszavételéről és a tarolóedényekből való kiürítéséről, cseréjéról _ szallítassal együtt _ saját koltségére haladéktalanul
gondoskodni. Amennyiben az E|adó az visszavételi és kiüritési, cserélési kotelezettségét megszegi, a Vevő jogosult a Megiiúlapodást
felmondani, az ezzel összefuggő jogkÓvetkezményeket alkalmazni'

8. Kötbérek' E|adó kártérítési fe|e|őssóge

8.1. Késedelmes teljesítés esetén a Vevőjogosult

8.l.1. késedelmi kötbért érvényesíteni az Eladóva1 szemben a késedelmesen átadott mennyiseg Ára nétktil szrárnított ellenszolgií{tatás
1%-Í:l;'ak _ de legfe|jebb 10%-amk _ megfelelő mértékben, ha Eladó a megrendelésben _ a Megállapodis 2.2. pontja szerint _
meghatarozott átadasi időponthoz képest késik az átadassal. A késedelmi kötbért Vevő minden megkezdett késedelmes nap utii'rr

számo|ja.

8.1.2.a késedelemmel érintett szá|Iitisra vonatkozó megrendeléstől _ a Megállapodrís 9.2. pontja szerinti kötbéÍ érvényesítése me||ett _
elálni, amennyiben a késedelmes teljesítés mértéke meghaladja a maximalis késedelemi kotbér kiszabásiíra okot adó mértéket.

8.2. Vevó jogosult az adott szií'llítás nettó ellenértéke 2\%o-inak megfelelő mértékű meghiúsulási kÖtbér kivetésére, amennyiben:

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

8.3. Vevő jogosult a Megállapodast azonnali hatrí'llyal felmondani, és a Megállapodáls 9.4. ponda szerinti meghiúsulasi kötbért érvényesíteni
Eladóval szemben, amennyiben

8.3. l. a megrendelések visszautasításanak, nem teljesítésének száma eléri az 5 alkalom/év{,

8.3.2. a visszaigazo1t megrendelések meghiúsu|asanak száma összesen eléri a 3 alkalom/év-t.

8.4. Vevő jogosult Eladóval szemben meghiúsulási kötbért jogosút érvényesíteni, a Megallapodiísban meghatározott éves szállítasi
mennyiségre vonatkozó nettó ellenszolgÍltatás z)y;o.ér:'ak megfelelő mértékben, amennyiben a Megálapodrís a 9.3. pontban foglaltak
szerinti azonnali, vagy a Megálapodas Eladó egyéb hibájából bekövetkező rendkívuli felmondásií'ra kerü| sor.

8.5. Vevő az esedékes kritbérigényét (késedelmi és hibás teljesítési ktitbér) a ktitbéne okot adó korulmény bekövetkezését követően a
tudomasara jutastól szárnított tíz (10) napon be|ül íÍásban közölheti Eladóval. Vevő jogosult az esedékes kÖtbér összegét a soron
következő kifizetendő részszámla összegéből levonni.

8'6' Az Eladó kÖte|ezettségszegése kivetkeztében a Vevőnél bekövetkezett közvet|en vagy közvetett kar/költség megtérítéséért az Eladó felel
ide értve a nem megfelelő minőségű termék adagolásából a szennyviziszap keze|és soriíLrr keletkező illetve ennek ktivetkeztében kialakuló
károkat is' Ezen kiir/költség alatt értendő külÖntisen a hibás áruk eltávolítása céljából a Vevó áta| kifizetett k<i|tség (pé|dául a telephely,
tarolóeszközok tisztításiínak k<iltségei és hasonló költségek), a Vevó oldalrírr keletkezett, illetve a közigazgatásl' szervek átal kiszabásra
kerü|t díjak és szankciik (pl. bírságok, stb.), az Eladó kötelezettségszegéséből szirmazó kar e|hrírítasa' azE|adó kötelezettségszegéséből
harmadik személynek keletkezett kar, amelyet a Vevő volt köteles harmadik személynek megtéríteni (például a fogyasztói
egészségkrírosítassal kapcsolatos kártérítés), valamint egyéb követelések ésjogkövetkezmények, amelyeket a Vevővel szemben harmadik
szemé|v érvénvesített.



8.7' Felek r<igzitik' hogy a vevő a kötbért meghaladó esetleges kártérítési igényeit a kötbér mellett érvényesítheti'

8.8. A Felek rögzitk, hogy _ a Megríllapodas 5.2. pontjrírr tul _ a Vevó fizetési késedelme esetén Eladó a mindenkor hatávos Poleári
Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat felszámítasara jogosult.

9. Titoktartás

9.1. Felek kijelentik, hogy a titoktaÍtiísra vonatkozó alábbi rende|kezéseket a Kbt. (elsósorban nyilvanosságra és kÖzzétételre vonatkozó
szabá'lyai, de egyéb, releváns előírasai is) felülírjak.

9.2. Felek - a MegiíLllapodás megkötését mega|apozó közbeszerzési eljaras és a teljesítés brírme|y szakuzábarl _ kapott dokumentációt<at
kizétró(ag a Megallapodás céljara jogosultak hasznáni és kötelezik magukat, hogy azokat illetéktelen harmadik siemé1yrrek nem teszik
hozzáférhetővé és illetéktelen személynek nem adjak át, nyilvanosságra nemhozzÍk.

9.3. E|adó kötelezettséget válal arra, hogy a jelen jogviszony soriÍn szeÍzetÍ" adatokat, információkat tizleti titokként kezeli és azokat
i|letéktelen személy részérehozzáférhetővé nem teszi, át nem adja, nyílviírrosságra nemhozza.

9.4. A titoktartási kötelezettség Eladót a jelen jogviszony megszűnte utan is, időkorlátozás nélkti| terheli. A titoktartasi kötelezettsés
megszegéséből eredő karokért az ebben érintett Eladó teljes kártéÍítési felelősséggel tartozik'

9'5, Az ebben érintett E|adó felelősséget vallal minden olyan kiírért, amely a titoktartási kötelezettség megszegésével kapcsolatban felmerül.

10. A Megá||apodás megszűnése

10. l ' Felek a Megállapodríst annak hatrilya alatt a Kbt-be nem ütköző módon szüntethetik csak meg.

10.2. A Fe|ek megríLllapodnak abban, hogy a Vevő jelen pont szerinti elalliísa esetében - a Megallapodas a jtivőre nézve szűnik meg.

|0.3. A Megrí'llapodast brírmelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a masik Fél súlyos szerződésszegést ktivet el. Az azorrrrali
hatalyú felmondiís nem mentesíti Feleket kártérítési kötelezettségtik alól. Az azornali hatií'lyú felmondas előtt megfelelő időt kell t|'íZni a
szerződésszegő Félnek a szerzí5désszeru a1lapot helyreallításríra. A Vevő nem köteles az érintett Eladót a izerzódésszerű allapot
helyreállítiísara felhívni akkor, ha az elallasnak illetve a felmondasnak a Megálapodás,t'4',7'5.,9.1.2,,vagy 9.3. pontja alapjan van
helye.

l0.4. A Vevő minden egyéb joga csorbítása nélktil jogosult az éÍintett Eladóhoz intézett és a felmondas okait felsoroló nvilatkozatta| azonnali
hatályal felmondani a Megálapodast, vagy annak egy részét, az alábbi esetekben:

. ha Eladó csődbejut vagy fizetésképtelenné vrilik;
- haEladóval szemben felszámolási eljrírást kezdeményeznek, és az nem kerül visszavonásra 10 munkanapon belü|;

10.5. A Felek a MegríLllapodas megszűnése il|etve megszüntetése esetén 90 (kilencven) napon be1ül elszámolnak eg1rrnassal, és teljesítik
eg}rynássa| szemben fennal1ó, nem vitatott pénzügyi kötelezettségeiket.

10.6. A Vevő _ a Kbt-ben rögzítettekkel összhangban, különösen, de nem kizrírólagosan _ előírja, hogy

a) E|adó nem fizethet, illetve számolhat el a Megállapodás teljesítésével Összefi'iggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. $ (1)
bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő tarsaság tekintetében meri'ilnek fel, és me|yek - Éludó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) aMegá||apodás teljesítésének teljes idótartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevók szérnáramegismerhetővé teszik, és a Kbt. 143. 9
(3) bekezdése szerinti ügyletekÍől a Vevőt haladéktalanul értesíti.

c) a k.üWldi adóilletőségtí Eladó kateles a Mególlapodáshoz arra vonatkozó meghatalmazdst csatolni, hogl az illetősége szerinti
adóhatóságtól a mag)ar adóhatóság lrrjnetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok ktizötti 1ogsegély igénybevétete
nélkül. A meghatalmazás a Megállapodós elválaszthatatlan metIékletévé válik.



l0.7. Vevő a Megallapodást fe|mondhatja'

a) ha feltétlenul szükséges a Megál|apodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 1 4 l. $ alapjan új kÖZbeszelzési eljárast kell
lefolytatni;

b)haaz Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. $-ban etőírtak betartását, vagy az érintett Eladó személyében érvényesen olyan jogutódlás

következett be, amely nem fe1el meg a Kbt. l39. $-ban foglaltaknak; vagy
c)haaz Et]MsZ 258. cikke alapjan a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljiirás indult vagy az Európar

Unió Bírósága azEIJMSZ 258. cikke alapjan indított eljrí'rásban kimondt4 hogy azEurópai Unió jogából eredő valamely köte|ezettség

tekintetében kÖtelezettségszegés tÖrtént, és a bíróság által megríLllapított jogsértés miatt a Megallapodás nem semmis.

10.8. Vevő köteles a Megállapodast felmondani, ha a Megallapodás megkötését követően jut tudomasiíra' hogy a szerződő fe1 tekintetében a
közbeszerzési eljiirás soran kizilro ok á||t fenn, és ezéÍt őÍ"ki kel|ett volna zámi aközbeszerzési eljarásbó|.

l0.9. A Vevő jogosult és egyben köteles jelen Megálapodast azE|adóval felmondani . ha szükséges olyan hataridővel, amely lehetővé teszl,
hogy a Megállapodrissal érintett feladata ellátasaról gondoskodni tudjon .,

a) ha Eladóban kÖzvetetten vagy közvetlenn| 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez va|ame|y olyan jogi személy vagy
személyesjogaszerintjogképesszervezet,amelytekintetébenfennáll aKbt.62. $(1)bekezdésk)pontkb)alpontjábanmeghataÍozott
feltéte1;

b) ha E'ladó kÓZvetetten vagy közvetlenn| 25Yo.oÍ. meghaladó tulajdoni részesedést szerez valame|y olyan jogi személyben vagy
személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennál a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatarozott feltéte|.

c) Az a)-b) pontok szerinti felmondás esetén az érintett Eladó a Megálapodás megszűnése előtt mar teljesített szolgií'ltatas Megállapodás
szerinti pénzbeli ellenértékére jogosult.

10.l0. Eladó a Megallapodás aláirásával tudomasul veszi, hogy Vevő köteles aKözbeszerzési Hatóságnak bejelenteni,

a) ha Eladó szerződéses kötelezettségét sú|yosan megszegte és ez a Megrí'l|apodás felmondásiíhoz vagy e1al|ashoz, kártérítés
követeléséhez vagy a Megál|apodás alapjrí'rr alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezeteÍÍ, valamint ha az érintett

Eladó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Megállapodás 1ehetetlenülését okozta.
b) az érintett E|adó szerződéses kötelezettségének jogerós bírósági haÍározatbarl megálapított megszegése esetén a szerződésszegés

tényét, |eírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerzodésszegés a Megallapodrís felmondásahoz vagy a Megállapodástól való
elállashoz, krírtérítés követeléséhez vagy a Megállapodas alapjan alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha
az érintett Eladó olyan magal.artásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a Megiíllapodás ve|e fennií'lló részének
lehetetlenülését okozta.

10.1l. Vevő részéről a Megállapodás súlyos megszegésének minósül kiilÖnösen, amennyiben Vevő fizetési kötelezettségének a fizetési
hataridőn túl nem tesz eleget és ezt az Eladó a felmondásra figyelmeztetést és legalább 8 munkanapos póthatríridót is tarta|mazó írásbeli
felhívasa ellenére sem orvosolja.

10.12' AfelmondasijogátgyakorlóFélafelmondasátindokolniköteles,ésazabbanfoglaltindoknakvalósnakke|llennie.

10'l3. A Megá'llapodás hatá|ya alatt a Megállapodás _ az érintett Eladóra vonatkozóan _ rendes felmondassa| va1ó megszüntetését bármelyik
Fé1 ó0 napos fe|mondasi időve1 kezdeményezheti.

l t. \,egyes rendelkezések

l1.1. Felek magukra nézve kötelezónek fogadjrík el, hogy az éllamhiutartasról szóló hatrí'lyos törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek,
feladat- és hataskörüknek megfelelően a megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre ajogszabáIyok
szerinti információ megadása üzleti titokra va1ó hivatkozással nem tagadható meg.

11.2. A Megállapodas módosítrísakizÍro|ag írásban, a Felek megfelelően felhatalmazott képviselője ií|tal cégszenien a|áírva érvényes, feltéve'

hogy a Kbt-ben meghatií'rozott feltételek ezt |ehetővé teszik.



l l.3. Minden, a MegríLllapodasból szÍrmazó jog és kötelezettség kötelezni, illetve jogosítani fogja mind a Vevőt, mind a Vevó jogutódait. Eladó
Megálapodasból származó jogainak és kötelezettségein ek átnúázésÍra csak \r'evő elózetes irisbe\ihozzájárulasával jogoiultak.

11.4. A Megallapodasra a Magyar Köztarsaság jogszabélyai az irányadók. Eladó ktiteles betartani minden ttrvény.t, i|letve altalrí'rros érvényűjogszabáyt, he|yi rendeletet és egyéb szabéúyzatot, amely a Megallapodás titgyávd,, a teljesítendő adatszolgaltatasokkal és a Íizetendó
díjakkal kapcsolatos, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi xcnt. torvénvt.

l l.5. A Megallapodas és a Felek közÖtti kommunikáció nyelve a magyal.

ll.6'A Megallapodas teljesítése soriín a Felek köte|esek a Kbt., és kapcsolódó Kormrírryrendeletek Megallapodas teljesitésére vonatkozó
előírasait maradéktalanul betartani.

l1.7.A Felek minden vita rendezését kötelesek jóhiszemű, közvetlen tmgyalasok útjan megkísérelni. Ha a vitát nem sikerti| a
kezdeményezésétől sziírnított 30 (harminc) napon be|iil a jóhiszemű, ktiivetlen targyalasok útjrí'rr rendezni. A Felek a vitarendezési
eljarasok tartama alatt is maradék1alanul kötelesek eleget ténni a Megrí'llapodrís 

''..i''ti 
kot.l.'óttségeiknek. Felek a Megálapodasból

szérmazó esetleges jogvitáikat e|sődlegesen egyeztetés útjiirr rendezik, és csak annak eredményteleniége esetén fordulnak bíósághoz.
Felek a Megiíílapodásra a jogvita trirgyának értékétől ffiggően a Vevő székhelye szerint illetékes bíróJágok kizarólagos i|tetékesiégét
kÖtik ki.

11'8' Az érintett Eladó 5 napon belül köteles írrísban értesíteni Vevőt, a tarsasági Megallapodasban és cégadataiban (cégiegyzékben) foglalt
adatainak valto zésaioo|, a viíltozasokat igazoló dokumenfumok csatolásával'

ll.9.Egyéb rendelkezés hirirryában minden értesítést és minden abból eredő Íizenetet írásban, postan (tértivevényes, elsőbbségi |evél
formájában), vagy telefax/elektronikus levél útjan kell megkiildeni vagy kikézbesíteni a masik feirészére,.annak cimére.

Az értesítéseket és iizeneteket taÍtaLmazó dokumentumok akkor tekinthetők átadottnak, amikor azokat az adott címre kikézbesítették, és
az ezt igazo|ó tértivevényt a küldő fel visszakapta, illetve telefax esetén akkor, amikor azt az alábbi címzés szerint kÍildték el és a hibát|an
továbbítrísról a faxgép iíltal kiadott igazolast a ktildó fel megkapja azzd,,hogy ha a telefax iizenetet a cimzettnem olvasható formában
kapja meg, akkor arról a telefax tLzenet krildőjét _ ha az a'on*ítható - ha]áaekaanul értesíteni köte|es. Elektronikus 1evél esetén a
sikeres kézbesítésre vonatkozó igazo|Ís veendő figyelembe.

A Megallapodassal kapcsolatos kérdésekben nyilatkozattételrejogosult és kapcsolattartó:
Eladó részéről:

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

Vevó részérő1 nyilatkozattételre jogosult:
Név: Nagy Laszló
Cím: 5607 Békéscsaba Dobozi út 5.
Telefon: 661523-200
e-mail: titkarsag@alfoldviz.hu.

Vevő részérő| kapcsolattartiísra jogosult:
Név: Bak-ucz Pál
Cím: 5605 Békéscsaba, Dobozi út 5
Telefon: 66/523-200
e-mail: bakucz.oal@alfoldviz.hu



A Felek a Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg iÍÍik alá'

11.l0. AMegallapodas elválaszthatat|an részétképezik azalábbi mellékletek:

l. számú melléklet: Közbeszerzési műszaki leírás
2' szfunűmelléklet: Ajánlati fe1hívás és dokumentáció
3' számú melléklet: E1adó nyertes ajánlata, benne a Megri'llapodás szelinti viíllalásokat tutalmazó Felolvasólapja
Felek rÖgzítik, hogy a fent említett dok-umentumok fizikai|ag ugyan nem kerülnek csatolasra a szerződés töÍZsszovegéhez, ltnt a
Közbeszerzési Eljaras lefolytatasa soriín mindkét Fél számara ismertté valt azok tartalma. Amennyiben a fenti egyes dokumentumok kÖzÖtt

bármilyen eltérés található, abban az esetben ezek a dokumentumok egymáshoz viszonyítva a KTzbeszerzési műszaki leírás elsődlegessége mellett
az előbbi sorrendben irányadóak'

A MegáLllapodas 2 eredeti példanyban készült, melyből l példany a Vevőt, l példtílty az Eladót illeti meg.

Békéscsaba. 2018' iúnius 7.

ALF!!.t1lli Zrr"
5&í] i!rkésc.cába, DobÜ;i iil } f.:
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