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A jelenleg hasmalt polielektrolit vegyszer és annak maximalis éves mennyisége (Az adoít részre vonatklzó adatok alapjan
véglegesítendő):

megnevezés: Praestol K255L
menrryiség: 325 |lév

1.2. Eladó nem az 1.I- pontban meghatározoÍt, hanem azzal eg,,enértékű (ld.7,3. pon|) veglszer szóllítására vállal kötelezettséget, a
kivetkezők szerint (Ajónlat tartalma alapjón végIegesítendő) :

me gnev ezé s : AceJIo c 6 0 5 02 LX
mennyiség: 254 l/év

l.3. Vevő legfeljebb az e\őző pontban meghatarozott mennyiség erejéigjogosult rendeléseket kibocsátani az Eladónak. Vevő a Megállapodas
hatálya alatt a tényleges _ mindenkori techno|ógiai szÍikséglet szerinti _ mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít,
igy az |.1' pontban megadott korábbi maximalis éves vegyszerfelhaszniíLlas _ illetve egyenértékű termék megajánlása esetén az Eladó erre
vonatkozóan a KÓzbeszerzési Eljmasban tett vá11alasában ekként megajiín|ott (az 1.2 pont szerinti) - mennyiségtól eltérhet. Vevő
fenntartja a jogot, hogy az évenként megadott mennyiségtől szal|ítrási címenként, vagy akar teljes mennyiségre vetítetten is, legfeljebb 30
(harminc) szilzaléWal, negatív irarryba eltérjen éves szinten.

1.4. Eladó a MegríLllapodas alapjan köteles a Megá|apodásban, il|etve az egyes megrendelésekben meghatarozott mennyiségű és kiszerelésű
terméket a Megálapodasban foglalt feltételek szerint kibocsátott megrendelésekben meghatarozott időpontban és módon Vevőnek átadni,
illetve számara biztosítani, Vevő pedig köteles a termékeket átvenni, és azok arát a Megallapodas 5. pontjában ÍÖgzítettek szeilnt
megfizetni.

2. A te|jesítés helye és ideje

2.1. Vevó a Megállapodas keretében megrendelt termékeket az egyes megrendelésekben rögzített telephelyén veszi át.

2. 1 ' 1. Vevő a polielektrolit vegyszer vételezését a Közbeszerzésí műszaki leírasban részletezett, az egyes megrendelókben meghataÍozott,
telephelyeken végzi.

2'1 .2.E|adó feladata a szál|itéshoz sziikséges göngyöleg biztosítasa.

2'2' E|adó átal a Vevő telephelyén biztosítandó Teljesítés idópontja:

2.2.| 'Yevő telephelyenkénÍ", maga szervezi össze _ a telephelyi igények és sziikségletek alapjan _ szálíttísi igényeit, oly módon, hogy az
egyes régiók altal történő következő naptari hétre esedékes megrendeléseket egységesen adjameg azEladó számÍtra,

2,2.2.Eladó, az á|ta|a rnegbatÍtrozott itemezés szerint, de a megrendelést követő naptríri héten koteles a Közbeszerzési műszaki leírasban,
illetve jelen Megií'llapodásban rögzítettek szeÍint teljesíteni'

2,3. Az 1. pont szerinti te|jesítéshez az E|adó felé jelentkező egyidejű szallítasi mennyiségi igényeket a Közbeszerzési műszaki leíras
rész|etezi, melyek lehetséges szélső értékei (Az adott réSzre vonatkozó adatok alapján véglegesítendő):

Kiszerelések (szállítási egységek): 20I vagy 25|

Elvárt egyidejű szállítas: 80l

Szállítási gyakoriság (tájékoáató adat):hrírom havonta

2,4. Amennyiben az Eladó nem az 1.1. pontban meghatározott, hanem azzal eg,lenértékíí (ld. 7.j. pont) veglszer szóllításóra vóllal
lujtelezettséget, akkor a szállítási glakorisóg a vonaÍkozó Iójékoztató adathoz képest a tényleges felhasznólós és az egtidejíÍ szállítósi
me nny i s é g a lapj án e l té r h e t (Aj á nl at tar ta l m a al apj ón v é gl e ge s ít e ndő. ) :

Kiszerelések (szállídisi egségek): 20I vagl 25l



3.

3.1

).2.

J. J.

3.4.

E lvórt egidej ű szál lítlis : 80l

Szállítósi g,,akorisóg (tájékoztató adat) : |uirom haslonta

2.5. Eladó saját sziíílító eszközén, saját költségéÍe szá|litjaa,megrendelt mennyiséget.a Vevó heti megrendelésekben rögzítósre kertilő egyestelephelyeire. A telephelyeken az átfejtést, illetve ú- 
19. 9ietreee.e" Áijl .ut"oa,t, valamint 

";'a'i;t. mennyrség mérését, az á|ta]abiztosított eszk<izökkel, az E1adó kotéles biztosítani. Vevő elteikint a méréstől, amennyiben 
" 

ki,,áliít,* olyan edényzetben történik,amell'rrek névleges téIfogata meghatiíÍ:ozott, dokumentált, az edényzetszá|ításkor tele ían, é' .; ;;Ú; mennyrség az adottteljesítési
i:ffi*T:' 9'áÍ1Í:'ft'r.. 

*'oz kapcsolódó krírveszély ; á,Íbú;, li.tve edényzeíben ttlrténő ata<tiís esetén az átadis-atvétel

' 
, 

iJ:Íí;:3.l.':j',...ffiLr"..*alósítasában, 
sem az érvényesítendő ifu:ban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejíimennyiségí

2'7 . E|adó - a közbeszerzési eljarrís benyújtott nyertes ajiirrlatá va| egyezó módon - köteles vevószolgríLlatot műk<idtetni a Megálapodiís tel,esidótartama, hatély a a1att. (Aj ónlat tartalma ábpi ón i t gte ge s íte ;;a.,)

A Megá||apodás hatá|ya

A Megálapodás megkötésétől szrírnitott 36 hónapig, azaz 2018. jíIílltls 7-tő1 2o2|, június 7-igérvényes és hatáyos.
Megá|apodrís alapján történő utolsó megrendelésnek a lejarati idő időpontjríLig teljesülnie.

Vevó biztosítja a Megálapodás teljesítése sorifur elvégzendő feladatokhoz sztikséges informácíókat.

Eladó köteles Vevőt minden olyan koriilményről haladéktalanul értesíteni, amely-a teljesítés eredményesség ét vagy kellő időre valóelvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. az ertesítes ehulasáasából eredő káért niáao kii*otugo.* r"i..ío* Áz értesítési kötelezettség akörülmény bekövetke2tével, illetőleg akkor kezdődik, amikor Eladó a korulménytől tudom]ást szerez, ilietve Í.e|ismeri azt, Ilogy a
5:*lTÍ3"íTá,'."ilffi1,:::,,:.* 

ieljesítést' Fetek megallapodnak, hogy az E|adó értesítése a szerzaíesszlgés következményeit nem

E||enérték

Eladónak a Megálapodrís!.an;nesh1arozott meglendelések'.szerződésszerű' teljesitéséért a megrendelésben Íbglaltak maradélrtalan,:}:;;;:::;,;;;;én ellenérték ftzeténdő, Az ellenirték az a|abbi egységrirak japjan teriii iii7*^íx,á" wa,ht tartalma alapjtin

4. l. 1. vegyszer neve: Acefloc 60502 LX

nettó egységiífa: 639 Ftl|

Az - a Megallapodrís 4.1 ponda.szerinti - egységar tallyaz1aEladó valamennyi - a Megallapodás teljesítese során _ fe1merü|t és ajövtíben felmenilő valamennyi'díjáq ktiltségii, fízetési igényét, valamint u uueóni:ogok.átruházásÍínak diját' Az_ a Megálapodás4. 1 . 1 1 ' pontja szerinti _ egységriron retut Elaáo semmilyen jogcímen nem tarthat i!ény.t további díjazásra vagy köItségtérítésre.A Vevő, a Megálapodás létrejöttét megalapozó k<izbeszerzéu eljrirásban rögzítettekkel Összhangban, jogosult a MegríLllapodás 1.pont.1ában meghatarozott éves,mennyiségtot tegferyeub 30 %,-kal negat' i',i"viil eltémi, valame tnyi veg,ier, telephely, valamennyiteljesitési forma esetén. E|adó ezen mennyise} útéresen tau tot.etes 
"..Jeu;unl"nx szerinti egység áron, a szerzi.déses feltételekszerint biáosítani a teljesítést. A mennyiségi eltErés a tételes elszrírnolas keretében rendezésre kerü'.

Felek az előzőek szerinti k<iriilményt nem tekintik szerződésmódosításnak, figyelemmel arra, hogy a körülmény a Felek iúta| azMegrí'llapodrís megkötését megetőző k<izbeszerzési eljrírrísban Íögzített volt.

4.

4.1 .

4.2.

4.3. A Megrí'llapodás 4.1 pontja szerinti egységarak a Megállapodás hatáyba |épésétól szárnított 12hónapigkötött marad.



A szerződéses rir (a Megállapodas 4.1 pontja szerinti egységarak) az alábbi esetekben és módon valtozhat a futamidő alatt:

A Megríllapodas időtartama alatt a Megálapodás 4.l. pontja szerinti egységarat az a|ábbiak szerint |ehet módosítani a Megálapodás
megkötésének évfordulójára vonatkozó kezdő hatállyal az a|ábbi esetek bármelyikében:

4.3.1.évente egy alkalommal brírmely Fél kezdeményezheti, hogy a Megállapodasban Íögzített egységarakat az elózó gazdasági évre
vonatkozó, KSH á'ttat hivatalosan kiadott éves fogyasztói-arindex szerint módosítsak.

4.3.2.az E'uro/Forint arfolyam Megálapodas megkÓtéskoÍ érvényben lévő értékéhez képest történő valtozása: amennyiben az EurolForint
arfolyam vá|tozása befo|yásolja a Megállapodiisban Íögzített egységarat bárme1yik Fél kezdeményezheti az ármódosítast, ha az
Magyar Nemzeti Bank á'ltat meghatarozott hivatalos Euro,/Forint rirfolyam az uto1só ármegallapítas kori arfolyamarin'tó| +l- rc%-
nál nagyobb mértékben eltér, és ez az e|térés 30 naptriri napnal hosszabb ideje fennál. Az MNB hivatalos EtlR/Forint
arfolyamviíltozas szerint az átr az alábbtak szerint módosul:

P2 : Pl + (EUR2 - EtIRl) i Et-rRl x Y / 100
Ahol:
Pl:korábbi véte|ilr
P2: új vételar
EUR1: az utolsó ármegállapítasnál figyelembe vett iírfolyam
EIJR2 az új ármegallapítasnál figye|embe vett arfolyam
Y: termék aron belüli deviza kitettség arany4 amelynek mértéke _30 %
Felek rögzítik, hogy a Megálapodas megkotésekor hatáyos árakaÍ' az E'ladók a Megállapodas megkötését megelóző közbeszerzési
e|jarasban az ajin|ati felhívás Hivatalos Lapba (TED) torténő feladása napjan érvényes, Magyar Nemzeti Bank á'ltal meghatarozott
devizaiirfo|yam alap1én hatllroztak meg. Felek megállapodnak, hogy a jelen pont szerinti ármódosítás kummulált értéke nem
haladhada meg a teljes Megrí'llapodas szerint ftzet'endő kummulált vételarösszeg |0 %.át'

4.3.3.Felek a Megallapodás 4.4.I-4.4.2 pontjai szerinti korülményeket nem tekintik szerződésmódosítasnak, figyelemmel arra' hogy a

ktinilmény a Felek által az Megállapodas megkötését mege|ózőküzbeszerzési eljarásban lögzített volt'

5. Fizetési fe|téte|ek

5.1. Eladó előlegre nem jogosult.

5.2. Vevő az átvett ii'rura vonatkozóarr, téte|es elszámolás mellett, szál1ítólevél alapjált, szallításonként fogad be szirn|át az Eladótó|' és azt a
szám|akézhezvételételétől sziírnított 30 napon beltil átutalással egyenlíti ki a sziirnlan megjelolt bankszámlasziírnr4 a Kbt. 135. $ (1) és
(5)-(6) bekezdésekben előírtak, illetve a Ptk. 6:130. $ (1).(2) bekezdései szerint

A kifizetések pénzneme a HIIF. Eladó tudomasul veszi, hogy amennyiben az iútala kiállított számla alakiságában nem fele| meg a

mindenkor hatrí'lyos jogszabáyi ktivetelménynek' úgy Vevó a szám|a kifizetését _ Eladó szerződésszerű teljesítésének ellenére is _
mindaddig megtagadhad4 amíg Eladó szitttt|á1a alakiságában ezen követelménynek nem fele1 meg. Ebben az esetben Vevő részéről a
fizetési késedelem jogkÖvetkezményei nem állnak be.

5.3. A tételes e|számolas elkészitése és átadasa Vevő részére, a szá|lító|evél alaírásának, illetve az ez úapjÍn kiálított sziirnla szerinti
ellenérték kifizetésnek a feltétele. Vevő a teljesítéskor a szállítólevelet a|áírj4 amennyiben a Megií,llapodas szerinti feladatokat Eladó
teljeskÖníen, a megfelelő hatii'ridőben és szakmai színvonalon megvalósította. Eladó valamennyi megrendelés teljesitése vonatkozasában
köteles az aláírt szá'llítólevél egy példányát aszárnlilhoz csatolni'

5.4. A Vevő a szerződésen alapuló e|lenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak ajogosult á{tal elismert, egynemű és lejart követelését
számíthatja be.

5.5. Vevő felhivja Eladó figyelmét arr4 hogy az esedékes ellenértékől kiállított sziímla mellé Eladó minden esetben az alábbi dokumentumot
csatolni köteles:

. nyilatkozat alvál|alkozóbevonasanaktényéről.



ó. E|adószerződésszerűte|jesítóse

6.l. Eladó kötelezi magát, hogy az éltala biztosított termék megfelel az áÍadás időpondában hatalyos előírásoknak, mind a minőség, mind
bármely mas körülmény tekintetében.

6,2. Eladó köte1ezi magát a kÖvetkezőke: biztosítani a mindenkor hata|yos előírasoknak és rendeletnek megfelelő terméket, azon esetekben,
melyekben a hivatkozott rende|et az adott termékre vonatkozóan hataroz meg tételes szabalyokat.

6.3. Eladó köteles megfe|elő gonddal és igyekezettel elvégezni a teljesitést. Eladó köteles tűrni minden, a vállalasahoz f,íződő ellenőrzést,
vizsgálatot és abban tevékenyen közreműködni.

6.4. Eladó a Megállapodrás megkötését mege|őző közbeszerzési eljarásban benyujtott ajanlatában foglaltakkal egyezően ismételten kijelenti,
hogy megfelel az a|ábbi előirasoknak, és ezt a Megállapodas teljes időtartama alatt biáosítani fogja:

6'4'I.a szÍl|itot' termékre vonatkozóan rendelkezésre all a magyar nyelvű biztonsági adatlap;

6.4.2'a szá|Iitot1 termék, a tényleges sziílítas soriÍn, a műszaki leíriís részeként kiadott táblazatban rögzített _ víztelenített iszap elvrírt
minimá'lis- és az elfolvó dekantvíz eltíírt maximáis- szárazanyastartalma. és a feladassal szembeni elvarasok _ előírasokat
biztosítani fudja;

6'4'3.aszillitott termék szállitélsát aKozbeszerzési eljarás soran kiadott tábliuaÍbarlrÓgzitett kiszerelésben (szallítási egységben), az előirt
egyidejű sztí'llítasi mennyiség biáosíttísával (egyenértékű termék megajánlasa esetén a száLl|íLisi gyakoriság a vonatkozó tá1ékoztató
adathoz képest a tényleges felhasználris és előírt egyidejű szallítas alapjan történő meghatarozasával) teljesiti, Vevő érintett
telephelyeire;

6.4,4.a sziltitott termékre vonatkozó sikeres próbaidőszak |ezátrását ktivető 15 napon belül - írásban megerősítve az alkalmazisi
feltételeket _ alkalmazastechnikai leírást adunk át Vevő részére.

6.5. A Megálapodast E|adóként kizáró|ag a Közbeszerzési eljarasban errejogosultként kihirdetett gazdasági szereplőjogosult megkotri, és az
egyesmegrendeléseket-aKbt. l05'$(l)bekezdésa)pontjaszerint-|'lzárolagEladójogosultteljesíteni'AzEladókéntszerződőfé|
személyében csak a Kbt. 139. s (1)-(2) bekezdéseiben foglalt korlátozasokkal következhet be vátoziís.

6.6. Eladó szemé|yesen köte|es eljámi, azonban jogosult a Megrí'llapodrís teljesítéséhez mas személy kozreműkodését is igénybe venni. Az
Eladó átal köZÍeműködőként igénybe veendő szemé|y kÖzreműködéséhez azonban az E|adó köteles Vevő előzetes hozzájátu|ását kéml
Eladó az igénybe vett személyért úgy fele1, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.

6'7. Eladó a Kbt. 138. $ (3) bekezdésében meghatarozottak szeIint az alábbt, a Megá'llapodas teljesítésében részvevő alvá11a1kozókatjelentette
be a Megrí'llapodas megkötéséig:

Eladó kijelenti, hogy ajelen pontban jelolt alvallalkozó(k) nem ál|(nak) akjzétrő okok hatálya alatt.

6,8. KÓzbeszerzési eljárás soran Eladó vallalást tehetett arra, hogy biztosítja.e a teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy
rendelkezésre iíllását,

- aki kiemelten fogla|kozik Eladó jelen Megál1apodasból adódó kötelezettségei (megrendelések fogadasa' visszaigazoliísa) teljesítésével
- akisoronkívül,ésközvetlenülintézkedikVevőajelenMegallapodasteljesitésével kapcsolatosmegkeresései(bármilyen,ateljesítéssel

kapcsolatos intézkedés; pl.: reklamáció, szitrn|ával kapcsolatos ügyintézés) ügyében;
. aki legalább munkanapon, munkaidőben az alább megadott elérhetőségén Vevő sziímiíra elérhetó és aki Vevő a Megallapodás E1adó

á'ltali te|jesítéséből fakadó vagy az azza| összefiggó bármely korulménnyel kapcsolatos megkeresését fogadja és érdemben intézkedik.

Eladó tett ilyen vríllalríst, és val|alása alapjan a teljesítés időszakában dedikalt kapcsolattartó személy fentiek szerinti rendelkezésre
állásanak biztositása (az ajónlat tarÍalma alapjón végIegesítendó)



a teljesítés részét képezi, a kapcsolattartó személy neve: Somody Csaba' telt]lil22ó.l0l4, mobil:+36301645-1431,

email :csaba. somody@alliedws.eu

Szá||ítási Próbaiizem

6.9. Tekintettel arra' hogy a jelen Megallapodas alapjan szallítasra kerüló termék összetétele nem feltétlenül .Vonos a szallítasi te|ephelyen

korábban a'o,'o. á.a hasznalt termékke|, továbbá arra, hogy a termék szríúlítasi telephe1yen való felhasznalasra alkalmasságát és

hatasfokát a szálítási telephely adottságai (p1. kapacitas, vízminőség, vezeÍékhálózat, taroló- és egyéb berendezések típusa és allapota,

stb.) befolyasolj ik, ezért Felek az alábbiakban álapodnak meg.

6.10. A Megállapodás hatalybalépését kcivető 3 hónapos időszak (a továbbiakban: Próbaiiaem) során a Vevó a termék telephelyen való

felhasznalásra alkalmasságát és hatásfokát áttekinti és felülvizsgálja (a továbbiakban: Felülvizsgálat)'

6.11.A Feliilvizsgá|at az E'ladó álta1, a Közbeszerzési eljrírásban kiadott Műszaki leíras szerint 2017. év I.-VIII. hónapban a telephelyre

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

felmerült - a szénnyvízmennyiség arányosításával meghatarozott - fajlagos vegyszerigény összevetésével tÖrténik. Mind a megajánlott,

mind a tényleges iajlagos vógyszerigény szérniÍásinát a víztelenítésre feladott iszap paramétereit (mennyiség, szirazatryag taÍtalom)

figyelembe keú venni. A 
'negájrin'lott 

és a tényleges fajlagos vegyszerfelhasznalás közötti mennyiségi kiilonbséget az egyenértékűségi

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

szÍrÍazaÍlyaglaÍÍalmat eredményez az adolt víztelenítési gépen, azonos vagy több iszap feladás mellett' csurgalékvíz minőségi

követelmény teljesítése mellett) teljesülése me|lett ke|l vizsgalni. A merrrryiségi eltérés meghatiírozisinÍl, a Vevő szakemberei me11ett az

Eladó által a Közbeszerzési eljrírasban megjeltilt szervizmérnök jogosult részt venni.

6.12. Haa Felülvizsgalat eredményei szerint azEladó átal a Közbeszerzési eljarrísban megajanlott és a tényleges fajlagos vegyszerigény k<izötti

eltérés a +10 oÁ.oÍ- meghaladja, akkor a Vevó a je1en Megálapodás azonnali hatályú rendkivüli fe|mondasara jogosult. A Vevő a jelen

pont szerinti rendkívuli felmondrísi 1ogát a Felülvizsgálat eredményének ismeretében, annak leziírását követő l0 munkanapon belül

gyakorolhatj a írásbeli nyilatkozatban.

ó.13. Ha a Próbaüzem során megismert adatok alapjan nyilvanvalóvá váik, hogy a megajanlott vegyszer termék _ aKözbeszerzési eljarásban

és a jelen Megállapodásban válla1tak szerinti szá|lítás mellett _ nem fele1 meg az egyenértékűségi ktivetelménynek, akkor a Vevó a

Próbáuzem keidetét követő 45. naptól a Próbaüzem |ezárását megelőzően isjogosult ajelen Megálapodas azonnali hatrí'lyu rendkívtili

felmondasara. Nyilvanva1ó u -.g n"- felelés külÖnÖsen akkor, ha a vegyszer termék a Közbeszerzési eljarásban megajánlott (az iszap

paramétereinek figyelembevételével aranyosított) mennyiség 150 oÁ-ának adagolása mellett is I5%o vagy arrnii'l nagyobb eltérést

éredményez a Műszaki leírasban megadott víztelenitett iszap szirazanyag tartalmanál.

6.14. Felek megálapodnak, hogy a Próbaüzem alatti mennyiségi eltéréshez és a7 .4. vagy a 7 '5. pont szerinti vevői felmondashoz kapcsolódóan

a hibas téljesités, vagy meghiúsulás jelen Megallapodas szerinti egyéb jogkivetkezményei nem alkalmazhatóak, kivéve, ha a vegyszer

termék a K<'zbeszerzési .1u'^bu'' megajanlott (az iszap paramétereinek figyelembevételével aranyositott) mennyiség z00 %-ÍrJ:.ak

adagolása mel|ett is 20 oÁ vagy annál nagyobb eltérést eredményez a Műszaki leírásban megadott víztelenített tszap szárazanyag

tarta1márrál, ame1y esetben a hibás teljesítés, vagy meghiúsu|as jelen Megállapodas szerinti egyéb jogkövetkezményei megfelelően

alkalmazhatóak.

6.15. Ha a jelen Megallapodas alapjarr azE|ado egpél több telephelyre köteles terméketszállitani' akkor a Próbaüzemet és a Felülvizsgálatot

- .gy.. telephelyekre ttiLlon-ttiltin el kel| végezni és a 7 '4' és 7'5. pont szerinti jogkovetkezmények akkor is alkalmazhatóak, ha az otÍ

meghatarozott feltételek bármely telephely vonatkozasában beá1lnak.

7. A teljesítés ellenőrzése

7.1. Vevő azE\adő által biztosított termékek mennyiségi, valamint esetleges látható minőségi hibríkra vonatkozó ellenőrzését a teljesítés

helyszínén, azzal egyidejű|eg végzi. Az aruátvétel a Vevő vagy megbízottja személyes átvételével, a mennyiség megállapítható, a

minóség igazoliísa a kiá1lított dokumenfumok ellenőrzésével történik.



7.2. A Felek helyszíni képviselői, az ellenórzésre jogosult személyek, akiknek adatait aFelek ktilcsönösen ismertetik eg1rrnrís felé, mindenvii{tozás és vií']toztatas esetén.

7.3. A Vevő minőségi kifogását a kötelező szavatossági idő alatt, a hiba észlelését követően, sztikségtelen késlekedés nélkiil teheti me'. Azt,hogy az aru hibája a teljesítéskor fennált, valamlnt hogy a kifogríssal érintett Ítú az Elado a MegiíLllapodas alapjrírr szríllította a Vevőrészére, vélelmezni kell.

Az Eladó köteles a Vevő felszólítiisiíra, a Vevő által meghatározott határidőben, saját költségére gondoskodni a Vevtí szátmirahibásanátadott aru visszavételéről és a tiírolóedényekből.való 
'Liurítesé.ől, 

cseréjéről _ szálítássa| együtt _ saját kÖ|tségére hatadéktalanulgondoskodni. Amennyiben az E|adó az visszavételi és kíürítési, cserélési"kötelezettségét megsl"gi' a Vevő jogosult a Megállapodrístfelmondani, az ezze| Összefiiggő jogkövetkezményeket alkalmazni.

8. Kötbérek' Eladó kártérítési fe|előssóge

8.l. Késedelmes teljesítés esetén a Vevő jogosult

8'1.1. késedelmi kötbért érvényesíteni az Eladóval szemben a késedelmesen átadott mennyiseg ÁFa né]kül számított ellenszolgáltatásloÁ-énak - de legfeljebb 1}%.inak _ megfelelő mértékben, ha Eladó a megrendelésben _ a Megál|apodás 2.2. pontja szerint _
meghatarozott átadasi időponthoz képest késik az átadassal. A késede|mi ktiibért Vevő minden m'egkézdett késeáehes nuf ut.mszámolja.

8.1.2.a késedelemmel érintett szálítiísra vonatkozó- megrendeléstől _ a Megállapodás 9.2. pontja szerinti kötbér érvényesítése me|lett _elállni, amennyiben a késedelmes teljesítés mértéke meghaladja a maxinrí{is késedelemi kcitbér kiszabásrira okot adó mértéket.

8'2. Vevő jogosult az adott szállítás nettó ellenértéke20o/o-inakmegfe|elő mértékű meghiúsulási k<ltbér kivetésere. amennviben:

8.2.1.4 késedelmes teljesités meghaladja a késedelmi kötbér maximumiírrak kivetésére okot adó mértéket'

8.3. Vevó jogosult a Megállapodást azonnali hatríLllyal felmondani, és a Megállapodás 9.4. pontja szerinti meghiúsulási kötbért érvényesíteniEladóval szemben, amennyiben

8.3. 1. a megrendelések visszautasítrísanak, nem teljesítésének száma eléri az 5 alkalom/év-t,

8.3.2. a visszaigazolt megrendelések meghiúsulásanak sziirna Összesen eléri a 3 alkalom/év-t.

8.4. Vevő jogosult Eladóval szemben meghiúsulási^tötbért jogosult érvényesíteni, a MegriLllapodásban meghatiírozott éves szállítrísimennyiségre vonatkozó nettó ellenszolgáltatas 2}%.ilrrak megfeleló mértókben, amennyiben a MegríllapodÁ a 9.3. pontban fogialtakszerinti azonnali, vagy a Megrillapodas Eladó egyéb hibájábó1 bekovetkező rendkívüli felmondrísri,ra kérul st-rr.

8.5. Vevő az esedékes ktitbérigényét (késedelmi és hibris teljesítési ktitbér) a krltbéne okot adó kÓrulmény bekÖvetkezését követően atudomasara jutastól szá'Ínitott tíz (10) napon belül írasban ktlztllheti Éladóval. Vevő jogosult az esedékes kötbér összegét a soÍonkövetkezó kifizetendő részsziírnla összegéből levonni.

8,6. y Eladó kÖtelezettségszegése következtében a Vevőnél bekövetkezett közvetlen vagy közvetett kar/költség megtéritéséért az Eladó felelide értve a nem megfelelő. minőségű termék adagolásából a szennyvíziszap kezelés sorifur keletkező illetve ennek krivetkeztében kialakutókárokat is. Ezen krírlköltség alatt értendő ktilön<isen a hibás áruk éltavoütasa céljából a Vevő által kifizetett költség (például a telephely,tifuolóeszköZök tisztításának költségei és hasonló k<iltségek), a Vevó oldaliírr keietkezett, illetve a kÓzigaziatási szervek átal kiszabásrakerü|t díjak és szankciók (pl. bírságok, stb.), az E|adó kótelezettségszegéséból szirmazókér elháritás4LEladó köte|ezettségszegésébólharmadik személynek keletkezett kar, amelyet a Vevő voli ktiteles harmadik személynek megtéríteni (például a fogyasztóiegészségkiírosítassal kapcsolatos krírtérítés), valamint egyéb követelések és jogkövetkezmények, amelyek"et a Vevővel szemben harmadikszemély érvényesített.



8.7. FelekrÖgzitik,hogyaVevőakötbértmeghaladóesetlegeskártérítésiigényeitakötbéÍmellettérvényesíthetr.

8.8. A Felek ÍigziÍ1k' hogy _ a Megálapodás 5.2. pontjan tú1 * a Vevő fizetési késedelme esetén E1adó a mindenkor hatalyos Polgári
Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat felszámítására j o gosu|t.

9. Titoktartás

9.1' Felek kijelentik, hogy a titoktartásra vonatkozó a1ábbi rendelkezéseket a Kbt. (elsósorban nyilvrírrosságra és közzétételre vonatkozó
szabá|yai, de egyéb, releváns előírásai is) felülírják.

9.2. Felek _ a Megallapodás megkÖtését megalapozó közbeszerzési e|jri'rás és a teljesités bármely szakaszában _ kapott dokrrmentációkat

kizáróLag a Megállapodás céljarajogosultak használni és kötelezik magukat, hogy azokat illetéktelen harmadik személynek nem teszik
hozzáférhetővé és il1etéktelen személyneknem adjÍkát, nyilvanosságranemhozzák'

9.3. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen jogviszony soÍán szezett adatokat, információkat üzleti titokként kezeli és azokat
illetéktelen személy részérebozzáférhetővé nem teszi, át nem adja, nyi1vanosságra nemhozza,

9.4. A titoktartási kitelezettség Eladót a je|en jogviszony megszűnte utan is, időkorlátozas né|kül terheli' A titoktartási kÓtelezettség

megszegésébő1 eredő karokért az ebben érintett Eladó teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

9.5. Az ebben érintett Eladó felelősséget vá11al minden olyan kiírért, amely a titoktartási köte|ezettség megszegésével kapcsolatban felmerül.

10. A Megál|apodás megszíinése

10.l. Felek a Megállapodást annak hatálya alatt a Kbt-be nem ütkÖző módon sztintethetik csak meg.

10'2. A Felek megálapodnak abban, hogy a Vevőjelen pont szerinti elállásaesetében - a Megallapodás ajövőre nézve szúnik meg.

10.3. A Megállapodást bármelyik Fél azonnali hatályal felmondhatja, amennyiben a másik Fél súlyos szerzódésszegést követ el. Az azonnali
hatalyú felmondas nem mentesíti Feleket kártérítési kötelezettségük alól. Az azornali hatályú felmondrís előtt megfelelő időt ke11 tűzn a

szerződésszegó Félnek a szerzódésszení állapot helyreá||ítasri'ra. A Vevő nem köteles az éÍinteÍÍ' Eladót a szerződésszení allapot
helyreríillítasara felhívni akkor, ha az elríLllasnak illetve a felmondasnak a Megallapodas 7.4.,7.5.,9.I.2,, vagy 9.3. pontja alapjan van
helye.

l0.4. A Vevő minden egyéb joga csorbítása nélkul jogosult az éÍintett Eladóhoz intézett és a felmondás okait felsoroló nyilatkozattal azonnali
hatrí'tlyal felmondani a MegríLllapodríst, vagy annak egy részét, az a|ábbi esetekben:

- ha Eladó csódbe jut vagy Íizetésképtelenné válik;
- ha Eladóvat szemben felsziíryno|asi eljií'rást kezdeményeznek, és az nem kerül visszavonásra 1 0 munkanapon belül;

10.5. A Felek a Megálapodas megszűnése illetve megszüntetése esetén 90 (kilencven) napon belü1 elszámolnak egyrnással, és te|jesítik
egymással szemben fennrílló, nem vitatott pénzügyi kötelezettsé geiket.

10.6. A Vevő * a Kbrben rögzítettekkel <isszhangban, különösen, de nem kizrírólagosan _ előírja' hogy

a) E|adó nem fizethet, illetve számolhat el a Megállapodás teljesítésével összefuggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt' 62. $ (1)

bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szelinti feltételeknek nem megfele|ő tarsaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) aMegá||apodás teljesítésének te|jes idótartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevők számÍlra megismerhetővé teszik, és a Kbt. 143. $

(3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanu| értesiti'
c) a külföldi adóilletőségű Eladó karcles a Megállapodóshoz arra vonatkozó meghatalma:dst csatolni, hogl az illeíősége szerinti

adóhotósagtóI a mag|ar adóhatósóg könetlenül beszerezheí Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele

nélkal. A meghatalmazós a Mególlapodós elválaszthatatlan mellékletévé válik.



10.7. Vevő a Megálapodiást felmondhatja,

a) ha feltétlenül sziikséges a MegríLllapodrís olyan lényeges módosítasa, amely esetében a Kbt' 14l. $ alapjan új közbeszerzési eljrírríst kelllefolytatni;

') iá"T*.j:Í"o::il:,TT:*tililt;,'jl'::is.Ji#i,bg;ffifr 
::#,-érintett 

Eladó személyében érvényesen olyan jogutódlás
c) ha az EtIMsZ 258. cikke alapjrtr ikozbe''..'d ,'"b;i;;;;;;;.;.''. miatt kdtelezettségszegési eljrirás indult vagy azEurópaiUnió Bírósága az'EtJMSZ 258. cikke alapjan rnditott;Gil; üTfiL,n:':- e*opui Ü.i.Jl""*o" eredő valamelytÖtelezettsegtekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíroság aáiÁ.e'l"píoiilog,ene, miatt a Megálapodiís nem semmls'10.8. Vevő köteles a Megálapodrist felmondani' ha a rrle.eri|]ag9dás megkötését krivetően jut tudomiísiíra, hogy a szen(5dí5fel tekintetében ak<izbeszerzési eliríras sorrírr kizáro okállt fenn, és ezért őt ki kellett iotna Zlim, aközbeszerzésieljarásból

10 9. A Vevo jogosult"ff,?i1l"f.1rH,.."1."'.ffiÍíJlxi::Tj#-jj:*J$*i:"ndani 
- ha szükséges olyan hataridővel, amely lehetóvé teszi,

a) ha Eladóban közvetetten vagy közvetlenti1 25%o-ot megha|adó tulajdoni részesedést szerez vaiame|y olyan jogi személy vagyszemélyes joga szerint jogképes sárvezet, amely tekintetéb.ír.""ár"áiut. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghataÍozottfeltétel;
b) ha Eladó kÖzvetetten vagy kÖzvetlenil| 25%o-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy

il':fri.f:#tszerint 
joskéPes szeryezetben, amely tekintetébén rennarr a iúi.;''] iil;"zdés k) pont kb) alpondában

" i:.1?';i)o!#l|i:íiJ#i.*1"j1iT,esetén 
az érintett Eladó a MegiíLllapodás megszűnése előtt mar teljesített szolgaltatás Megállapodás

10. 10. Eladó a MegiíLl|apodrís alairésáva| tudomásul veszi, hogy Vevő köteles aKözbeszerzési Hatóságnak bejelentenl,
a) ha Eladó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Megríllapodrís felmondásiihoz vagy eláliisho z, kántéritésköveteléséhez vagy a Megálapooasáap;rilr arkatmaziatólgyeí;ogtoi,.tkezmény érvényesítéséhe z vezetett,va]amint ha az érintettEladó olyan magatartrísával, amelyért feleiős, részben ,ugy 

"lL,,i"íiMegálapodris lehetetlenü|ését okozta.b) az érintett Eladó szerződé'ses köielezettségének jogerőí"uiio'"gir'"tá"áuan,.m.garápii"ii,o"g,^g,* 
esetén a szerződésszegestényét, leíriísát, lényeges jellemzőit, beleértie -:'í:'í^':';;;3;,;;;;'"a rr,regarrap-ooas r"r-ona-í"*,o' vagy a Megállapodástól valóeláílríshoz' krírtérítés kÖveteléséhez vagy a Megallapodas alap1rin J[al,,-r,uto egyéb' szankció érvényesítéséhe z vezetelÍ,,valamint ha

'á.::il*Í',:JiÍi"#* 
magatartásiia|, u.itye.t felelős," dé..b.;.;"gy egészben) a Megállapodrás vele fennálló részének

10.1l. Vevő részérő|.':il':t*: 
:úly:: megszegésének minősül kÍilÖnösen, amennyiben Vevő fizetésr k<itelezettségének a fizetési[1ff#JÍ*.T$'ff:;ffi.,t -Eludói fel*mondasra fi;';il;;".é;;is-regaaob s;"'á;p;ilá,t'u..i,ioo, is tartalmazó írásbeli

10,12. A fetmondasi jogát gyakortó Fél a felmondrísát indokolni köteles, és az abban foglalt indoknak valósnak kell lennie.

'o ',,á #1*#lr".ff.x1:Jll,flfjii.y;',*Íí::#,, -érintett Eladóra vonatkozóan _ rendes felmondiíssal való megszüntetését bá'rmelyik

||. \.egyes rendelkezósek

1 1. l. Felek magukra nézve kötelezőnek.fogadjrík el, hogy az al|nthéatartásról szóló.hatáyos tÖrvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek,feladat- és hatrísköniknek. megfelelőá u ."gt.ittiit szerződések teljesitésétád,,.....n .rr.noii,nJ't,.e. nogy résziikre a jogszabii.lyokszerinti információ megadasa rizleti titoka viló hivatkozassal nem tagadható meg.

l1 2 A Meeálano:tr#$ff*ffiÍ''#:Ti.iT'lih3.á.:J1t.T,iife1e1óen 
felhatalmazott képviselóje által cégszeníen aláírva érvényes, feltéve,



11.3. Minden' a Megállapodrísból származó jog éS kötelezettség kötelezni, illetve jogosítani fog|a mind a Vevőt, mind a Vevő jogutódait. Eladó

Megatlapodásúól siri'rmazó jogainak éi k-ötelezettségein ek átruhÍuÍsára csak Vevő előzetes írasbeli hozzájarulasával jogosultak.

1 1.4. A Megallapodasra a Magyar Köztarsaság jogszabrí'lyai az irinyadók' Eladó kÖteles betartani minden törvényt, illetve altalanos érvényű

1og.,u*uaf, helyi rendeleiet és egyéb szabilyzatot,.attely a Megallapodás targyával, a teljesítendő adatszolgátatasokkal és a fizetendő

díjakkal kapcsolatos, valamint a munkavédelemről szó1ó l993. évi XCIII. ttrvén}'t.

1 l.5. A Megallapodas és a Felek kozötti kommunikáció nyelve a magyar.

l1.ó. A Megallapodas teljesítése sorifu:t a Felek kötelesek a Kbt., és kapcsolódó Kormányrendeletek Megallapodas teljesítésére vonatkozó

előírásait maradéktalanul betaÍtani.

l1.7. A Felek minden vita rendezését kötelesek jóhiszemű, kizvetlen tri'rgyalasok útjan megkísérelni. Ha a vitát nem sikerül a

kezdeményezésétól számított 30 (harminc) napon belül a jóhiszemű, közvetlen trirgyalasok útjrírr rendezni. A Felek a vitarendezési

eljrirasok iu.tu.u alatt is maradéktalanul kötelesek eleget tónni a Megálapodas szerinti kötelezettségeíknek. Felek a Megrí'|lapodasból

,iÍon,-ó esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útjan rendezik, és csak annak eredmény.telensége esetén fordulnak bírósághoz.

Felek a tr,tegallipodrlsia a jogvita t.gy,a"* ertetetol ftiggóen a Vevő székhelye szerint illetékes bíróságok kizarólagos illetékességét

kötik ki.

l1.8. Az érintett Eladó 5 napon belul koteles írasban értesíteni Vevót, a tarsasági Megallapodásban és cégadataiban (cégjegyzékben) foglalt

adatainak valtozÍsalról' a változasokat igazoló dokumentumok csatolasával.

ll.9.Egyéb rendelkezés hianyában minden értesítést és minden abból eredő üzenetet írasban, postrírr (tértivevényes, elsőbbségi levél

rormajatan), vagy telefax/elek1ronikus levél útjan kell megktildeni vagy kikézbesíteni a mrisik fel részére, annak címére.

Az értesítéseket és iizeneteket tuÍalmazó dokumentumok akkor tekinthetók átadottnak, amikor azokat az adott címre kikézbesítették' és

az ezt igazo|ótértivevén$ a küldő fel visszakapta, illetve telefax esetén akkor, amikor azt az alábbi címzés szerint ktildték el és a hibátlan

továbbíirísról a faxgép áitul tludott igazolast á tutoo fel megkapja azzal, hogy ha a telefax üzenetet a ciÍnzett nem olvasható formában

kapja meg, attor mrot a telefax tiaenet kuldőjét - ha az azonosítható . haladéktalanul értesíteni köteles. Elektronikus levél esetén a

sikeres kézbesítésre vonatkozó igazolrís veendő fi gyelembe.

A Megá1apodrással kapcsolatos kérdésekben nyilatkozattételrejogosult és kapcsolattarti:

E|adó részéről:
Név: Somody Csaba
Cím: l116 Budapest,Kardhegy u' 22'
Telefon: +3630 645 l43l
Far: +361 2260890
e-mail: csaba.somody@alliedrvs.eu

Vevő részéről nyilatkozattételre jogosu|t:

Név: Nagy Lriszló
Cím: 5607 Békéscsaba, Dobozi út 5.

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

Vevó részéről kapcsolattartasra jogosult:
Név: Bakucz Pií'l
Cím: 5605 Békéscsaba Dobozi út 5
Telefon: 66/523-200
e-mail: bakucz.nal@alfoldviz.hu



A Felek a Megállapodiíst, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóvráhagyólag és saját kezűleg tták a|á

l l . l0. A Megállapodrís elviilaszthatatlan részétképezik az a|ábbtmellékletek:
l . számu melléklet Közbeszerzési műszaki leíriís
2. sziírnú melléklet: Ajanlati felhívrás és dokumentáció
3' számú melléklet: Eladó nyertes ajríLrrlata, benne a Megállapodás szerinti vállalasokat tuta|mazóFelolvasólapjaFelek rögzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizit<átlag ugyan nem kerülnek csatolásra a sze,rzódés tcirzsszövegéhez, émt aKözbeszerzési Eljarrís lefolytatasa soriírr mindkét Fé1 száminaismeile vá|t azoktartalma. Amennyiben a fenti egyes dokumentumok kÖzottbármilyen eltérés található, abban az esetben ezek a dokumentumok egymashoz viszonyítva a Ktzbeszerzési műszakr leíras elsődlegessége mellettaz előbbi sonendben irányadóak'

A Megállapodás 2 eredeti példanyban készult, melyből l példany a Vevőt, 1 példany azElad,ótilleti meg.

Békéscsaba, 20 1 8. június 7.

Zrupkó Janos
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5&r* b*kl$cMba, Dob.,r

Nagy
Vevő

Lász|ó vez
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