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Adísvéte|i keret-megá||apodás

amely létrejött eglrészrőI a
ALF.tLDvÍz Rc gionális Víziközmű -szo |gíitató Zrt.
székhely/cím: 5600 Békéscsab4 Dobozi ú 5'
cég|egyzékszám: 04-t 0.001580
adószám: l3 l00887.2-04
statisztikai számjel: 1 3 l 00887-3600.| |4-04
Bankszám| 6521i111 : |0 402609 -2601 7989-00000000
Képviseli : Nagy Lríszló ve zffigazgúó
mint vevö - a továbbiakban: Vevő

mósrészről ak)
név: Allied Water Solutions cEE Kft.
cím: 1 l18 Budapest, Kmdhegy u. 22.
képviseli: Zrupkó Jrírros ügryezető
adószám: 24397498-243
cégsegyzékszám: 01 09 175051
mint eladó - atovábbiakban: Eladó,

lÍiltn.ktillÖn említve Fél, egyÍittesen Felek - a továbbiakban: FéUT.e|ek - között a mai napon az a|ábbifeltételekkel'

Preambulum

Yevő ,,Keret-npgóllapodós az Alftildyíz Zrt_vel technológiai célú polielektrolit vegnzer adásvétek tátrglban -36_ rész', e1nevezéstí beszerzése
érdekében _ mint ajánlatkérő - aközbeszerzéselaől szóló 2015. évi C)(L[I. tórvény (a továbbiakban: rbt.; tr,t'isodit rész XV. feiezet szerinti
Nyílt eljáLrás (továbbiakban Ktzbeszerzési Eljrárrís) lefolytatásáról döntött.
A Közbeszerzési Eljárás lezrárásaként Vevő a Kbt. l05. $ (l) bekezdés a) pontja szerint egy _ nyertes ajánlattovővel - Eladóval Keret-
megállapodiást (továbbiakban Megálapodás) köt.

AMegállapodás azannakalapjrínadottközbeszetzésmegvalósítrísrárairrírryulómegrendelés(ek)mindenfeltételéttüta1mazz4ígymegrendelés
minden esetben a Vevő ií{tal'i kÖzvetlen megrendelés útjfu történik, a Megállapodrísban részes - nyertes - ajánlattevőtől, a MegálalodIásban
meghatiírozott feltételek szerint

A Megá{lapodás elózmény iratait képezik a létrejöttét megalapozó eljárrís dokumontunrai: az ajimlati felhíviís és a további kÖzbeszerzési
d9luTentumolq melyeket a Vevó _ niot ajánlatkérő _ 5 .sg megőra' A Megrí{lapod.is elviíIaszthatatlan részét képezi Eladó közbeszerzési
e|jiírás sorifur tett ajánlatai. ;

1. Megállapodás tárgya

l.l. Mográllapodiís téÍgya a Közbeszerzési műszaki leírrásban meghatározott telephelyen' vagy telephelyeken jelenleg alka|mazott, vagy - a
műszaki inforrnációk (az iszap mennyisége és hrlajdonsrágai, avlzte|enttetl. iszap minimiílis-, és az elfolyó dekanMz előírt maximáxis.,
szérazanyagfartalm4 és a feladrással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenertékű. leggazdaságosabb (az előírt adatok mellatt
felhasanrálandó maximráLlis éves mermyiség és megajifurlott vegyszer egységár alapján kalkulát legolcsóbb) vegyszer atrábbi mennyiségben
történő kiszríllítrís4 a Megálapodiis teljes futamidejére vonatkoztatv4 melyből a teljes mennyiség Vevő ,,KÖzbeszerzési *tis'uti
leírásában', meghatiírozott telephelyein keriil átvéte|re, a ,,Kiizbeszerzési műszali leírrisban'' megadott kiszerelésekben (szráLllítási
egységekben)' illetve egyidejú szállítiísi mennyiségek biztosítrísával, a Vevő fe|rnertiLlő igénye szerint.



1.2.

1.3

A jelenleg hasznát polielektrolit vegyszer és annak maximáis éves mennyisége (Az adott részre yonatkozó adatok alapjón
végIegesítendő):

megnevezés: Praestol 655Bc-s
mennyiség: 825 kg/év

Eladó nem az |.1. pontban meghatározoÍt' hanem azzal eglenértékű (ld. 7.3. pont) veglszer szállítósára vóllal kötelezettséget, a
következők szerint (Ajánlat tartalma alapján véglegesítendő) :

me gnevezé s : Acefl o c 8 0 5 0 2
mmimális mennyiség: 644 kg/év

Vevő legfeljebb az előző pontban meghatrírozott mennyiség erejéig jogosult rendeléseket kibocsátani az Eladónak. Vevő a Megallapodas
hata|ya alatt a tényleges - mindenkori technológiai sziikséglet szerinti - merrnyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket ervérryesít,
így az |.I . pontban megadott korábbi maximáis éves vegyszerfelhasznáas _ illetve egyenértéktí termék megajánlasa esetén az Eladó erre
vonatkozóan a Közbeszerzési Eljarrísban tett viíLllalrásában ekként megajan\ott (az 1.2 pont szerinti) _ mennyiségtől eltérhet. Vevő
fenntartja a jogot, hogy az évenként megadott mennyiségtől szallítasi címenként, vagy akar teljes mennyiségre vetítettin is, legfeljebb 30
(harminc) széuaté|d<al, negatív iriírryba eltérjen éves szinten.

Eladó a Megálapodas alapjiírr ktlteles a Megálapodiisban, illetve az egyes megrendelésekben meghatarozott mennyiségű és kiszerelésű
terméket a Megallapodrísban foglalt feltételek szerint kibocsátott megrendelésekben meghatrírozott idópontban és módon Vevőnek átadni,
illetve számiira biztosítani, Vevő pedig kÖteles a termékeket átvenni, és azok inÍÍ" a MegÍllapodas 5. pontjában rögzítettek szerint
megfizetni.

A te|jesítés he|ye és ideje

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

2.|.7.Yevő a polielektrolit vegyszer véte1ezését a Közbeszerzési míilszaki leírasban Íészletezett, az egyes megrendelőkben meghatarozott,
telephelyeken végzi.

2. I.2'E|adó feladata a szállitáshoz szükséges göngyöleg biztosítasa.

Eladó által a Vevő telephe|yén biztosítandó Teljesítés időpontja:

2.2.|.Yevő telephelyenként, maga szervezi össze _ a telephelyi igények és szükségletek alapjrírr _ szállítrísí igényeit, oly módon, hogy az
egyes régiók a|tal történő következő naptarí hétre esedékes megrendeléseket egységesen adja meg azB|adó számfua'

2'2.2'E|adó' az á|ta|ameghatáÍozottijrtemezés szerint, de a megrendelést kivető naptari héten köte|es a Közbeszerzési műszaki leírrísban,
illetve jelen Megálapodásban r<igzítettek szerint teljesiteni.

Az l' pont szerinti teljesítéshez az Eladó felé jelentkező egyidejű szallítasi mennyiségi igényeket a Közbeszerzési műszaki leíras
rész|etezi, melyek lehetséges szélső értékei (Áz adott részre yonatkozó adatok alapjón véglegesítendő):

Kiszerelések (szállítási egységek):25kg

El várt e gyidej ű s zá||itás:1 5kg

SzriLllítási gyakoriság (tájékoáató adat):havonta

Amennyiben az Eladó nem az I.I. pontban meghatározott, hanem azzal eglenértékíí (ld. 7.3. pont) veglszer szállításóra vállal
kötelezettséget, akkor a szállítási glakorisóg a vonatkozó tójékoztató adathoz képesí a tényleges felhasznáIái és az eg,lidejű szállítósi
m enny i s é g a lapj ón e l t é r he t (Aj ánl at t ar t a l m a al apj án v é gl e ge s ít e ndő. ) :

Kiszerelések (szállítasi egységek) : 25kg

1.4.
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Elv árt eglidejű sz ál lítás : 7 5 kg

SzáI línisi gakoriság (áj é ko:tató adaí) : havonta

2'5. EIadősajátszállítóeszkÖZén,sajátköltségéreszÍllitjaamegrendeltmennyiségetaVevőhetimegÍendelésekbenrögzítéSrekerülőegyes
telephelyeire. A telephelyeken az átfejtést, illetve le- (és esetlegesen fe|-) rakodast' va|amint a szállított mennyiség mérését, az á|ta|a

biztosított eszkizökkel, az E|adó köteles biztosítani. Vevő eltekint a méréstő|, amennyiben a kiszállítas olyan edényzetben történik,
amelynek névleges térfogata meghatarozott, dokumentalt, az edényzeÍ szállítaskor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési
helyre kerül leszállításra. Az itruhoz kapcsolódó karveszély az áÍfejtés, illetve edényzetben történő átadás esetén az átadás-átvétel
befejezésével szá|| át a Vevőre.

2.6' E|adó sem a teljesítés megva|ósításában, sem az érvényesítendő arban nem jogosult eltéÍéseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi
igény mértékére tekintettel.

2.7' E|adó_aközbeszerzésie1járásbenyújtottnyertesajánlatávalegyezőmódon_kötelesvevőszolgálatotműködtetniaMegállapodasteljes
időtartama, hatálya al att. (Aj ón l at Í ar ta lm a a l apj lln v é g I e ge s ít e ndő. )

3. A Megá|lapodás hatálya

3.l. A MegáLllapodas megkÖtésétől számított 36 hónapig, azaz20|8' jinius7-tó|2021.június 7-igérvényes és hatályos.

3.2. Megálapodás a|apjri'n tÖrténő uto1só megrendelésnek a lejrírati idő időpontjáLig teljesülnie.

3.3. Vevő biztosítja a Megá'llapodas teljesítése sorií'rr elvégzendó fe|adatokhoz szükséges információkat.

3.4. E1adó kÖteles vevőt minden o1yan köriilményről haladéktalarrul értesíteni' ame1y a teljesítés eredményességét vagy ke|lő időre való
e1végzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő karért E1adó kizrírólagosan felelős. Az értesítési kötelezettség a

kÖrülmény bekövetkeztével, illetőleg akkor kezdődik, amikor Eladó a körülményről tudomast szerez, illetve felismeri azt, hogy a

korulmény gáto|jaa szerződésszeni teljesítést. Felek megállapodnak, hogy azE|ado értesítése a szerződésszegés kÖvetkezményeit nem
érinti és azok alól nem mentesít.

4. E|lenérték

4.1. E'ladónak a Megállapodasban meghatarozott megrendelések szerződésszerű teljesítéséért a megrende|ésben fogla|tak maradékta|an
te|jesülése esetén el|enérték Íizetendő. Az ellenérték az alábbi egységfuak alapjrí'n kerul kiszámításra (Ajánlat tartalma alapján
véglegesítendő):

1. L l.vegyszer neve: AceJIoc 80502

nettó egységara: 839 Ft/kg

Az _ a Megal|apodás 4.l pontja szerinti _ egységrí'r taÍta|mazza Eladó valamennyi _ a Megállapodás teljesítése soriírr _ felmerült és a
jövőben felmerülő va1amennyi díját, koltségét, fizetési igényét, valamint a vagyoni jogok átruhazásanak díját. Az _ a Megá|apodás
4' l . l l . pontja szerinti _ egységaron fe|ü| Eladó semmi|yen jogcímen nem tarthat igényt további dijazásravagy koltsé$érítésre.

4.2. A Vevő' a Megállapodás léÍejÖttét megalapozó közbeszerzési eljárasban rÖgzítettekkel osszhangban, jogosult a Megallapodás 1.

pontjábaÍl meghatarozott éves mennyiségtől legfeljebb 30 %o-ka| negatív iriínyban eltémi' valamennyi veglszer, telephely, valamennyi
teljesítési forma esetén. Eladó ezen mennyiségi eltérésen belül kÖteles a megajanlottak szerinti egységilron, a szerzódéses feltételek
szerint biztosítani a teljesítést. A mennyiségi eltérés a tételes elszrírnolas keretében rendezésre kerü|.

Felek az e|őzőek szerinti körtilményt nem tekintik szerződésmódosításnak, figyelemmel arra, hogy a korulmény a Felek iilÍa| az
Megállapodás megkcitését megelózőkózbeszerzési eljarásban rögzített volt.

4.3. A Megállapodás 4'1 pontja szerinti egységárak a Megálapodás hatályba lépésétő1 szárnított 12 hónapig kötött marad.



A szerződéses ar (a Megallapodas 4. 1 pontja szerinti egységarak) az a|ábbi esetekben és módon viltozhat a futamidő alatt:

A Megálapodrís időtartama alatt a Megallapodás 4.1. pontja szerinti egységarat az a|ábbiak szerint lehet módosítani a Megallapodas
megkötésének évfordulójara vonatkozó kezdő hatályal az a|ábbi esetek bií'rmelyikében:

4.3.l.évente egy alkalommal bármely Fél kezdeményezheti, hogy a Megállapodasban rögzített egységarakat az előzó gazdasági évre
vonatkozó, KSH altal hivatalosan kiadott éves fogyasztói-arindex szerint módosítsiík.

4.3'2.az Euro/Forint arfolyam Megallapodas megkötéskoÍ érvényben lévő értékéhez képest történő véltozÍsa: amennyiben az Euro/Forint
rí'rfolyam vÍltozása befolyásolja a Megálapodásban rögzített egységarat bármelyík Fél kezdeményezheti az ármódosítast, ha az
Magyar Nemzeti Bank á|tal meghatiirozott hivatalos Euro/Forint mfolyam az utolsó rírmegallapítás kori arfolyamarinytó| +l- I0%-
ná nagyobb mértékben eltér, és ez az e|térés 30 naptari napná hosszabb ideje fennál. Az MNB hivatalos Et-IR./Forint
iírfolyamvátozás szerint az ár az a|ábbiak szerint módosul:

P2:P1+ (EIIR2 - EURI) /EttRl * Y / 100
Ahol:
P1: korábbi vételiír
P2: új vételár
EURl: az utolsó ármegálapításnií'l figyelembe vett arfolyam
EI]R2: az új ármegallapításniiLl figyelembe vett iírfolyam
Y: termék iíron beluli deviza kitettség arány4 amelyrrek mértéke _30 %
Fe1ek rigzítik, hogy a Megallapodas megkötésekor hatályos árakat az E1adók a Megá|lapodás megkötését megelőző ktizbeszerzési
eljrírasban az aján1ati felhívas Hivatalos Lapba (TED) történő feladasa napjan érvényes, Magyar Nemzeti Bank á|ta| meghatalozott
devizarírfolyam alapjin batirozták meg. Felek megallapodnak, hogy a jelen pont szerinti ármódosítás kummulát éÍéke nem
haladhatja meg a teljes Megallapodiís szerint fizetendő kummulát vételrírösszeg 10 oÁ-át,

4.3.3.Felek a Megrí'llapodas 4.4.|-4.4.2 pontjai szerinti korulményeket nem tekintik szerződésmódosítasnak, figyelemmel arra, hogy a
körülmény a Felek altal az Megallapodas megkötését megelőzőközbeszerzési eljarasban lögzített volt.

5. Fizetési fe|téte|ek

5.l. Eladó előlegre nem jogosult.

5.2. Vevő az áúvett arura vonatkozóan' tételes elszámolas mel|ett, szállítólevél alapjan, szálítá'sonként fogad be szémiát azE|adótól, és azt a

sz(miakézhezvételételétől számított 30 napon belul átuta|assal egyenlíti ki a szrírnlan megjelölt bankszámlaszámra, a Kbt. 135. $ (l) es

(5)-(6) bekezdésekben előírtak, illetve a Ptk. 6:130. $ (1)-(2) bekezdései szerint.

A kifizetések pénzneme a HUF. Eladó tudomasul veszi, hogy amennyiben az általa kiállított számla alakiságában nem felel meg a
mindenkor hatalyos jogszabríLlyi követelménynek, úgy Vevő a szÍtmta kifizetését _ Eladó szerződésszerű teljesítésének ellenére is _
mindaddig megtagadhatj4 amíg Eladó szárt|ája alakiságában ezen ktvetelménynek nem felel meg. Ebben az esetben Vevő részéró| a
fizetési késedelem jogkövetkezményei nem állnak be.

5.3. A tételes elszámolás elkészítése és átadasa Vevó részére' a szallítólevél aláírasanak, i|letve az ez a|apján kjálított számla szerinti
ellenérték kifizetésnek a fe|téte|e. Vevő a teljesítéskor a szallítólevelet atákja amemyiben a Megállapodas szerinti feladatokat Eladó
te|jesköníen, a megfelelő hataridőben és szakmai színvonalon megvalósította. Eladó valamennyi megrendelés teljesítése vonatkozásában
köteles az aláírt szá'llítólevél egy példanyát aszétrnláltoz csatolni.

5.4. A Vevő a szerződésen alapuló e1lenszolgá'ltatásból eredő tartozasával szemben csak a jogosult által elismert, eg1nremű és lejárt követelését
számíthatja be.

5.5. Vevő felhívja Eladó Íigyelmét arr4 hogy az esedékes ellenértékről kiallított sziírnla mellé Eladó minden esetben az alábbi dokumentumot
csatolni kÖteles:

. nyilatkozat a|val|alkozóbevonasánaktényéről



6.

ó.1.

6.2.

o.J.

6.4.

E|adó szerződésszerű te|jesítése

Eladó kötelezi magát, hogy az á|ta|a biztosított termék megfe|el az átadás időpontjában hatáyos előírasoknak, mind a minőség, mind
bármely mas körülmény tekintetében.

Eladó kötelezi magál akövetkezőkre: biztosítani a mindenkor hatalyos előírásoknak és rendeletnek megfelelő terméket, azon esetekben,

melyekben a hivatkozott rendelet az adott termékre vonatkozóan hatiíroz meg tételes szabalyokat.

Eladó köteles megfelelő gonddal és igyekezettel elvégezni a teljesitést. Eladó kÖteles tűmi minden, a val1alrísahoz fliaődő e|lenőrzést,

vizsgalatot és abbarr tevékenyen közreműködni.

Eladó a Megallapodás megkötését mege|ózó közbeszerzési eljarasban benyujtott ajri'rrlatában foglaltakkal egyezóen ismételten kijelenti,

hogy megfelel az alábbi előírasoknak, és ezt a Megrí'llapodas teljes időtartama alatt biztosítani fogja:

6.4,I.aszÍlt|itott termékre vonatkozóan rendelkezésre iill a magyar nyelvű biztonsági adatlap;

6.4.2'a szÍilitott termék, a tényleges szállítás sorií'n, a műszaki leíras részeként kiadott táblazatban Ítgzített _ víáelenített iszap elvárt

minimií'tis. és az elfolyó dekantvíz előírt maximáis- szlrazanyagtartalma, és a feladással szembeni elvrírrísok _ e1őírásokat

biztosítani tudja;

6.4.3.aszál|itott termék szill,itásÍn a Közbeszerzési eljriLras sorrí'rr kiadott táb|ilzatbaÍ'rögzitett kiszerelésben (szríLllítasi egységben), az e|őirt

egyidejű szálítasi mennyiség biztosítasával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szrí'llítasi gyakoriság a vonatkozó tájékoztató

adathoz képest a tényleges felhasznáas és előírt egyidejű szallítas alapjan történő meghatarozasával) teljesíti' Vevő érintett

telephelyeire,

6.4.4.a szállitott termélce vonatkozó sikeres próbaidőszak lezárását követő 15 napon be1u1 _ írásban megerősítve az atka|mazisi
feltételeket _ alkalmazastechnikai leírríst adunk át Vevő részére'

A Megallapodast Eladóként kiztrólag a Közbeszerzésí eljarasban ene jogosultként kihirdetett gazduági szerepló jogosult megkÓtni, és az

egyes megrendeléseket _ a Kbt. 105.$ (1) bekezdés a) pontja szerint - kiziró|ag E1adó jogosult teljesíteni. Az F'ladóként szerződő fé|

személyében csak a Kbt. 139. $ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt korlátozasokkal ktivetkezhet be valtozas.

Eladó személyesen köteles eljámi, azonban jogosult a Megallapodas teljesítéséhez mas személy kozreműkodését is igénybe venni. Az
Eladó altal ktlzreműktidóként igénybe veendő személy kÖzreműktdéséhez azonban azE|adó köteles Vevő előzetes hozzájmulasát kémi.

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

Eladó a Kbt' 1 38. $ (3) bekezdésében meghatarozottak szerint azatábbi, a Megrí{lapodas teljesítésében részvevő alviíllalkozókat je|entette

be a Megálapodas megkötéséig:

Eladókijelenti'hogyajelenpontbanjelöltalvallalkozó(k)nemríLll(nak) akizáróokokhatií,lyaalatt.

KÖzbeszerzési eljrí'rris soran Eladó vallalríst tehetett arr4 hogy biztositja-e a teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy

rendelkezésre al|asát,

- aki kiemelten foglalkozik Eladó jelen Megallapodasból adódó kötelezettségei (megrendelések fogadrísa" visszaigazolasa) teljesítésével

- aki soron kívül, és kizvetlenül intézkedik Vevő a jelen Megallapodas teljesítésével kapcsolatos megkeresései (bármilyen' a teljesítéssel

kapcso1atos intézkedés, pl.: reklamáció, számláva| kapcsolatos ügyintézés) ügyében;

- aki legalább munkanapon, munkaidőben az a\ább megadott elérhetóségén Vevő sziírniíra elérhető és aki Vevó a Megállapodas Eladó

altali teljesítéséből fakadó vagy azazzal összeftiggő bármely körülménnyel kapcsolatos megkeresését fogadja és érdemben intézkedik.

Eladó tett ilyen válalríst' és vií'llalasa alapjan a teljesítés időszakában dedikát kapcsolattartó személy fentiek szerinti rendelkezésre

allrísrírrak biztosiÍÍsa (az aj ónlat tartalma alapj an vé glegesítendó)

ó.5

6.6.

6.7

6.8.



a teljesítés részét képezi, a kapcsolattartó személy neve: Somody Csab4 !flÍf6]jz2s:nu, mobi1:+3ó30/645-|43|,
email : csaba. somody@alliedws.eu

Szá|lítási Próbaüzem

6.9. Tekintettel arra, hogy a jelen Megiilllapodás alapjan szállitésra kerulő termék összetétele nem feltétlenÍil azonos a szallitrísi telephe|yen
korábban azonos célra hasznalt termékkel, továbbá arra, hogy a termék szá'llítá6i telephelyen való felhasznrílásra alkalmasságát és
hatásfokát a szálítasi telephely adottságai (p1. kapacitas, vízminőség, vezeték.hilózat, tríro|ó. és egyéb berendezések tipusa és allapota,
stb.) befolyaso|j ék, ezért Fe1ek az alábbiakban rí'llapodnak meg.

6.10. A Megallapodas hatalybalépését követő 3 hónapos időszak (a továbbiakban: Próbatizem) során a Vevő a termék telephelyen való
felhasználásra alkalmasságát és hatasfokát áttekinti és felulvizsgája (a továbbiakban: Felülvizsgáat).

ó.11. A Felülvizsgilat az Eladó átal' a Közbeszerzési eljarasban kiadott Műszaki leírris szerint 20I.|. év I.-VII. hónapban a telephelyre
beérkezett szennyvízmennyiség és a 2016. évben keletkezett iszapmennyiség ismeretében megajrí'nlott és a Próbaüzem soriírr ténylegesen
felmerült _ a szennyvízmenrryiség arrírryosításával meghatarozott . fajlagos vegyszerigény ósszevetésével tÓrténik. Mínd a megajánlott,
mind a tényleges fajlagos vegyszerigény szrí'rnítasaná'l a víztelenítésre feladott iszap paramétereit (mennyiség, szárazarryag tarta|om)
figyelembe kell venni. A megajiirr|ott és a tényleges fajlagos vegyszerfelhasznalas közótti mennyiségi különbséget az egyenértékűségi
kritériumok (a vegyszerfelhasznáas azonos vagy kevesebb adagolási mennyiség mellett, azonos vagy jobb víztelenített iszap
szélrazaÍryagÍaÍÍ'almat eredményez az adotí víztelenitési gépen, azonos vagy tÖbb iszap feladás mellett, csurgalékvíz minőségi
krivetelmény teljesítése me11ett) teljesülése mellett kell vizsgalni. A mennyiségi eltérés meghatá'Íozásimil a Vevő szakemberei mellett az
Eladó altal a Közbeszerzési eljarásban megielölt szervizmémÖk jogosult résá venni.

6. 12. Ha a Felulvizsgáat eredményei szerint az Eladó altal a Közbeszerzési e|jarrísban megajrírrlott és a tényleges fajlagos vegyszerigény kÖzötti
eltérés a +|0 %o-ot meghaladj4 akkor a Vevő a jelen Megallapodrís azonnali hatalyú rendkíwli felmondásara jogosult. A Vevő a jelen
pont szerinti rendkívtiLli felmondasi jogát a Felülvizsgálat eredményének ismeretében, annak |ezárását követő 10 munkanapon belül
gyakorolhatja írrisbeli nyilatkozatban.

6. 13. Ha a Próbaiiaem soriín megismert adatok alapjan nyilvá'nvalóvá valik, hogy a megajanlott vegyszer termék _ a Közbeszerzési eljarasban
és a jelen Megallapodasban vallaltak szerinti szallítas mellett - nem felel meg az egyenértéktiségi kÖvetelménynek' akkor a Vevó a
Próbaüzem kezdetét követő 45. naptól a Próbaüzem lezárását megelőzően isjogosult ajelen Megallapodas azonnali hatrllyu rendkivuli
felmondiísara. Nyilvrírrvaló a meg nem felelés ktilónÓsen akkor, ha a vegyszer termék a Közbeszerzésí eljarrísban megajrí'rrlott (az iszap
paramétereinek figyelembevételével aranyosított) mennyiség 150 %-anak adagolasa mellett is |5%o vagy arrrral nagyobb eltérést
eredményez a Műszaki leírrísban megadott viztelenített iszap sziraznyag tartalmríLrrá.

ó.l4. Felek megrí'llapodnak, hogy a Próbaiizem alatti mennyiségi eltéréshez és a7.4. vagy a7.5. pont szerinti vevői felmondríshoz kapcsolódóan
a hibas teljesítés, vagy meghiúsulas jelen MegáLllapodas szerinti egyéb jogkövetkezményei nem alkalmazhatóak, kivéve, ha a vegyszer
termék a Közbeszerzési eljarasban megajanlott (az iszap paramétereinek figyelembevételével miírryosított) mennyiség 200 %-ár;ak
adagolasa mellett is 20 %o vagy annál nagyobb eltérést eredményez a Műszaki leírasban megadott víztelenített iszap szárazulyag
tartalmanál' amely esetben a hibás teljesítés, vagy meghiúsulas jelen Megallapodas szerinti egyéb jogkövetkezményei megfelelóen
alkalmazhatóak.

ó.l5. Ha a jelen MegiíLllapodás a|apjrín azE|adó egynél ttibb telephelyre köteles terméket szállítani, akkor a Próbatizemet és a Felülvizsgáatot
ü egyes telephelyekre külön-kiilön e1 kell végemi és a7'4. és 7.5. pont szerinti jogkovetkezmények akkor is alkalmazhatóak,haaz ott
meghatiírozott feltételek bármely telephely vonatkoziísában beallnak.

7. A te|jcsítés el|enőrzése

7.1. Vevő azB|adó á1tal biztosított termékek mennyiségi, valamint esetleges látható minőségi hibákra vonatkozó ellenőrzését a teljesítés
helyszinén, azza| egyidejúleg végzi. Az áruátvétel a Vevő vagy megbízottja személyes átvételével' a mennyiség megallapítható, a
minőség igazo|ása a kiél|ított dokumentumok ellenórzésével történik.



7.3.

7.2.

8.2.

8.6.

A Felek helyszíní képviselói, az ellenőrzésre jogosult személyek, akiknek adatait a Felek kolcsonosen ismertetik egymas felé, minden

valtozás és vií'ltoztatas esetén.

A Vevó minőségi kifogását a kitelező szavatossági idő alatt, a hiba észlelését követően, szükséglelen késlekedés nélkiil teheti meg. Aá,
hogy az aru hibaja a ieljesítéskor fennallt, valamint hogy a kifogással érintett arut az Eladó a Megallapodas alapjan szallította a Vevő

r észére, vélelmezni kell.

Az Eladó köteles a Vevő felszólítasar4 a Vevő alta1 meghatarozott hatrí'ridőben, saját költségére gondoskodni a Vevő szrírynara hibasan

átadott iíru visszavételéről és a tarolóedényekből való kítlrítéséről, cseréjéről _ szallítással együtt _ saját költségére haladéktalanul

gondoskodni. Amennyiben az Elado az visszavételi és kitlÍítési, cserélési kötelezettségét megszegi, a Vevő jogosult a Megallapodast

felmondani, az ezze| összefuggő jogkivetkezményeket alkalmazni.

Kiitbérek, E|adó kártérítési fe|előssége

Késedelmes teljesítés esetén a Vevő jogosult

8.1.1. késedelmi kotbért érvényesíteni az Eladóval szemben a késedelmesen átadott merrnyiség AFA nélktil szrirnított ellenszolgaltatas

|%-imak _ de legfeljebb l)%-ifírak _ megfelelő mértékben, ha Eladó a megrendelésben _ a MegallapodÍs 2,2. pontja szerint -
meghatarozott átadási időponthoz képest késik az átadassal. A késedelmi kÖtbért Vevő minden megkezdett késedelmes nap utiín

számolja.

8.1.2.a késedelemmel érintett szallítasra vonatkozó megrendeléstől _ a Megallapodas 9.2. pontja szerinti kötbér érvényesítése mellett _

elallni, amennyiben a késedelmes teljesítés mértéke meghaladja a maximalis késedelemi kötbér kiszabasiíra okot adó mértéket'

Vevőjogosult azadottszálításnettóellenértéke2}%o.tmaknegfelelőmértékűmeghiúsulasikÖtbérkívetésére,amennyiben:

8.2.1.a késedelmes teljesítés meghaladja a késedelmi kötbér ma.rimumanak kivetésére okot adó mértéket.

Vevő jogosult a Megallapodast azonnali hatallyal felmondani, és a Megallapodls 9.4. pontja szerinti meghiúsulasi kÓtbéÍt érvényesíteni

Eladóval szemben' amennyiben

8.3.1. a megrendelések visszautasításanak, nem teljesítésének szrírna eléri az 5 alka|om/év.t,

8.3.2. a visszaigazolt megrendelések meghiúsulásríryrak száma tisszesen eléri a 3 alkalom/év{.

Vevő jogosult Eladóva1 szemben meghiúsulasi kttbért jogosult érvényesíteni, a Megálapodasban meghatarozott éves szálítasi

*"*yi,ég," vonatkozó nettó ellenszolgiúarás 2ToÁ.ÍIrrak megfelelő mértékben, amennyiben a Megallapodás a 9.3. pontban foglaltak

szerinti azonnali, vagy a Megií'llapodas Eladó egyéb hibájából bekÖvetkező renclkíWli felmondásií'ra keriil soÍ'

Yevő az esedékes kötbérigényét (késedelmi és hibás teljesítési kötbéI) a kotbérre okot adó körülmény bekövetkezését kivetóen a

tudomásara jutástól szánííott- tiz (10) napon belii'l írásban közÖlheti Eladóval. Vevő jogosult az esedékes kötbér tsszegét a soron

következő kifizetendő részszámla összegéből levonni.

Az Eladó kötelezettségszegése következtében a Vevőnél bekövetkezett közvetlen vagy közvetett km/költség meg1érítéséért az Eladó felel

ide értve a nem megfélelő minőségű termék adagolasából a szennyvíziszap kezelés során keletkező illetve ennek következtében kialakuló

karokat is. Ezen krí'r/ktiltség alatt é-rtendő ktilonosen a hibas áruk eltávolítása céljából a Vevő rí'ltal kifizetett kciltség (például a telephely,

tarolóeszközÖk tisztításanaf kriltségei és hasonló költségek), a Vevő oldalan keletkezett, illetve a kózigazgatási szervek altal kiszabasra

kertirlt díjak és szankciók (p1. birsagok, stb.), az E1adó kótelezettségszegéséből szirmazó krí'r elhárítása, azE|ado kötelezettségszegéséből

harmadii személ1,nek kiletke'eit ká'r, amelyet a Vevő volt köteles harmadik személynek megtéríteni (például a fogyasztói

egészségkarosítrísial kapcsolatos ká'Ítérítés), valamint egyéb követelések ésjogkovetkezmények, amelyeket a Vevővel szemben harmadik

személy érvényesített.

8.

8.1.

8.3.

8.4

8.5.



8.7. Felek rtigzítik, hogy a Vevő a kötbért meghaladó esetleges krirtérítési igényeít a kotbér mellett érvényesitheti.

8.8. A Felek Íögzitik, hogy _ a Megá1apodas 5.2. pontjan túl _ a Vevő fizetési késedelme esetén Eladó a mindenkor hatalyos Polgari
Ttrvénykönyv szerinti késedelmi kamat felszámítasaÍa jogosult.

9. Titoktartás

9. 1. Fe|ek kijelentik, hogy a titoktartasra vonatkozó a1ábbi rendelkezéseket a Kbt. (elsősorban nyilvánosságra és közzététe|re vonatkozó
szabályai, de egyéb, releváns előírasai is) feltilíqak'

9'2. Felek _ a Megallapodtís megkötését megalapozó kÖzbeszerzési eljaras és a teljesítés brírmely szakuzáhan _ kapott dokumentációkat
k':záro|ag a Megallapodás céljarajogosultak hasznalni és kötelezik magukat, hogy azokat illetéktelen harmadik személynek nem teszik
hozzáférhetővé és illetéktelen személynek nem adják át, nyi|vánosságra nemhozzÍk.

9.3. Eladó kötelezettséget viíLllal arra, hogy a jelen jogviszony során szezett adatokat, információkat üZleti titokként kezeli és azokat
ílletéktelen személy részére hozzáférhetővé nem teszi, át nem adja, nyilvanosságra nemhozza'

9.4. A titok1artiísi kÖtelezettség Eladót a jelen jogviszony megszúnte utríLrr is, idókorlátozas nélktil terheli. A titol1artasi kitelezettség
megszegéséből eredő karokért az ebben érintett Eladó teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

9.5. AzebbenérintettEladófelelősségetválalmindeno1yankarért,amelyatitoktartasikitelezettségmegszegésévelkapcso|atbanfelmenil.

10. A Megá||apodás megszűnóse

10.l. Felek a MegáLllapodast annak hatálya alatt a Kbt-be nem ütköző módon sziiLrrtethetik csak meg.

l0.2. A Felek megallapodnak abban, hogy a Vevő jelen pont szerinti elalliísa esetében - a Megálapodas a jtivőre nézve sziinik meg.

10.3. A Megállapodast brármelyik Fél azonnali hatríLllyal felmondhatja' amennyiben a masik Fél súlyos szerződésszegést követ e|' Az azornali
hatalyú felmondás nem mentesíti Feleket kártérítési kötelezettségük alól. Az azonnali hatalyú felmondas előtt megfele|ó időt ke1l tűmi a
szerződésszegő Félnek a szerződésszerű á{|apot helyreálítasara. A Vevő nem kiteles az érintett Eladót a szerződésszení al|apot
helyTeallítasara felhír'ni akkor, ha az elálásnak illetve a felmondasnak a Megallapodrís 7.4.,7.5.,9.|'2,, vagy 9.3. pontja alapjan van
helye.

l0.4. A Vevó minden egyébjoga csorbítasa nélkti| jogosult az éintett Eladóhoz intézett és a felmondas okait felsoroló nyilatkozattal azonnali
hatállyal fe1mondani a Megálapodríst, vagy annak egy részét' az alábbi esetekben:

- ha Eladó csődbe jut vagy fizetésképtelenné valik;
- ha Eladóval szemben felsziírnolasi eljrírast kezdeményeznek, és az nem kerül visszavonasra 10 munkanapon be1ül;

10.5' A Felek a Megallapodás megszűnése illetve megsziintetése esetén 90 (kilencven) napon be1ül elszámolnak egymríssal, és teljesítik
egymással szemben fennalló, nem vitatott pénziigyi kötelezettségeiket.

l0.ó. A Vevtí _ a Kbt-ben rögzítettekkel összhangban, különÖsen, de nem kizarólagosan _ előírj4 hogy

a) E|adó nem fizethet, illetve számolhat el a Megálapodas teljesítésével összeftiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. $ (l)
bekezdés k) pont ka.kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő trírsaság tekintetében meriilnek fel, és melyek az Eladó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) aMegél|apodas teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevők száxnira megismerhetővé teszik, és a Kbt. 143. $
(3) bekezdése szerinti ügyletekől a Vevőt haladéktalanul értesíti.

c) a külföldi adóilletőségii Eladó köteles a Megállapodáshoz arra vonatkozó meghatalmazóst csatolni, hog, az illetősége szerinti
adohatóságtól a magur adóhatósóg kömetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igértybevétele
nélkiil. A meghatalmazós a Megállapodás elvólaszthataílan nellékletévé válik.



l0.7. Vevő a Megállapodást felmondhatja,

a) ha feltétlenül szükséges a Megállapodas olyan lényeges módosítas4 ame1y esetében a Kbt. 1 4 1 ' $ alapj an új közbeszerzési elj arást kell

lefolytatni;
b)haaz Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. $-ban előírtak betartasát, vagy M érintett Eladó személyében érvényesen olyan jogutódlás

következett be, amely nem fe1el meg a Kbt. 1 39. $-ban foglaltaknak; vagy

c) ha az E1'MSZ 258. cikke alapjan a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljarás indult vagy az Európai

Unió Bíróság a azEIJMSZ 258. cikke alapjan indított eljarasban kimondta, hogy azElropai Unió jogából eredő valamely kötelezettség

tekintetében kötelezettségszegés ttirtént, és a bíróság átal megál1apitott jogsértés miatt a Megá1lapodas nem semmls.

10.8. Vevő köteles a Megállapodást felmondani, ha a MegiíLllapodás megkötését követően jut tudomasiira, hogy a szerződó fe1 tokintetében a

kÖzbeszerzési e|jarás soran kizríró ok allt fenn, és ezért őt ki ke||ett volna zámi a kÖzbeszerzési eljá'rasból.

10.9. A Vevő jogosult és egyben köteles je1en Megá11apodást az Eladóval felmondarri - ha szükséges olyan hataridővel, amely lehetővé teszi,

hogy a Megálapodással érintett feladata ellátasaról gondoskodni tudjon -,

a) ha Eladóban kÖzvetetten vagy közvetleni:| 25%o.ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy

személyes joga szerint jogképes siervezet, ame1y tekintetében fennall aKbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatarozott

feltétel;
b) ha Eladó kÖZvetetten vagy kizvetlenü| 25%.-ot megha|adó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy

szemé|yes joga szerint ;ógtepes szervezetben, amely tekintetében fenniill a Kbt, 62' $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában

meghatarozott feltétel.
c) az a)-t) pontok szerinti felmondás esetén az érintett Eladó a Megállapodás megszűnése előtt maÍ teljesített szolgaltatás Megállapodás

szerinti pénzbeli ellenértékére jogosult.

10. 10. Eladó a Megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy Vevő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni,

a) ha Eladó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Megálapodas felmondásahoz vagy eliíúláshoz, kártérítés

követeléséhez vagy a Megií'llapodás alapjan alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez yezetett, valamint ha az érintett

Eladó olyan magatartasával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Megállapodas Iehetetlenülését okozta.

b) az érintétt Eladó szerz<ídéses köielezettségének jogerős bírósági határozatban megallapított megszegése esetén a szerzódésszegés

tényét, leírasát, |ényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a Megrillapodas felmondásíí'hoz vagy a Megá11apodástól való

eláilashoz' kártérítés touét.lé.éh.' vagy a Megállapodás alapjan alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezeteÍ1, valamint ha

az érintett E1adó olyan magatartásával, amelyért fe1elós, (részben vagy egészben) a Megallapodás vele fennalló részének

1ehetetlenülését okozta.

10'11. Vevő részéről a Megállapodás súlyos megszegésének minósül ktilönösen, amennyiben Vevő fizetési kötelezettségének a fizetési

hatmidőn túl nem tesz ilegét és ezÍ az E1adó á felmondasra figyelmeztetést és legalább 8 munkanapos póthataridőt is tartalmazó irásbe|i

felhívása ellenére sem orvoso1ja.

10.12. AfelmondasijogátgyakorlóFélafelmondasátindokolniköteles,ésaz abbanfoglaltindoknakvalósnakkelllennie.

l0.13. AMegállapodáshatályaalattaMegrí'llapodás_aZérintettEladóravonalkozóan-rendesfelmondássalvalómegszüntetésétbármelyik
Fé1 60 napos felmondási idővel kezdeményezheti.

l1. Vegyes rende|kezések

1 1. 1. Felek magukra nézve kötelezőnek fogadjak el' hogy aZ á||afi'hiiztaÍtásró| szóló hatályos tcirvény szerinti illetékes ellenőrzó szervezetek,

feladar éi hataskiri'iknek megfelelően a megkötött szerződések teljesítését rendszeresen e|lenőrizhetik, és hogy résziikre a jogszabiíLlyok

szerinti információ megadása üz|eti titokra való hivatkozassal nem tagadható meg.

l 1'2. A Megallapodas módosítása kizarólag írasban, a Felek megfele1ően felhata1mazott képviselője által cégszeníen aláírva érvényes, feltéve,

hogy a Kbt-ben meghatarozott feltételek ezt lehetővé teszik'



l l.3. Minden, a Megallapodasból származó jog és kötelezettség kotelezni, illetve jogosítani fog|a mind a Vevőt, mind a Vevő jogutódait. Eladó
Megallapodasból szrírmazó jogainak és kötelezettségeinek átruhazasara csak Vevő előzetes lrásbetthozzájétnl'ásáva| jogosultak.

l1.4. A Megallapodasra a Magyar Köztrírsaság jogszabalyai az irinyadók. Eladó köteles betartani minden törvényt, illetve rí{talanos érvényrí
jogszabáyt, helyi rendeletet és egyéb szabilyzatoÍ', amely a Megríllapodás tángyáva|, a teljesítendő adatszolgátatasokkal és a Íizetendő
díjakkal kapcsolatos, valamint a munkavédelemről szóló 1993' éví XCIII' törvén}t.

l l.5. A Megálapodas és a Felek köztitti kommunikáció nyelve a magyar.

l1.6.A MegáLllapodas teljesitése sorárr a Felek kötelesek a Kbt., és kapcsolódó Kormiínyrendeletek Megallapodas teljesítésére vonatkozó
előíriísait maradéktalanul betartani.

ll.7. A Felek minden vita rendezését kötelesek jóhiszemű, kizvetlen targyalások útjan megkísérelni' Ha a vitát nem sikerül a
kezdeményezésétől számított 30 (harmínc) napon beltiLl a jóhiszemíi, közvetlen trírgyalasok útjiínr rendezni. A Felek a vitarendezésl
eljarasok tartama alatt is maradéktalanul kötelesek eleget tenni a MegríLllapodas szerinti kötelezettségeíknek. Felek a Megálapodasból
szÍtrmaző esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útjrírr rendezik, és csak annak eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.
Felek a Megállapodásra a jogvita trirgyának értékétől függően a Vevő székhelye szerint illetékes bíróságok kizarólagos illetékességet
kötik ki.

l1.8. Az érintett Eladó 5 napon belul ktlteles írasban értesíteni Vevőt, a tarsasági Megallapodasban és cégadataiban (cégiegyzékben) foglalt
adatainak vií'ltozásairol, avá|tozasokat igazo|ó dokumentumok csatolasával.

ll'9.Egyéb rendelkezés hiányában minden értesítést és minden abbó| eredő tizenetet írrisban, postríLrr (tértivevényes, elsőbbségi levél
formájában)' vagy telefax,/elektronikus levél útjan kell megktildeni vagy kikézbesíteni a masik fé| részére' annak címére.

Az értesítéseket és tlzeneteket tartalmazó dokumentumok akkor tekinthetók átadottnak, amikor azokat az adott címre kikézbesítették, és
az ezt igazo|ó tértivevényt a kuldő fel visszakapta, illetve telefax esetén akkor, amikor azt az alábbi címzés szerint krildték el és a hibátlan
továbbításról a fargép alta| kiadott igazo|ast a ktildő fél megkapja azza|'hogy ha a telefax üzenetet a cimzett nem olvasható formában
kapja meg, akkor mról a telefa"x iiaenet krildőjét _ ha az azonosítható - haladéktalanul értesíteni köteles. Elektronikus levé1 esetén a
sikeres kézbesítésre vonatkozó igazolás veendő figyelembe.

A Megallapodassal kapcsolatos kérdésekben nyilatkozattételrejogosult és kapcsolattartó:
Eladó részéről:

Név: Somody Csaba
Cím: l1ló Budapest, Kardhegy u. 22.
Telefon: +3630 645 1431
Fax: +361 2260890
e-mail : qqabg;oq!_dJ@slLgdus-etr

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

Vevő részéről kapcsolattartásra jogosu|t:
Név: Balr:ucz Piíú

Cím: 5ó05 Békéscsaba' Dobozi út 5
Telefon: 661523-200
e-mail: bakucz.pal@.al foldviz.hu
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A Felek a Megállapodást' mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóviihagyólag és saját kezűleg írtak alá.

1l.10. AMegállapodas e|választhatatlanrészétképezik aza|ábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Közbeszerzési műszaki leíras
2. számú melléklet: Ajanlati felhívás és dokumentácii
3. sziimú melléklet: Eladó nyertes ajanlata, benne a Megállapodás szerinti vallalásokat ÍarÍa|maző Felolvasólapja

Felek rögzítik, hogy a fent említett dok-umentumok ftz1ka||ag ugyan nem kertiLlnek csato|asra a szerződés tÓrzsszövegéhez' irn a

Közbeszerzési E1aras tefolytatása során mindkét Fél számma ismertté valt azok tartalma' Amennyiben a fenti egyes dokumentumok közÖtt

bármilyen eltérés található" uibun - esetben ezek a dokumentumok egymáshoz viszonyítva a Közbeszerzési múszaki leírás elsődlegessége mellett

az előbbi sorrendben irányadóak'

A Megri'l1apodas 2 eredeti példanyban készult, melyból 1 példany a Vevőt' 1 példany az Eladót il|eti meg.

Békéscsaba, 2018. junius 7.

Nagy Laszló , fe|ek a|áírásai:
I

L'';*,...--.

iu 
'li''.t

!
I

Í\L||Li'.YIZ íÍt'
*-' i}éi(éscsaba, Dob!:i í}i :


