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VÁLLALKozÁsl szE RzóDÉs

ame|y |étrejött egyrészrő| az

ALFOLDVIZ Ztt.
székheIye: 5600 Békéscsaba' Dobozi u. S'sz.
cégjegyzékszáma.. 04-10-001580
adószáma: 13100887-2-04
bankszám|aszáma: K&H Bank zrt' 10402609-2601 7989-00000000
képviseli: Nagy László vezérigazgatő
mint megrende|ő, a továbbiakban: Megrendelő,

másrészrő| alz

AQUALIG Kereskedelmi és SzolgáItató Betéti Társaság
székhelye: 2220 Yecsés, Széchenyi utca 43|2
Cégjegyzékszám: 13 06 057637

mint vá||a|koző, a továbbiakban: VálIalkozó, együttesen a Felek között az a|u|írott napon és
he|yen az a|ábbi feltéte|ekke|.

1. E|őzménvek

Megrende|ő ajánIatkérőként Kbt. 1 15.s szerinti közbeszerzési e|járást folytatott |e

Békéscsaba Város teljes szennyvízcsatorna há|őzatára vonatkozó, kénhidrogén
prob!émát mego|dó műszaki megoldás meghatározására, annak szÜkség szerinti
(te|epítési, e|ektromos) tervének e|készítésére, a tervek a|apján a szÜkséges terü|et
tulajdonosi és üzeme|tetői hozzájáru|ások megszerzése. Továbbá a tervek a|apján a
beavatkozások te|jeskorŰ (építészeti, gépészeti, elektromos) kivite|ezésére és próbaüzem
lefo|ytatására a megva|ósu|t rendszeren, a tervekben kimutatott eredmények bizonyítására.
A közbeszerzési e|járásban 

.a 
nyertes aján|attevő a Vá||a|kozó lett, Fe|ek ezek a|ap1án az

alábbi szerződést kötik.

2. A szerződés tárqva

A Vá||alkozó vá||a|ja, hogy a Megrende|ő részére:
2.1. PE' ajánlatában megajánlott műszaki megoldás megva|ósításához szÜkséges az

ajánIattevő á|taI szükségesnek íté|t mértékű fe|mérések, vizsgá|atok végzését
követően, rendszer és te|epítési terv készítése szükség szerint építészeti, gépészeti és
e|ektromos tervrészekkel' valamint a szÜkséges terü|et tu|ajdonosi és uzemeltetői
hozzájáru|ásokka|.

2.2. Vá|la|kozó kote|es a2'1 pont szerintitevékenység eredményeként |étreJött, Megrende|ő
álta| írásban e|fogadott (szerződésszerű te|jesítés) dokumentáciőt 2 p|d' nyomtatott és
1 pld. elektronikus formátumban a Megrendelőnék átadni.

2.3' Vá||aIkozó a je|en szerződés te|jesítésével összefüggésben á|ta|a készített
tervdokumentációk és szoftverek tekintetében |emond Megrende|ő javára a szerzői
jogokról.

2.4. Vá||a|kozó a 2.2 pont szerint dokumentációban meghatározott beavatkozások te|jes
körű (építészeti, gépészeti, e|ektromos) kivite|ezését e|végzi.

2.5' Vál|a|kozó a teljes mértékben megva|ósu|t műszaki beavatkozás beüzeme|ését,
e|őzetes műszaki átadás-átvéteIi |ejárás |efo|ytatását követően, 90 nap időtartam
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hosszan próbaüzemet fo|ytat |e. Vá||alkozi a pribaüzem időtartama a|att a rendszer
uzeme|tetéséhez szÜkséges szakmai fe|ügye|etet biztosítja, továbbá a biotechnológiai
készítmény és/vagy Vegyszer kö|tségeket fedezi, ame|y kö|tség tarta|mazza a

biotechno|bgiai kéizítménynek és /vagy Vegyszernek a felhaszná|ás he|yén történő

biztosítását is.
2'6' A megépített rendszer működése akkor 

. tekinthető megfe|e|őnek, ha a

szennyvízcsatorna há|ozat beavatkozással érintett va|amennyi e|emén továbbá a

szennyvíztisztító{elep rácsgépház kezelőterében' a próbaüzem a|atti időszakban

|egalá-bb 4 hét összefüggő időszakon keresztü| annak minden napján teljesülnek a

re.-n n io rog e n ko nce ntr ácior a vo natkozó m i n őség i krité ri u m ok:

a.) Megrende|ő kizári|ag |. osztá|yú te|jesítést fogad e| az építési tevékenységekre (az

előzetes műszaki átadás-átvéte| sikerességének feltéte|e);

b.) Megrende|ő a próbaÜzem eredményességére vonatkozóan |. osztá|yú teljesítésnek

tekinti azt, ha az aján|atkérésben megadott mérési helyeken a prőbaÜzem a|atti

időszakban |ega|ább 4 hét összefüggő időszakon keresztÜ| annak minden napján a

Vá||a|kozó á|ta| te|epített on-|ine szondákka| mért kén-hidrogén koncentráció napi

át|aga nem ha|adja meg a 10 ppm értéket, de 0 és 24 ora közÖtt összesen 60

percnéltöbb ideig nem nagyobb, mint 20 ppm;

Továbbá a szennyvízátemelőkné| kiépített Vegyszef Vagy biotechno|ógiai

készítményadagoló rendszer tartá|yainak újratöltési cik|usideje nem |ehet

kevesebb, mint 21 naP.

c.) Megrende|ő a próbaÜzem eredményességében ll. osztá|yú tejesítést is e|fogad

szerződésszerű nek hibás teljesítési kötbér érvényes ítése me||ett:

||. osztályú te|jesítésnek tekintendő, ha a Megrende|ő á|ta| az a1án|atkérésben

megadott mérési he|yeken a Vá||a|kozó á|ta| te|epített on.|ine szondákka| mért kén-

hidrogén koncentrácii napi átlaga 10 és 20 ppm közÖtt Van, éS 0 és24 ira között
- összesen 60 percné|több ideig nem nagyobb, mint 30 ppm.

Szintén ||. osztá|yú te|jesítésnek tekintendő, ha a beépítésre kerülő techno|ógia

Vegyszer vagy biotechno|óg iai készítmény Új ratoltési szü kség |ete, bárme|y áteme|ő

esetében a2.6. b.) pontban előírt minimumnál kevesebb, de 15 napná|több.

3. RészteIiesítési határidők. kötbérek

3.1. Ütemezés
3'1'1, A 2.1. pontban rögzített feladatok elvégzése és a keletkezett dokumentumok

teljes 1iorű, hiánytalan átadásának határideje'. a szeződés hatá|yba |épését

követő 30 nap.
3.1,2. A dokumenfumok Megrende|ő általi e|fogadása: a 3'1'1 pont szerinti

maradéktalan átadást követő |egfe|jebb 7 nap. Vá||a|kozó köteles az e pont

szerint e|fogadott, véglegesített dokumentációt az elfogadást követően a 2.2

pont szerint Megrende|ő rendelkezésére bocsátani.
3.1.3. A 2.4' pontba-n rogzítettek kivitelezésének és a műszaki beavatkozás

beuzemejésének határldeje: a tervek 3.1.2 pontban rögzített jóváhagyásátó|

számított 60 nap'
3.1'4' Megrende|ő |efo|ytatja az e|ozetes műszaki átadás-átvéte|t, és megfele|őség'

esetén engedélyézési próbaÜzem indítását, a készre je|entéstő| számított 8
napon be|ü|.

3.1.5' A 2.5. pontban rögzített próbaí'izem kezdete a 3.1.4 pont szerinti engedé|y

kiadásának napja, óe leghamarabb 2020,06,01. illetve |egkésőbb 2020. 06. 30,

időtartama 90 hap, és ie|jesítése a 2.6. pontban szerep|ő kritériumoknak kell,

hogY megfeleljen.
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3.1.6' Megrende|ő a 3.1.1. és 3.1.3 pontok esetében a rögzített határidők előtt
e|őte|jesítést is elfogad.

3.1'7. Amennyiben a fentiekben naptári napokban megadott időtartamok
bárme|yikének |ejárta (határnap) munkaszüneti napra esik, minden esetben az
azt kovető e|ső napot ke|| érteni a|atta.

3'2' Késedelmi kötbér:
Amennyiben a Vá||a|kozó neki fe|róható okbó| e|mu|asztja a je|en szerződésben e|őírt,
2.4, pont szerinti kivite|ezési fe|adatokon be|ü|i köte|ezettségeinek a 3.1.3. pontjában
szerep|ő határidőre történő te|jesítését, a Megrende|ő késede|mi kotbért érvényesít'
A késede|mi kötbér mértéke a 8',t. pont szerinti nettó Válla|kozói dij 1o/o-a naponta. A
késede|mi kötbér maximuma a 8.,1. pont szerinti nettó Válla|kozói díi 20 o/o-a. A
Megrende|ő kotbérigénye a késedelembe esés napjátó| kezdődik és a hibátlan,
szerződésszerű te|jesítésig tart' A Megrendelő továbbá érvényesítheti a Vá||a|kozó
késede|me miatt ke|etkezett kötbért megha|adó kárát is a Vá|la|kozőva| szemben.

3.3. Hibás teljesítési kötbér: Megrende|ő a 2.6' pont c) pontja a|apján e|fogadja a
próbaÜzem eredményessége tekintetében a l|. osztá|yú te|jesítést, viszont a te|jesítési
hiba á|ta|i értékcsokkenés kompenzá|ására hibás te|jesítési kötbért érvényesít a
Vá||alkozóva| szemben, me|ynek mértéke a 8.2. pont szerinti nettó vá||alási ár 2Q %-a'

3.4. Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a Vá||aIkozinak fe|róható késede|em a kivite|ezési fe|adatok tekintetében
a 3'1'2' pont szerinti határidőt 30 nappa| megha|adja és a jelen szerződésben fog|a|t
kÖte|ezettségét a Megrende|ő írásbe|i fe|szó|ítása e||enére sem teljesíti és így, ha a
próbaüzem a Vá||a|kozónak fe|róható késede|embő| adódóan, |egkésőbb 2020.08'01-
én nem indu| e|, abban az esetben a te|jesítést meghiúsu|tnak ke|| tekinteni. A
meghiúsulási kÖtbér mértéke ebben az esetben a te|jes - 8.1. és 8.2. pont szerinti -
nettó Válla|kozói dt120 o/o-a.

Amennyiben a próbaüzemi időszak a|att nem te|jesülnek a Megrende|ő á|ta| e|őírt a
próbaÜzem eredményességére vonatkozó e|várások, és még a ||. osztá|yÚ
te|jesítésként e|fogadott paraméterek sem te|jesülnek, úgy a Vá||a|kozó meghiúsulási
kÖtbért köte|es fizetni. A meghiúsu|ási kötbér mértéke ebben az esetben a 8.2. pont
szerinti nettó Vá||a|kozói díj 30 %-a.
Amennyiben a próbaüzemi időszaka a|att nem kerül igazo|ásra az e|várt vegys2er
Újratö|tési időtartam te|jesü|ése, és az a ||. osztá|yÚ minősítésnél e|őírtat is megha|adja,
úgy a Vá|la|kozó meghiúsu|ási kotbért kÖte|es fizetni. A meghiÚsu|ási kötbér mértéke
ebben az esetben a 8'2. pont szerinti nettó Vá||a|kozói díj 30 %-a.
A szerződés te|jesítésének a Vá||a|kozó érdekkörében fe|merü|ő egyéb okbi|
bekövetkező |ehetetlenÜlése esetén a Vá||a|kozó meghiÚsulási kotbért köte|es fizetni'
A meghiúsu|ási kotbér mértéke ebben az esetben a te|jes - 8.1 . és 8.2. szerinti - nettó
Vá||a|kozói dij 20 o/o-a.

Ha a Vá||a|koző aje|en pontban fog|a|t fe|téte|ek a|apján meghiúsu|ási kötbér fizetésére
köte|es, úgy a je|en szerződést a Megrende|ő jogosu|t egyo|da|ú, írásbe|i nyi|atkozatta|,
azonnaIi hatá||ya| felmondani a Vá||aIkozó sú|yos szerződésszegésére hivatkozássa|'

4. A FeIek ioqai és kötelezettséqei

4'1' Megrende|ő a tervezési és a kivite|ezési munká|atok e|végzését segíti és a
munkatertj|etet a 3.1 . szerinti Ütemezésnek megfe|e|ően biztosítja.

4'2' Vá||a|kozó a tervezési és a kivitelezési munká|atokat legjobb tudása szerint végzi a
munkavéde|mi e|őírások betartása mellett.

4.3. Vá||a|kozó köte|ezi magát arra, hogy a szeződés tárgyát a vonatkozó jogszabá|yi
e|őírások és.a hatá|yos magyar szabványok betartásáva|, az építési munkákra
vonatkozóan |. osztá|yú minőségben, a próbaüzem eredményessége tekintetében |.

vagy Il. osztályú minőségben, va|ósítja meg, a műszaki e|őírásokban fog|a|taknak
megfelelően. A szerződés tárgyának megfele|ően Vá||a|kozó fe|adata az építési
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munkák e|végzése, a geodéziaí fe|mérések elkészítése, a szabványokban
meghatározott vizsgá|atok elvégeztetése, kellékte|jes átadás-átvéte|i dokumentáció
e|készítése, és ezeknek Megrende|ő részére történő átadása.

4.4' Vá||aIkozó fe|adata a kivite|ezés te|jes kÖrű lebonyo|ítása.
4'5' Vá||a|kozó kote|es a kivitelezés megva|ósítását, va|amint a hibák kijavítását szigorúan

a szeződésse| osszhangban végezni, a vonatkozó szabványok betartásáva|.
4.6' Vá||a|kozó te|jes fe|e|ősségge| tartozik a munkaterü|et és a tevékenységéve|

összefüggő, a munkaterü|et részét - tartozékait - képező do|gok véde|méért, a kezdési
időponttó| az egész kivite|ezés átadás - átvéte|ének időpontjáig, amikor is ez a
fe|e| ősség átszá|| Meg rende|őre.

4'7. Vá||a|kozó köte|es á||andó he|yszíni képvise|ője á|ta| biztosítani az összes szükséges
fe|ügye|etet és irányítást a kivite|ezés folyamán'

4'8. A kivite|ezés megbízott fe|e|ős műszaki vezetőjének Vál|a|kozó nevében e| ke||
fogadnia Megrende|ő utasításait, hacsak azok nem e||entétesek a szerződésse|, a
jogszabá|yi e|őírásokka| és a vonatkozó szabványokka|'

4'9' Szakszerűtlen utasítások esetén erre Megrende|őt figye|meztetni kel|, és kizáró|ag
annak írásbeli fenntartása és kÖvetkezményeinek vá||a|ása esetén hajtható végre.

4'1o' Fa' utasítási jog nem terjed ki a munka megszervezésére, és nem teheti terhesebbé
Vá||aIkozó te|jesítését.

4.1 1' Vá||a|kozó kÖte|es betartani:
a) Minden hatá|yos jogszabá|yt, he|yi rende|etet, amely a szerződés te|jesítéséve|

kapcsolatos.
b) Mindazok előírásait és feltéte|eit, akiknek tu|ajdonát vagy

bárme|y módon érinti.
4.12. Minden anyagnak, e|őre gyártott e|emnek, készterméknek és az

me|yet Vá||alkozónak ke|| beszereznie Vagy elkészítenie:
a) Megrende|ő utasításaiva| összhangban, a Magyar Szabványban e|őírt

minőségűnek ke|| |ennie;
b) a minőségi tanúsítványokat be ke|l szerezni, i||etve annak hiányában Megrende|ő

által e|őírt vizsgá|atokat a beépítés helyszínén vagy a készítés helyén e| ke|l
végezni.

c) a berendezések, gépek, eszközok stb' munkavéde|mi minősítését Vá||a|kozónak
kell beszereznie.

4.13. Yá||alkozó kÖte|es megfizetni minden i|letéket, díjat, vámot, bér|etet és más kiadást
vagy kárta|anítást, me|yek a kivite|ezéshez szÜkséges anyagok beszezése miatt
feImerü|nek.

4'14. Vá||a|kozó saját ko|tségén köteles a kivitelezés te|jes időtartama alatt a munkaterü|et
őrzését biztosítani, és fenntartani az összes vi|ágítást, kerítést, figye|meztető je|zést,
amelyek a kivite|ezés védelmére vagy mások biztonsága és kénye|me érdekében
szÜkségesek.

4'15,Yá||alkozó fe|e|ős a munkaterü|eti rendért. A kivite|ezés fo|yamán Vál|a|kozó köte|es a
forgaImi terÜ|eteket szabadon tartani, vaIamint minden szÜkségte|en akadályt
megszüntetni' a már szÜkségte|en anyagot, tÖrmeléket e|távolítani a munkaterÜ|etről.

4'16. A megva|ósítás során, a munká|atok ideje a|att az érintett meg|évő viziközmŰ e|emek
zavarta|an üzemeltetésének feltételeit biztosítani ke||. A munkakezdést az érintett
terÜlettuIajdonosoknak és keze|őknek be ke|| je|enteni.

4'17. A kivite|ezés befejezése után a fe|vonu|ási terü|etet a munkaterü|et átadás-átvéte| e|őtti
á||apotnak megfe|e|ően he|yre kell á|lítani'

4.18' Vá||a|kozó jogosu|t alvá||a|kozókat igénybe Venni, akiknek tevékenységéért Úgy fe|e|,
mintha a munkát maga végezte vo|na e|.
4'18'1' Vá||aIkozó tudomásuI Veszi, hogy a Szeződésben vá||a|t köte|ezettsége

te|jesítése érdekében a Kbt-ben szabá|yozott kor|átozásokka| - jogosult
a|válla|kozót igénybe venni, de Válla|kozó köte|ezettségét te|jes egészében
másra nem ruházhatja át.

jogait a kivite|ezés

e|végzett munkának,
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4,18.2.Válla|kozó a Szerződés megkötésének idópontjában köte|es a Megrende|őnek
valamennyi o|yan a|vá||a|kozót beje|enteni, ame|y részt vesz a Szerződés
te|jesítésében, és a beje|entésse| együtt nyi|atkozni vagy az érintett alválla|kozi
nyi|atkozatát benyÚjtani arró| is, hogy azá|ta|a igénybe venni kívánt a|vá||a|kozó
nem á|| a mege|őző közbeszerzési e|járásban e|őírt kizárő okok hatá|ya a|att.

4.18.3. Vá|lalkozó kije|enti, hogy a Szerződés a|áírásának napján a Szerződés a|apján
vá||a|kozó kivite|ezési tevékenységet végző gazdasági szerep|ők
(alvá|la|kozók), szerepe|nek a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Epítész
Kamara névjegyzékében és a Magyar Kereskede|mi és |parkamaránál vezetett
vá||alkozó kiviteIezői névjegyzékben a kiviteIezésse| érintett tevékenység
tekintetében.

4'18,4.Vá||a|kozó a később bevonásra kerü|ő a|vá||aIkozók tekintetében, a Szerződés
te|jesítésének időtartama a|att, köte|es e|őzetesen a Megrendelőnek
va|amennyi oIyan további a|vá||aIkozót bejelenteni' ame|y részt Vesz a
Szerződés teljesítésében, és a beje|entésse| együtt nyi|atkozni vagy az érintett
a|vá||a|kozó nyi|atkozatát benyújtani arró| is, hogy az á|ta|a igénybe venni kívánt
a|vá||a|kozó nem á|| a mege|őző közbeszerzési e|járásban e|őÍrl kizáró okok
hatá|ya a|att, továbbá igazolni, hogy az újonnan bevonásra kerü|ő, a Szeződés
a|apján kivite|ezési tevékenységet végző a|vá||a|kozó is szerepe| a je|en pont
szerinti nyiIvántartásokban.

4.19. Vá||a|kozó köte|es a kivite|ezésse| kapcso|atos mindennemű |ényeges eseményrő|,
körü|ményrő|, akadá|yró| Meg rende|ót írásban tájékoztatn i.

4.20. A Közbeszerzési E|járás során Vá||alkozó vá||a|ást tehetett arra, hogy biztosítja-e a
te|jesítés időszakában dediká|t kapcsoIattartó szemé|y rendelkezésre á||ását,
- aki kieme|ten fog|a|kozik Vá||a|kozó je|en Szerződésbő| adódó köte|ezettségei

te|jesítéséve| (így kü|öntsen, de nem kizáró|agosan' a próbaüzem, i||etve az
üzeme|tetés '1 éve vonatkozásában tett Válla|kozói vá||alás szerinti Üzeme|tetési
kö|tség aIaku|ásával összefÜggésben);
aki soron kívÜ|, és kozvetlenü| intézkedik Megrende|ő, a je|en Szerződés
te|jesítéséveI kapcso|atos megkeresései (bármi|yen, a te|jesítésse| kapcso|atos
intézkedés, p|. : reklamáció, szám|ával kapcso|atos Ügyintézés) ügyében;

- aki |ega|ább munkanapon, munkaidőben az a|ább megadott e|érhetőségén
Megrende|ő számára e|érhető, és aki Megrende|ó, a Szerzódés Vá||a|kozó á|ta| tett
vá||a|ásoknak megfe|e|ő te|jesítéséve| osszefüggő bárme|y körÜ|ménnyel
kapcsoIatos megkeresését fogadja és érdemben intézkedik.

4.20.1. Vál|a|kozó tett i|yen vá|la|ást.
4.20'2.Vá||a|ása a|apján a te|jesítés időszakában dediká|t kapcsolattartó szemé|y

fentiek szerinti rendelkezésre á||ásának biztosítása a te|jesítés részét képezi.
4.20'3.A kapcso|attartó szemé|y neve: Licz |mre, e|érhetőségei: mobi|.: 30/5977656 e-

mail: aqualic@digikabel. hu

5. Vaqvon.. felelősséq- és balesetbiztosítás

5.1. Vá||a|kozó fele|ősségge| tartozik a szerződésben vál|a|t munkáért a munka
megkezdésétő| a te|jesítés napjáig.

5.2. Vá||a|kozó kije|enti, hogy az a|vá||a|kozóira is kiterjedő, a vá||a|kozási szerződésben
megnevezett tevékenység végzéséve| összefüggésben harmadik feleknek okozhati
károkra á|ta|ános minimum 37 mi||ió Ft/év és 7 mi||ió Ft/káreseményre vonatkozó
feIeIosség biztosítássaI rendeI kezik.

5.3' Vá||a|kozó kÖte|es a fe|e|ősségbiztosítást az építési-szere|ési munka te|jesítése teljes
időtartamára hatályban tartani.

5.4. Vá||alkozó részérő| fennálló biztosítás a Vá||a|kozó á|ta| okozott kár esetén e|sőd|eges
biztosításnak minősÜ|.

5'5. Vá||a|kozó eszkozeinek biztosítása: Vá||alkozó köte|es a válla|kozői szerződésben
szereplő munkák e|végzéséhez a|ka|mazott gépekre, berendezésekre és



il | lt il]il llll ll llilil !lililillllll llllll lll
31!15 li 1 ?

segédszerkezetekre megfe|elő vagyonbiztosítássa| rendeIkezni, a helyreá||ítási kö|tség

mértékéig.

6. Minőséqi követeIménvek. iótálIás. qaranciák. biztosítékok

6.1. Vá||a|kozó a kivite|ezés és a próbaüzem során csak Magyarországon fe|haszná|ási
engedé||yel bíri |. osztá|yú minőségű anyagot, vegyszert és/vagy biotechno|igiai
készítményt, szere|vényt, gépeket, készüléket haszná|hat fe|.

6,2' VállaIkozó az eredményes próbaÜzemet követő műszaki átadás-átvételi e|járást
|ezárását kÖvetően

6.2'1, 12 honapra (1 évre) te|jeskörű jótá||ást vá||a| a megaján|ott éves üzemko|tségre
vonatkozóan, me|y nettó 48.438.000 FUév.
A kiépített rendszer vá|lalt, 1 éves fajlagos Üzeme|tetési kö|tsége kizári|ag a
he|yszínre szá||ított vegyszer/biotechno|ógiai készítmény egységárábő| számított,
az uzeme|tetés 1. évére vál|alt ko|tségre. (Az Üzemeltetés során fe|merÜ|ő további
kö|tségekre nem terjed ki a vá||a|ás);

6'2.2. 24 hinap te|jeskörű jótá||ást vá||al a beépített eszkozökre, berendezésekre,
a|építményekre' éuéke|ó műszerekre, és az Újratö|tés e|várt időtartamának
biztosítására vonatkozőan.

6'2.3. 36 hónapra techno|ógiai és rendszer szavatosságot vá||a|, a megépített műszaki
mego|dás megfe|e|ő kapacitásának és e|várható hatékonyságának tekintetében.

6.3. Vá||alkozó a szeződésszerű te|jesítésére a sikeres és eredményes próbaüzemet
követő műszaki átadás _ átvéte|i e|járás |ezárásának napjátó| számított 24 hőnap
jótá||ási időtartamra jóte|jesítési biztosítékot nyújt a te|jes _ 8.1. és 8.2. pont szerinti -
nettó Vá||a|kozói dij 5 o/o-ának megfele|ő összegben Megrendelőnek.
Vá||alkozó a biztosítékot |egkésőbb a végszám|a fizetési határidejéig vá||a|ja az
a|ábbiak szerint Megrendelő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 134. s (6) bekezdés a)

pont, i||etve (7) bekezdés szerintiformában:
-ivadékként' átuta|ássa| a Megrende|ő K&H Bank Zrí-né| vezetett 10402609.

2601 7989- 00000000 számú bankszámIdjára,
-biztosítási szerzódés a|apján kiállított - készfizető kezességválla|ást ÍarLa|maző-

kotelezvénnye|,
-pénzÜgyi intézmény, biztosító á|tal vá||a|t garancia Vagy készfizető kezesség

biztosításával.
- Bankgarancia csak Magyarországon bejegyzett hite|intézettől származhat, és a 2013'

évi CCXXXV|I. törvény (Hpt) 3.s (1) bekezdés g) pontjában meghatározott,
kezesség és bankgarancia vá||a|ásra vonatkozó engedél|ye| rende|kező bank,
szakosított hite|intézet adhatja ki'

-Amennyiben a Vá||alkozó a jóteljesítési biztosítékot nem teljesíti a fentieknek
megfele|ően, úgy Megrende|ő jogosu|t a jóte|jesítési biztosíték összegének
pénzÜgyi visszatartására a VálIaI kozó végszám |ájának kifizetésekor'

6,4. A jite|jesítési biztosíték a jitá||ás - 6.2 pontja szerinti _ időtartama a|att a Megrende|ő
részéiől fe|haszná|ható a próbaüzem |ezárását követően a kénhidrogén prob|émát

' mego|dó megva|ósu|t műszaki mego|dáson be|ü|

-a beépített eszközok, berendezések, a|építmények, ézéke|ő műszerek nem

szerződésszerű m ű kÖdésébő|'
-a közbeszezési e|járásban értéke|ési szempontként figye|embe vett, megaján|ott

éves üzemkö|tség 10 o/o.át meghaladó több|et kö|tségekbő|
_az e|várt Vegyszer újrato|tési időtartam nem te|jesü|ésébő|
származó meg rende|ői károkra'

6.5. Megrende|ő tájékoztatja Vá||alkozót, hogy mive| a Kbt. 142.s (2) bekezdés érte|mében

a szerződésszegésbő| eredő igények érvényesítésének elmaradása (ide nem értve a

fe|mondás vagy e|á||ás jogának gyakor|ását) a Kbt. 2s (1)-(4) bekezdésében fog|a|t
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a|ape|vek megsértését va|ósítaná meg, ezek bekovetkezése esetén a nevezett igény
érvényesítése a Megrende|ő részérő| nem me||őzhető:
a) a szerződésszegés o|yan köte|ezettség szeződésszerű te|jesítésének

e|maradásáva| va|ósu| meg, ame|yet a Megrende|ó a közbeszerzési e|járásban
az a1án|atok értékelése során figyelembe vett; vagy

b) a szerződésszegés eredményeként a te|jesítés a szerződés tarta|mátó| o|yan
mértékben tér el, ame|y - ha a felek szerzódésüket így módosították vo|na -
szerződésmódosításként a Kbt. 141.s (6) bekezdése szerint |ényeges

ódosításnak minősü|ne.

7. Teliesítések eIlenőrzége. átadás.átvéteIi e!iárás

7.1. Kivite|ezés során Megrende|ó vagy képviselője jogosu|t a munka állását bármikor
e||enőrizni' Észrevéte|eit Vá||alkozónak, i||etve megbízottjának három napon be|ü|
írásban je|eznie ke||.

7.2. A je|en szerződés te|jesítésének igazo|ására műszaki átadás-átvételi e|járást fo|ytatnak
|e Fe|ek az a|ábbi menetben:
7'2'1. Vál|a|kozó az építési munkák befejezését követően készre je|enti a művet

Megrende|ő fe|é.
7.2.2. Vá|la|kozó az átadás.átvéte|hez szükséges ke||ékte|jes dokumentációt átadja

Megrende|őnek'
7.2.3' Megrende|ő a készre je|entés kézhezvéte|étő| számított 7 napon be|Ü| e|ozetes

műszaki átadás-átvéte|t tart, melynek sikeressége esetén hozzájáru| a
próbaüzem indításához.

7.2.4. A próbaüzem |ezárásához szükséges Vá|la|kozó részérő| 3-3 pé|dány papír
a|apú és 1 digitá|is pé|dány Próbaüzemi zárójelentés és Végleges keze|ési és
karbantartási utasítás átadása Megrende|őnek.

7.,3. Az e|őzetes i||etve a vég|eges átadási-átvéte|i e|járásró| jegyzőkonyvet kel| felvenni'
7.4. Sikerte|en átadás-átvéte|i e|járás esetén az akadá|yok e|hárítását kÖvetoen Fe|ek Új

időpontot határoznak meg.
7.5' Megrende|ő nem tagadhatja meg az átvéte|t a |étesítmény rende|tetésszerű

haszná|atát nem akadá|yoző hibák, hiányosságok miatt.

8. VáIlalkozói díi. fizetési feltéteIek. az ügvlet adóiogi helvzete

8.1. Aze|őzehes tervek a|apján a te|jes korű (építészeti, gépészeti, e|ektromos) kivitelezési
feladatokra vonatkozó nettó egyiísszegű átalányár1: 34.933.170 Ft + AFA, azaz
harmincnégymi||ió-ki|en cszázharmincháromezer-egyszázhetven forint +Áfa.

8'2. A megvalósu|t műszaki beavatkozás beÚzeme|ését követő próbaüzemre vonatkozó
netto egyösszegíÍ átalányár2: 12.888.770 Ft + AFA, azaz tizenkettőmi|lió-
nyoIcszáznyoIcvannyoIcezer-héts zázhetv en fori nt +Áfa'

8.3. A fenti vá||a|kozói díjak te|jeskörűen tarta|mazzák a Vá||alkozónak a szerződés
te|jesítéshez szükséges va|amennyi díját, költségét, kiadását, ezért ezen felÜ|
Vá||a|kozó egyéb költséget semmi|yen jogcímen nem igénye|het:
8.3.1. az Egyösszegű aján|ati ár1, mint áta|ányár, a (építészeti, gépészeti, e|ektromos)

kivite|ezési fe|adatok szerinti tevékenység te|jeskörű e|végzését tarta|mazza, a
kapcso|ódó tevékenységekkeI egyÜtt;

8.3'2. az Egyösszegű aján|ati ár2, mint átalányár, a kiépített rendszer próbaüzemének
vá||a|t kÖltsége: kizáro|ag a heIyszínre szá||ított vegyszer/biotechno|ógiai
készítmény egységárábó| számított, a próbaÜzem te|jesítésére válla|t kö|tségét
tarLa|mazza (a próbaüzem során fe|merü|ő további kö|tségekre nem terjed ki a
vá||a|ás).

8.4. Fe|ek rögzítik, hogy a 2. pont szerinti komp|ex beruházás megvalósításáró|, a 8.1. és
8.2. pont szerinti Vá||alkozói díjró|, Vá|la|kozó az a|ábbiak szerint nyÚjt be szám|át a
Megrende|ő fe|é:
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8'4'1' Megrendelő a Kbt. 135. s (7) i||etve (9) bekezdése' és az építési beruházások,
valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódi tervezői és mérnöki

szotgáltatások közbeszerzésének szabályairol szilő 322/2015. (X.30,)

Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rende|et) 30. s (1) i||etve (2)

bekezdése szerint |ehetővé teszi a Vá||a|kozó számára a 8.1 pontban fog|a|t

nettó ellenszo|gá|tatás 1O o/o-ának megfe|e|ő előIeg igény|ését 3.493.3í7 forint
+ Áfa összegben.

8'4'2' Vá|la|kozó 3é|en szerződés fe|ek á|ta|i a|áírását követően e|ó|egbekérőt kü|d a

Megrende|ó tete 15 napos fizetési határidőve|' Vá|la|kozó aze|ő|eg összegének
ban-kszám|áján történ o jőváÍrásának napjáva| e|őlegszámlát á||ít ki, az e|óleg

összege az 1. részszám|ában kerljl e|számo|ásra.
8.4'3' Vál|a|liozó a2.4' pont szerinti kivitelezésife|adatok'100 %-os készü|tségifoknak

megfe|e|ő, |. osztá|yú, Megrende|ő álta| előzetes műszaki átadás-átyéte|i e|járás

|efoTytatását kÖvetően igazo|t e|végzését kÖvetően, a 8'1 pontban rögzített

vá||a|kozii díjról jogosu|t az 1' részszám|át benyÚjtani, az igénybe vett elő|eg

e|számolása mellett.
8.4'4. A végszám|a benyújtása a próbaüzem zárást ktvető műszaki átadás.átvéte|

sikerés |ezárását kÖvetően' a Megrende|ő álta| igazo|t, szerződésszerű
te|jesítés után történik a 8'2' pont szerinti vá||a|ási árró|.

8.4.5. n resz- és végszám|a a|apja és mellék|ete a mindkét fé| á|ta| a|áírt te|jesítés
igazolás.

8'4'6. Á teljesítésigazo|ás Megrende|ő képviselői á|ta|i aláírássa| e|látott Vál|a|kozó
részére történő megkü|désének határideje a te|jesítést kovető 15. nap'

Amennyiben a 15. napon Megrendelő a te|jesítésigazo|ást 1em kü1di meg a
Válla|koző részére, és egyébként a te|jesítést nem kifogáso|ja, Vál|a|kozó

szám|a benyújtására jogosu|t. a 2oO7 , évi CXXV||. torvény az á|ta|ános forga|mi

adóról 1Áta tv'; 163. $-a a|apján.
'Az ellenszolgáitatás megfizetése során a Kbt. 135. s (1)-(3), (5)-(7) bekezdés, i||etve a

Ptk' 6:130.s (1)-(2) bekázdése rende|kezései szerint ke|| eljárni' figye|em-me.| az építési

beruházásót, vatamint az építési beruházásokhoz kapcso|ódó tervezői és mérnöki

szo|gá|tatások közbeszerzésének rész|etes szabályairól szó|ó 32212015' (X.30)

Kormányrendeletben fog Ia|takra.
Amennyiben Vá||a|kozó a te|jesítéshez a|vá||a|kozót vesz igénybe, a kifizetés a Kbt.

135. s (3) bekezdés a|apján a Ptk.6:130 s (1)-(2) bekezdéstő| eltérően az építési
beruházások, va|amint ai epitesi beruházásokhoz kapcso|ódó tervezői és mérnöki

szolgá|tatások közbeszerzésének rész|etes szabályairó| szó|ó 32212015. (X.30)

Korliányrende|et 32lA. $-ban fog|alt a|ábbi rende|kezések szerint történik:

a) vá||att<ozo1r; tegt<esooo 
- a teljesítés e|ismerésének időpontjáig köte|esek

nyi|atkozatot tenni Megrende|őnek, hogy közÜ|ük me|yik mekkora osszegre
jogosult az e||enszo|gáltatásbó|;

b) az osszes Vá||aIkozó legkésőbb a te|jesítés e|ismerésének időpontjáig köte|es

nyi|atkozatot tenni, hogy áz á|ta|a a teljesítésbe bevont a|vá||a|kozók egyenként
mekkora összegre jogosu|tak az ellenszo|gáltatásbó|, egyidejű|eg fe|hívja az
a|vá||a|kozókat, hogy á||ítsák ki ezen számláikat;

c) Vá||a|kozók mindegyike a te|jesítés e|ismerését kovetően á||ítja ki szám|áját, a

szám|ában rész|etúve az a|vál|alkozói te|jesítés, valamint a Vá|la|kozó álta|i

teljesítés mértékét;
d) a c) pont szerint a szám|ában fe|tüntetett a|vá||a|kozói te|jesítés e||enértékét- 

Megrende|ő tizenöt napon be|ül átuta|ja va|amennyiVá||alkoznak;
e) Vá|ia|kozó ha|adéktalanuI kiegyen|íti az a|vá||a|kozók számláit, Vagy az

a|válla|kozóva| kötött szerződésben fogla|tak szerint az a|vá||a|kozói díj egy
részét visszatartja;

f)valamennyi Vá||a|kozo átadja - a Megrendelőnek - az e) pont szerinti átuta|ások

igazo|ásainak másoIatait;
g) ü"l"1.n"nnyi Vá||a|koző az á|ta|a benyÚjtott szám|ában megje|ö|t, fővá||alkozói
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te|jesítés e||enértékét Megrende|ő tizenöt napon be|Ü| átuta|ja vaIamennyi a
Vá||alkozónak;

h) ha Vá|la|kozók va|ame|yike az e) vagy az f) pont szerinti köte|ezettségét nem
te|jesíti, az e||enszolgáltatás fennmaradó részét Megrende|o őrzi, és az akkor
il|eti meg az érintett Válla|kozót, ha Megrende|ő részére igazo|ja, hogy az e) vagy
az f) pont szerinti köte|ezettségét te|jesítette, vagy hite|t érdem|ő iratta| igazo|ja,
hogy az a|vá||a|kozó nem jogosu|t a Válla|kozo á|ta| a b) pont szerint beje|entett
összegre vagy annak egy részére.

8.7. A Szerződés 8.6. pontja c)-h) alpontjaiban fog|altakon kívÜ| Megrende|ő abban az
esetben is kÖte|es a Vá||a|kozi szám|dját befogadni, amennyiben a Vá||a|kozó a
szám|ája benyújtásáva| egyidejűleg hite|t érdem|ő módon bizonyítja, hogy az álta|a a

te|jesítésbe bevont a|vá|lalkozók részére az a|válIaIkozói te|jesítés e||enértékét

korábban megfizette.
8.8. Pc. építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgá|tatások

közbeszezésének rész|etes szabá|yairól szó|ó 322|2015. (X'30) Kormányrende|et
32lB.s (1) bekezdése érte|mében a fenti, kifizetésre vonatkozó rende|kezések
alka|mazása során - a havonta nettó módon számított 200 000 forintot megha|adó
kifizetésné| - Vá||a|kozo az igénybe vett alvá||a|kozónak a te|jesítésért - visszatartási
köte|ezettség nélkü| - abban az esetben fizethet, ha
a) az a|vá|la|kozó a Vá||a|kozó rende|kezésére bocsát a tényleges kifizetés

időpontjátó| számított 30 napná| nem régebbi nemleges adóigazo|ást,
b) az a|vá||a|koző ,a kifizetés időpontjában szerepe| a köztartozásmentes adizői

adatbázisban, Vagy
c) a Vá||a|kozó rende|kezésére bocsátja az adőigazgatási e|járás rész|etszabá|yairó|

szó|ó kormányrende|et szerinti köztartozásmentes adozői minőségrő| szó|ó
igazo|ást.

A Vá|lalkoző az á|ta|ános adóigazo|ás rende|kezésre bocsátása után az abban
szerep|ő köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az á|talános adóigazo|ásban
szerep|ő köztartozás e||enére Vá||alkozó e|mu|asztja a visszatartást, a kifizetés
erejéig egyetem|egesen fe|e| az a|vá||alkozót a kifizetés időpontjában terhe|ő

köztartozásért. A visszatartási köte|ezettség az á|ta|ános forga|mi adóra nem terjed

ki. Ugyanakkor a 32tB' s e) bekezdését Vá||alkozóva| szemben csak az (1)

bekezdés g) pontja szerinti összegre |ehet a|ka|mazni.
8'9. Mive| az e||enszo|gáltatást több rész|etben te|jesíti a Megrendelő,

kapcsolatban alkalmazni kell 8.8. pontokban foglaltakat.
8.10' Fe|ek rögzítik, hogy je|en szerződés szerinti ügyletre az egyenes

vonatkoznak, ennek megfe|e|ően az á|ta|ános forga|mi adó
megf izetése a Vál|aI ko zó köte|ezettsége.

8'11. Megrendelő nem fizethet, i||etve nem számo|hat e| a szerződés teljesítésével
összefÜggésben o|yan kö|tségeket, ame|yek a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont ka)-kb)

a|pontja szerinti fe|tételeknek nem megfe|e|ő társaság tekintetében merü|nek fel, és
ame|yek a Vá||aIkozó adóköte|es jövedeImének csökkentésére aIkaImasak.

8.12, Yá||a|koző köte|es a szerződés te|jesítésének te|jes időtartama a|att tulajdonosi
szerkezetét a Megrende|ő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. s (3)

bekezdése szerinti ügy|etekrő| a Meg rende|őt haIadéktaIan ul értes íteni.

8.13' Megrende|ő a szerzodésen a|apu|ó e||enszo|gá|tatásbó| eredő tartozásáva| szemben
jogósuft a Vá||alkozó á|ta| e|ismert, egynemű és |ejárt tartozását beszámítani (p|.

kotbér, kártérítés).
8.14. Megrende|ő késede|mes fizetése esetén Vá||a|kozó jogosu|t a Ptk. 6:155 $-a szerinti

késedeImi kamat feIszámítására.

minden rész|ette|

adózás szabá|yai
feIszámítása és
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9. A szerződés hatá|va

9. í . Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés a Felek a|áírásáva| és a - vonatkozó fe|téte|ek

te|jesü|ését kovetd - Éatá|yba|éptetési Záradék.Fe|ek á|ta|i a|éirásának napján |ép

naiatyoa. Nevezett fe|téte|: Békéscsaba Megyei Jogú Város tn|91ányzata, mint

rozm űtu ta.| d on os és az ALFÖ L DVí z z|t., m i nt Vízi kö zmú-szo|gá|tató között u g ya nezen

tárgyban vá||alkozási szerződés jojjön létre.
g'2. A 'megva|ósítás 3.1 pont szerinti ijtemezése a Szerződés hatá|yba lépésétő|

értelmezendő'
9.3. Je|en szerződés a szerződésszerű te|jesítésig hatályos'

1o.1' A szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen egylittműködve

kötelesek e|járni. Ennek során a fe|eket ko|csönos tá4ékoztatási, értesÍtési és figyelem-

felhívási köte|ezettség terheli.
1o.2. A szerzódő fe|ek mégállapodnak abban, hogy az egyÜttműködés .során egymástó|

megszerzett műszaki gazdasági ismereteket, 'információt 
kizáro|ag ennek a

szerződésnek a megvató]sításárJ haszná|ják fe| és azt harmadik szemé||ye| nem

közoIhetik.
10.3. Vá||a|kozó kije|enti' hogy rendelkezik az adott tervezési és kivitelezési fe|adat

e|végzéséhez szükséges tervezői és kivitelezői jogosu|tságga|, ame|ynek tarta|mát

Megrende|őveI ismerteti.
10.4. Vá||a|kozi a tervezési hibákért Megrende|óve| szemben akkor is fe|e|ős, ha

Megrende|ő a terveket te|jesítettként e|fogadta.

í1. Alvá||a!kozók. a te|iesítésben résztvevők

11.1' A szerződést Vá||a|kozóként kizárő|ag a Közbeszerzési E|járásban nyertes

ajánlattevőként kihirdetett gazdasági szerep|ő jogosu|t te|jesíteni. A nyertes

aján|attevőként szerzódő féufélek (Válla|kozó(k)) szemé|yében csak a Kbt. ,l39' s (1)-

(á) netezoéseiben fogIa|t korlátozásokkaI következhet be vá|tozás.

11.2. Vá||alkozi tudomásuT veszi, hoEy a szerződésben vá|la|t köte|ezettsége teljesítése

érdekében a Kbt-ben szabá|yoiőtt kor|átozásokka| - jogosult a|vál|a|kozót igénybe

venni, de Vá||a|kozó köte|ezettségét te|jes egészében másra nem ruházhatja át'

VáI|alkozó az a|vá||a|kozó munkájáért úgy fe|el, minth a azt maga végezte vo|na el.

11.3. Amennyiben a szerződés, Vagy a KoJbeszerzési Dokumentáció kifejezetten eltérően

nem rende|kázik, úgy a Mágnende|ő nem kor|átozza Vá||a|kozó jogosu|tságát

a|vá||a|kozó bevonására'
11.4.Yá||a|koző a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a késobb bevont

a|vál|aIkozók tekintetében - a szerződés te|jesítésének időtartama a|att köte|es

előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan a|vá||a|kozót beje|enteni, amely részt

Vesz a szerződés te|jesítésében, és - ha a mege|őző közbeszerzési e|járásban az adott

a|vál|alkozót még n-em neuezte meg . a beje|entéssel együtt nyi|atkozni, valy az

érintett atváltaltóio nyi|atkozatát benyújtani arró| is, hogy az á|ta|a igénybe venni kívánt

"i"ali"ir."'á 
nem á|| á mege|őző ko2beszerzési eljárásban e|őírt kizáró okok hatá|ya

alatt.
11.5. Vá||a|kozó kije|enti' hogy a szerzódés a|áírásának napján a sze-rződés te|jesítéséhez

szükséges szakembe-rák, i||etve a szerződés alapján vá||aIkozói kivitelezési

tevékeriységei vegzo gazdasági szerep|ők (a.|vá||a|kozók), szerepe|nek a Magyar

Mérnoki Kamara 
"névÉgyzékében a te|jesítéshez szÜkséges pozíció, i||etve a

kiviteIezésse| érintett tevékenység tekintetében.
,t1'6. Vá||a|kozó kije|enti, hogy a -tervezésre és kivitelezésre felkért a|vá||a|kozók

rendelkeznek a fe|adat elvégzéséhez szükséges kamarai jogosultságga| és

képesítésse|.

í0.
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12. A szerződés módosítása. megszíÍnése

12'1. A szerződést a Fe|ek kozös megegyezésse| kizáro|ag a Kbt. 141'$-ban
meghatározottak figye|embe véte|éve|, megfe|elő te|jesÜ|ése esetén és azokka|
Összhangban, írásban, a szerződésse| azonos módon módosíthatják.

12.2. Semmis a szerződés módosítása, ha azarra irányu|, hogy mentesítsék a Vá||a|kozit
az o|yan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak
jogkövetkezményei - ide nem értve a fe|mondás vagy e|á||ás jogának gyakor|ását -

alka|mazása a|ó|, ame|yért fe|e|ős (i||etve fe|elős |enne), vagy ame|y arra irányu|, hogy
a Megrende|ő átvá||a|jon a VálIalkozót terhe|ő többletmunkakö|tségeket Vagy
indoko|at|anu| egyéb, a szerződés a|apján a Vál|a|kozót terhe|ő kockázatokat.

12,3'Vá||a|kozó tudomásu| veszi, és hozzdjáru|, hogy a Kbt. 37.s (1) bekezdés j) pontja

a|apján a szeződés módosításáró| kü|on jogszabá|y a|apján meghatározott minta
szerint Megrende|ő tájékoztatót készít és azt hirdetmény útján kozzéteszi.

12'4, A Megrendelő azonna|i hatá||yal felmondhat1a a szerzódést' ha a Vá||a|kozó e||en

bíróság jogerős határozatáva| csőd- Vagy fe|számo|ási e|járást rendel el, Vagy
vagyonát záro|ják, kivéve a Csődtv. 11. s (2) bekezdés h) pontja szerinti esetet,
ame|ynek érte|mében nem lehet fe|mondani a fizetési ha|adék alatt a szerződést.

12.5. Megrende|ő jogosu|t a szerződést azonna|i hatállya| indoko|ás me||ett fe|mondani,
amennyiben Vá||a|kozó bárme|y, je|en szerződésben fog|a|t köte|ezettségét sú|yosan
megszegi.

12'6. A Vá||alkozó azonna|i hatá||ya| felmondhatja továbbá a szerződést, amennyiben a
Megrende|ő a szerzódésben meghatározott fizetési kÖte|ezettségét az esedékességtő|
számított [90 (ki|encven) naptári napon] belü| nem te|jesíti. Vá||a|kozó nem hivatkozhat
a je|en pontban meghatározott fe|mondási jogára, ha a Íizetés a|apjául szo|gá|i
szám|át nem, hibásan Vagy annak e||enére á||ítja ki, hogy a te|jesítés igazo|ására e|őÍrt
szerződéses rendeIkezések nem te|jesu|tek.

12,7. Megrende|ő a szerződést felmondhatja, Vagy - a Ptk-ban fog|altak szerint - a
Szerződéstő| e|állhat,
12'7.1. ha fe|tét|enÜ| szÜkséges a szerződés o|yan |ényeges módosítása, ame|y

esetében a Kbt. 141.s a|apján új kozbeszerzési e|járást ke|| |efo|ytatni;
12.7.2.ha a Vá|la|kozó nem biztosítja a Kbt. 138.$-ban e|őírtak betartását, Vagy a

Vá||a|kozó szemé|yében érvényesen o|yan jogutód|ás következett be' ame|y
nem felel meg a Kbt. 139.$-ban foglaltaknak; vagy

12'7.3.ha az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabá|yainak megszegése
miatt köte|ezettségszegési e|járás indu|t vagy az Európai Unió Bírósága az
EUMSZ 258. cikke a|apján indított e|járásban kimondta, hogy az Európai Unii
jogábó| eredő va|ame|y kötelezettség tekintetében kote|ezettségszegés történt,. 
és a bíróság á|tal megál|apított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

12.8. Megrende|ő köteles aszerzódést fe|mondani, vagy - a Ptk-ban fog|a|tak szerint - atti|
e|á||ni' ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fé|
tekintetében a kozbeszerzési eljárás során kizárő ok á||t fenn, és ezért ki ke||ett vo|na
zárni a közbeszerzési e|járásbó|'

12'9' A Megrende|ő jogosu|t és egyben köteles a szerződést fe|mondani - ha szükséges
o|yan határidove|, ame|y lehetővé teszi, hogy a szerződésse| érintett fe|adata
e||átásáró| gondoskodni tudjon -,

12'9'1. ha a Vá||a|kozóban közvetetten vagy közvet|enü| 25%-ot meghaladó tu|ajdoni
részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi személy Vagy szemé|yes joga szerint
jogképes szervezet, ame|y tekintetében fenná|| a Kbt. 62.s (1) bekezdés k) pont
kb) aIpontjában meghatározott fe|tétel;

12'9'2' ha a Vá||a|koző közvetetten vagy közvetlenül 25o/o-ot meghaladó tu|ajdoni
részesedés| szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|yben Vagy szemé|yes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fenná|| a Kbt. 62. s (1)

bekezdés k) pont kb) a|pontjában meghatározott fe|tétel.
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12.9.3.A 12.9.1.-12.9,2 pontok szerinti fe|mondás esetén a Vá|la|kozó a Szerződés
megszűnése e|őtt már te|jesített szolgá|tatás szeződésszerű pénzbeIi
e||enértékére jogosult.

12'10. Vá|la|kozó a szerződés a|áírásáva| tudomásu| veszi, hogy Megrende|ő köte|es a
Közbeszerzési Hatiság nak beje|enteni,
12'10'1' ha a Válla|kozó szerzódéses köte|ezettségét sú|yosan megszegte és ez a

szeződés fe|mondásához vagy elá||áshoz, kártérítés követe|éséhez vagy a
szerződés a|apján a|ka|mazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez
vezetett, va|amint ha a Vá||a|kozó o|yan magatartásáva|, ame|yért fe|e|ős,
részben vagy egészben a Szerződés |ehetet|enü|ését okozta;

12.10'2' a Vá||a|kozi szerződéses köte|ezettségének jogerős bírósági határozatban
megá||apított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, |eírását, |ényeges
jellemzőit, beleértve azt is, ha a szeződésszegés a szerződés fe|mondásához
Vagy a szerződéstő| való e|á||áshoz, kártérítés követe|éséhez vagy a szerződés
a|apján a|ka|mazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a
Vá||a|kozó o|yan magatartásáva|, ame|yért fe|e|ős, (részben vagy egészben) a
szerződés |ehetetlenü|ését okozta.

13. Kapcsolattartók

Szerződő felek kije|entik, hogy a szerződés tárgyának |étrehozása kÖzben köte|esek
együttműködni. pE. együttműködés során a fe|ek köte|esek egymást minden olyan
kÖrü|ményről ha|adéktalanu| írásban tájékoztatni, amely a vá|lalkozás eredményességét,
Vagy a szerződésben meghatározott határidőre történó befejezést veszélyezteti, Vagy
akadá|y ozza. Az együttm ű kodést ka pcso| atta rtói k útj á n va | ós ítj ák m eg.

VállaIkozó részérő|:
Fe|e|ős műszaki vezető:Licz lmre
Telefon: 30159776561
E-mail:aq ualic@digikabel. hu

Megrendelő részérő|:
Kis A|bert Zo|tán divízióvezető
Telefon: +36-30-87't -2214
E-mail: kis. albert@alfoldviz. hu

A szerződésben fogla|t személyes adatok keze|ése:
Fe|ek rögzítik, hogy a je|en szerződésben megjelo|t cégképvise|ők va|amint kapcso|attartók
szemé|yes adatai kezelésének cé|ja, cégképviselők esetében a szerződéses jogviszony
létrehozása' a kapcso|attaftók esetében pedig a szerzodés te|jesítése miatti kapcsolattartás.
A Fe|ek rögzítik, hogy a szerződésben megjelö|t személyes adatokat kizárő|ag a szerződés
te|jesítése miatt keze|ik, azt más cé|bó| nem haszná|ják fel. A meghatározott szemé|yes
adatok őrzési ideje |egfe|jebb a je|en szerződésre irányadó dokumentum őzési idejéig tart. A
szemé|yes adatok keze|ésére kü|ÖnÖsen azEuripai Par|ament és a Tanács (EU) 20161679.
rende|ete (GDPR)' i||etve a2011' évi CX||. torvény rende|kezései azirányadóak, a Fe|ek
rögzítik, hogy ezen személyes adatokat ezen jogszabá|yoknak megfe|e|ően keze|ik.

í 4. Eqvéb rende|kezések

14.1. Je|en szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. rende|kezései az
irányadók.

14'2. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a közöttük jelen szerződésbő| adódi vitás
kérdéseket tárgya|ásos Úton, peren kívÜ| rendezik, amennyiben a tárgya|ások nem
vezetnek eredményre, úgy fe|ek az eset|eges jogvita esetére, értékhatártó| fÜggően a
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Békéscsabai Járásbíróság i||etve a Gyulai Törvényszék kizáró|agos i||etékességét
ismerik el.

14.3' Fe|ek je|en szerződést, mint akaratukka| mindenben megegyezőt; jóváhagyi|ag írják
a|á.

14.4. Je|en szeződés 2 eredeti példányban készÜlt. Je|en szerződésből 1 p|d. a
Megrende|ő, míg 1 p|d. a Vá||a|kozó tu|ajdonát képez|.

14.5. Fe|ek rögzítik, hogy je|en szerződés va|amennyi pé|dányát ,,szerződéseket hite|esítő
címkéve|'' |átnak e|, me|yet szintén a|áírásukka| hite|esÍtenek'

14.6. Me||ék|etek:
1. számú me||ék|et: Aján|attéte|i fe|hívás és dokumentáció
2' számú me|lék|et: Vá||a|kozó aján|ata
3. számÚ mellék|et: Biztosítási szerződés (kotvény) máso|ata
4. számú mel|ék|et: Kivite|i a|apadatok
5. számú me||éklet: Hatálybaléptetési záradék

Fe|ek rögzítík, hogy a fent em|íteti dot<umentumok - a|ka|mazása esetén az 5. számÚ
me||ék|et kivéte|éve| fizikai|ag ugyan nem kerÜ|nek csato|ásra a szeződés
törzsszövegéhez, ám a Közbeszerzési E|járás |efo|ytatása során mindkét Fé| számára
ismertté vá|t azok tartaIma.

Fe|ek je|en szerzódést, mint akaratukka| mindenben megegyezőt, jóváhagyó|ag írják a|á.

Békéscsaba' 20í9. jÚnius 27.

Bá
|z zÍt.

Nagy LászIó v fzérigazgató

ALFÖtov|z zÍt.;'Y) Bátéscsaba. Doborr .li .
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VálIaIkozó
AQUALIC Bt.

Licz |mre ügyvezető
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Hatá lyba Iéptetés i Zár adék

Felek rögzítik, hogy a szerződés 9.1' pont szerinti rendeIkezései hatá|yba|épésének
fe|téte|e, hogy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Kozműtu|ajdonos és
az ALFÖLDV|Z zrt., mint Víziközmű-szo|gá|tató kozott ugyanezen tárgyban vá||a|kozási
szerződés jojjön |étre'

Megrendelő ha|adékta|anu| tájékoztatja Vá||a|kozót a hivatkozott szerződések hatályba
|épésének időpontjáról.

Fe|ek tudomásu| veszik, hogy Fe|eket a szeződés 9.1. pontjában fog|a|tak szerint érintett
részéve| kapcso|atban, a hatá|ybaléptetési záradék a|áírását követően il|etik meg jogok és
terheIik köteIezettségek'

Hatá|yba |éptetésse| érintett rende|kezések:
Hatá|yba|épés napja a szerződés 9 1. pontja szerint.
A szerződésszerű teljesítés 3.1. pont szerinti ütemezése a szerződés hatá|yba |épésétő|
érteImezendő.

Békéscsaba,2019
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