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Adásvételi keret.megállapodás

amely létrejo,tt eglrészről a
ALFOLDYIZ Regioná lis VÍziközmíí-szolg áItatő Zrt.
széI<he|ylcím: 5600 Békéscsaba' Dobozi ú 5.
cégsegyzékszám: 04- 1 0-00 l 5 80
adőszémt: 1 3 1 00887-2-04
statisáikai számjel: 13 100887-3600-1 14-04
B ankszráml aszám: I 0 4 02 6 09 -26 0 1 7 9 8 9. 0 0 0 0 0 0 0 0
Képviseli: Dr. Csák Gyula vezérigazgatő
mint vevő - a továbbiakban: Vevő

másrészről a(z)
név: UNICHEM Kft.
cím: 6760 Kistelek, Tanya 491.
képviseli: Almási Gábor, Ábrahrám Imre
adószám: 10429635-2-06
cégj egyzék szám: 06-09-00063 7
mint eladó - a továbbiakban: Eladó.

külön-külc'n említve Fél, együttesen Felek - a továbbiakban: Fé|/Felek - között a mai napon
az alabbi fe ltéte l ekke l.

Preambulum

Vevő ,, Keret-megállapodás az AlfÓldvíz Zrt.-vel technológiai célú vasveglületek adásvétele
tárgyban - IV., V. régiő,, elnevezésű beszerzése érdekében _ mint ajánlatkérő _ a
közbeszerué.sekről szőIő 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második rész XV.
fejezet szerinti Nyílt eljárás (továbbiakban Közbeszerzési Eljárás) lefolytatásáról döntött.
A Közbeszerzési Eljarás |ezfuásaként Vevő a Kbt. 105. $ (2) bekezdés a) pontja szerint -
nyertes ajrínlattevővel _ Eladóval Keret-megállapodást (továbbiakban Megállapodás) köt.

A Megállapodás az annak a|ap1án adott kozbeszerzés megvalósítására iranyuló
megrendelés(ek) minden feltételéttarta|mazza, így megrendelés minden esetben a Vevő általi
közvetlen megrendelés útján történik, a Megállapodásban foglalt objektív szempontok szerint
kiválasztott aj anlattevőtől, a Megállapodásban meghatározott feltételek szerint.

A Megállapodás előzmény iratait képezik a létrejöttét megalapoző eljátás dokumentumai: az
aján|ati felhívás és a további közbeszerzési dokumentumok és a nyertes ajánlat, melyeket a
Vevő - mint ajánlatkérő _ 5 évig megőriz. A Megállapodás elválaszthatat|an részét képezi
Eladó közbeszerzési eljárás során tett qán|ata.

1. Megállapodás tárgya

A Megállapodás térgya a ,,Közbeszerzési műszaki leírásban'' meghatározottak
összhangban, az aléhbi mennyiségben történő kiszállítása, a Megállapodás teljes
futamidejére vonatkoztatva, melyből a teljes mennyiség Vevő ,,Közbeszerzési műszaki
leírásában'' meghatározott telephelyein kerül átvételre, a ,,Közbeszerzési műszaki
leírásban'' megadott kiszerelésekben (szállítási egységekben), illetve egyidejű szállítási
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mennyiségek biztosításával, a Vevő felmerülő igénye szerint. Vevő a Megállapodás

keretében legfeljebb az a|ábbí e|őirányzott mennyiségek eléréséig jogosult egyedi

megrendeléseket kibocsátani :

Vas(III) szulfát MSZ EN 890:2013 szabvány a|ap1ánfolyékony: 16,079 kg/év

Vas(II| klorid MSZ EN 888:2005 szabvány alapjánfolyékony: 418.076 kg/év

1.1. Vevő a Megállapodás hatálya a\att a tényleges - mindenkori technológiai sziikséglet

szerinti mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít. Vevő
fenntartja a jogot, hogy az évenként megadott maximális mennyiségtőI száIIítási

címenként, száI\ítási régiónként' vagy akár teljes mennyiségre vetítetten is éves szinten

eltérjen, legfeljebb -50 (mínusz ötven) száualéVkal.

1.2. Eladó a Megállapodás alapján köteles a Megállapodásban, illetve az egyes

megrendelésekben meghatározott mennyiségű és kiszerelésű terméket a
Megá|lapodásban foglalt feltételek szerint kibocsátott megrendelésekben meghatarozott

időpontban és módon Vevőnek átadni, illetve számárabiáosítani, Vevő pedig köteles a

termékeket átvenni, és azok fuát a Megállapodás 5. pontjában rögzítettek szerint

megÍizetni.

2. A teljesítés helye és ideje

2.I. Vevő a Megállapodás keretében megrendelt termékeket az egyes megrendelésekben

r o gzitett telephelyén v eszi át.

2.l.1.Vevő a vasvegyületek vételezését a Kcizbeszerzési műszaki leírásban részLetezett,

az e gy es me grende lőkben me ghatár o zott, telephelyeken v é gzi'

2 . I .2 . EIadő feladata a szá||ításho z szüks é ge s gön gyö l e g b izto s ítása.

2.2. Eladó áItaI aVevő telephelyén biáosítandó Teljesítés időpontja:

2.2.1.Yevő régiónként összesítve, maga szervezi össze - a telephelyi igények és

szükséglótek alapjrín _ szá|Iítási igényeit, oly módon, hogy az egyes régiók által

történő következő naptári hétre esedékes megrendeléseket egységesen adja meg

azB|adő számára.

2.2.2.EIadő, az á|ta|a meghatározott ütemezés szerint, de a megrendelést követő naptÍrri

héten köte|es a Közbeszerzési műszaki leírásban, illetve jelen Megállapodásban

rögzítettek szerint telj esíteni.

2.3. Az 'I. pont szerinti teljesítéshez azE|adő felé jelentkező egyidejű mennyiségi igényeket

a Közbeszerzésimúszaki leírás részIetezi, melyek lehetséges szélső értékei:

Elvárt egyidejű száúIítás: l20 | - 4.000 l.

Kiszerelések (szállítási egységek): 60 1 - tartá|yautő.

SzállítáSi gyakoriság: lhét - 6hónap.

2.4' Eladó saját száI]1itő eszkozén, sajátköltségére szál'Iítja a megrendelt mennyiséget a Vevő

heti megrendelésekben rogzítésre kerülő egyes telephelyeire. A telephelyeken az
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átfejtést, és a szá|Iított mennyiség mérését az á|tala biztosított eszközökke|, az E|adő
köteles biztosítani. Vevő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan
edényzetben történik, amelynek névleges térfogata meghatározott' dokum entá|t, az
edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kenil
leszállításra. Az áruhoz kapcsolódó kárveszély az atféjtes, illetve ódényzetben történő
átadás e s etén az átadás - átvétel befej ezé sével szá|| át a Vevőre.

2.5. Eladó sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.

2.6. Eladó - a közbeszeruési eljárás benyújtott nyertes aján|atáva| egyező módon - köteles
vevőszolgálatot működtetni a Megállapodás teljes időtartama,haiá|ya a|att.

3. A Megállapodás hatálya

3.1. A Megállapodás megkötésétől számított 36 hónapig) azaz 2OI7. május l-től 2020.
április 30-ig érvényes és hatályos. Legkésőbb 

"'e.' 
iáőpontig teljesülnie kell az utolsó,

Megállapodás alapj án történő teljesítésnek.

3.2. Vevő biztosítja a Megállapodás teljesítése során elvégzendő feladatokhoz szükséges
információkat.

3.3. Eladó köteles Vevőt minden olyan kcirülményről haladéktalanul értesíteni, amely a
teljesítés eredményességét vagy kellő időre vdb e|végzését veszé|yezteti, vagy gátolja.Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Eladó kizárólagosan felelős. Az értesítési
kötelezettség a korrilmény bekövetkeáével, illetőleg akkoi kezdődik' amikor Eladó a
körülményről tudomást szerez, illetve felismeri azt, hogy a kcirtilmeny gátolja a
szerződésszerú teljesítést. Felek megállapodnak, hogy az Eladó értesítése a
szerződésszegés következményeit nem érinti és azok alól nem mentesít.

4. Ellenérték

4.|. Eladónak a Megállapodásban meghatározott megrendelések szerzódésszerií teljesítéséért
a megrendelésben foglaltak maradéktalan teljesülése esetén ellenérték fizetendő. Az
el l enérték az a|ábbi e gys é grírak a|apj án kerül ki számításra :

4.1.1.Vas(III) szulfát nettó egységára (Ft/kg) S4Ft/kg + AFA azaz
ötvennégy forint/kg + általános forgalmi adó

4.1.2.Vas(III) klorid nettó egységára (Fíkg) 52Ftlkg + AFA, azaz

ötvenkettő forint/kg + általános forgalmi adó
Az _ a Megállapodás 4.l .I-4.1.2 pontju szerinti - egységárak tartalmazzák Eladó
valamennyi _ a Megállapodás teljesítése során _ felmerült és a jövőben felmenilő
valamennyi díját, költségét, fizetési igényét, valamint a vagyoni jogok átnlházásának
díját. Az - a Megállapodás 4.|.I-4.I.2 pontjai szerinti - egységrírakon felül Eladó
semmilyen jogcímen nem tarthat igényt további díjazásravagy kciltségtérítésre.
A Vevő, a Megállapodás létrejöttét megalapozó közbeszerzési eljrírásban rögzítettekkel
összhangban, jogosult a Megállapodás l. pontjában meghatározott maximális éves
mennyiségtől legfeljebb -50 oÁ-kal eltérni, valamennyi telephely, valamennyi teljesítési
forma esetén. Eladó ezen mennyiségi eltérésen belül k<iteles a megajrínlottak szerinti
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egységáron, a szerződéses feltételek szerint biáosítani a teljesítést. A mennyiségi

eltérés a tételes elszámolás keretében rendezésre kerül.

Felek az e|őzőek szerinti körülményt nem tekintik szerződésmódosításnak, figyelemmel
arÍa, hogy a köriilmény a Felek á|ta| az Megállapodás megkötését mege|őző
közbeszerzési elj árásban rögzített volt.
A Megállapodás 4.1. pontja szerinti egységárak a Megállapodás hatályba lépésétől

számítoÍt 12 hónapig kötött marad.

A szerződéses ár (a Megállapodás 4.1 pontja szerinti egységarak) az a|ábbi esetekben és

módon vá|tozhat a futamidő alatt:

A Megállapodás időtartama a|att a Megállapodás 4.1 pontja szerinti egységárakat az

alábbiak szerint lehet módosítani a Megállapodás megkötésének évfordulójára

vo natko zó kezdő hatáJ.\y a| az a|ábbi e s etek bármelyi kéb en :

4.|.3.évente egy alkalommal bármely Fél kezdeményezheti, hogy a Megállapodásban
rögzített egységárakat az e|őző gazdasági évre vonatkozó, KSH által hivatalosan
kiadott éves fogyasztói-árindex szerint módosítsák. Módosítás esetén valamennyi'
adott Megállapodásban részes Eladó szerződéses ára megfelelően konigálásra
kerül.

4.I.4.az EurolForint árfolyam Megállapodás megkötéskor érvényben lévő értékéhez
képest történő váItozásal amennyiben az Euro/Forint árfolyam vá|tozása
befolyásolja a Megállapodásban rögzített egységrírakat bármelyik Fél
kezdeményezheti az ármódosítást' ha az Magyar Nemzeti Bank áItaI
meghatározott hivatalos Euro/Forint árfolyam az utolsó ármegállapítás kori
árfolyamaránytő| +l- I0oÁ-ná1 nagyobb mértékben eltér, és ez az e|térés 30 naptári
napnál hosszabb ideje fenná||. Az MNB hivatalos EUR/Forint árfolyamvá|tozás
szerint az ár az alábbiak szerint módosul:

P2 : Pl + (EUR2 - EURI) / EUR1 * Y/ 100
Ahol:
Pl: korábbi vételar
P2: i! vételar
EUR1: az utolsó ármegá|Iapításnál figyelembe vett árfolyam
EUR2: azuj árrnegállapításnál figyelembe vett arfolyam
Y: termék áron belüli devizakitettség atánya, amelynek mértéke _30 %

Módosítás esetén valamennyi, adott Megállapodásban részes Eladó szerződéses
ára megfelelően koni gálásra kerül.
Felek rogzítik, hogy a Megállapodás megkötésekor hatályos énakat az EIadő a
Megállapodás megkötósét megeIőző közbeszerzési eljarásban az ajénlati felhívás
Hivatalos Lapba (TED) történő feladása napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank
által meghatélrozott devizaárfo|yam alapján határozték meg. Felek megállapodnak'
hogy a jelen pont szerinti ármódosítás kummulált értéke nem haladhatja meg a
teljes Megállapodás szerint fizetendő kummulált vételárösszeg I0 %o-át.

4.I.5.Felek a Megállapodás 4.4.I-4.4.2 pontjai szerinti körülményeket nem tekintik
szerződésmódosításnak' figyelemmel arra, hogy a körülmény a Felek á|ta| az
Me gállapodás me gköté sét megelőző közb eszer zési elj arásban rö gzített volt.

5. Fizetési feltótelek

5.1. Eladó előlegre nem jogosult.
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5.2. Vevő az átveÍt árura vonatkozőan, tételes elszámolás mellett, szállítólevé| a|apján,
szállításonként fogad be szétm|át az E|adőtő|, és azt a szám|a kézhezvételételétől
számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a szániánmeg|elölt bankszámlaszámra,
a Kbt. 135. $ (1) és (5)-(6) bekezdésekben előírtak, illetve a Ptk. 6:130. $ (1)-(2)
bekezdései szerint.

A ki|rzetések pénzneme a HUF. Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben az á|ta|a
kiállított szátm|a alakiságában nem felel meg a mindenkor hatályos jogszabályi
követelménynek, úgy Vevő a szélmla kifizetését - Eladó szerződésszení teljesítésének
ellenére is _ mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó szám|ája alakiságában ezen
k<jvetelménynek nem felel meg. Ebben az esetben Vevő részérő| a fizetési késedelem
jogkövetkezményei nem állnak be.

5.3. A tételes elszámolás elkészítése és átadása Vevő részére, a szá||itőIevé| a|áírásénak,
illetve az ez a|apjrín kiállított szám|a szerinti ellenérték kifizetésnek a feltétele. Vevő a
teljesítéskor a szá||ítőlevelet a|áirja, amennyiben a Megállapodás szerinti feladatokat
Eladó teljesköníen, a megfelelő hatríridőben és szakmai színvonalon megvalósította.
Eladó valamennyi megrendelés teljesítése vonatkozásában köteles az a|éÍrt szá||ítő|evéI
egy példrínyát a szám|ához csatolni.

5.4. A Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásáva| szemben csak a
jogosult által elismert, egynemű és lejrírt követelését számíthatjabe.

5.5. Felek a kifizetések során az adőzás rendjéről sző|ő 2003. évi XCII. törvény 36/A.$
foglaltak szerint kell eljárni.

Vevő felhívja Eladó figyelmét arra' hogy a Megállapodás előzményeként lefolytatott
kozbeszerzési eljárás közvetlen megvalósításához kapcsolódó valamennyi megrendelés
esetében Eladónak aIvá||a|kozőját (a|vá|lalkozóit) tájékortahia kell arról, hogy a
Megállapodás a|apjan megvalósuló teljesítése az adőzás rendjéről szóló törvény
kifi 2etési hatá|y a alá esik.
Vevő felhívja Eladó figyelmét arra, hogy az esedékes ellenértékről kiállított szálm|a
mellé Eladó minden esetben az a|ábbi dokumentumokat csatolni kciteles:
. az adőzás rendjéről sző|ő 2003. évi XCII. törvény 36lA $ szerinti, 30 napnál nem

régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás, vagy elegendő az EIadő
részétő| a közhitelesköztartozásmentes adőzői adatbátzisbanvaló szereplés ténye

. nyilatkozat a|vá||a|koző bevonásrínak tényéről.

Eladó szerződósszerű teljesítése

Eladó kötelezi magát,hogy az á|ta|a biáosított termék megfelel az átadás időpontjában
hatályos előírásoknak, mind a minőség' mind bármely más körülmény tekintetében.

Eladó kcitelezi magát a következőkre: biztosítani a mindenkor hatályos előírásoknak és
rendeletnek megfelelő terméket' azon esetekben, melyekben a hivatkozott rendelet az
adott termékre vonatk ozőan hatéroz meg tételes szabályokat.

Eladó köteles megfelelő gonddal és igyekezettel elvégezni a teljesítést. Eladó köteles
tűrni minden' a vállalásához fbződő ellenőrzést, vizsgá|atot és abban tevékenyen
közreműködni.
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6.4. Eladó a Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban benyújtott
aján|atában foglaltakka| egyezóen ismételten kijelenti, hogy megfelel az alábbi
előírásoknak, és ezt a Megállapodás teljes időtartama alatt biztosítani fogja:

6.4.I.aszá||itástvégző gazdá|kodő szervezet- Eladó - alkalmas a2008l68lEK iranyelv
(ADR szabályok) szerinti küldeménydarabos szá||ítási tevékenységre, járművei
megfelelnek az ir ány elv szabályainak;

6'4.2.a száI|ítást csak olyan edényzetben végzi, amely minősítésre kertilt és szintén
megfelel a 2008 l 68 lEK irányelv követelményeinek;

6.4.3.az á|talutk biztosított _ vas(Il| szu|fát folyékony- száIlítás megfelel az MSZ EN
890:2013 szabványnak, a szabvány a termék címkézésén feltüntetésre kerül;

6.4.4.az á|ta|wk biztosított _ vas(III) klorid folyékony - száIlítás megfelel az MSZ EN
888:2005 szabványnak, a szabvény a termék címkézésén feltüntetésre kerül.

Vevő a Kózbeszerzési Eljárás során a beszerzés tárgyát a Kormónyrendelet 46.$ (2) bekezdés
b) pont a|apján határozta meg, így az ,,e|őírt szabvánnyal egyenértékű'' teljesítés elfogadása
tekintetében a Kormányrendelet 46.$ (5)-(6) bekezdése az irányadő.

A Megállapodást Eladóként kizárőIag a Közbeszerzési eljárásban erre jogosultként
kihirdetett gazdasági szereplő jogosult megkötni' míg az egyes megrendeléseket a Kbt.
105.$ (2) bekezdés a) pontja szerint - a Megállapodás Preambulumában meghatátozott
módon - kibocsátott megrendelőben nevesített Eladó jogosult. Az Eladóként szerződó
fel/felek személyében csak a Kbt. 139. $ (1).(2) bekezdéseiben foglalt korlátozásokkal
következhet be változás.

Eladó személyesen köteles eljárni, azonbanjogosult a Megállapodás teljesítéséhez más
személy közreműködését is igénybe venni. Az E|adő á|tal kozreműködőként igénybe
vevő személy közremriködéséhez azonban az Eladó köteles Vevő előzetes
hozzájaru|ását kérni. Eladó azigénybe vett személyért úgy felel, minthaarábízott ügyet
maga látta volna el.

Eladó a Kbt. 138. $ (3) bekezdésében meghatározottak szerint az alábbi, a Megállapodás
teljesítésében részvevő alvállalkozókat j elentette be a Megállapodás megkötéséig:

- alvállalko zőt nem vesz igénybe

Eladó kijelenti, hogy a jelen pontban jelölt alvállalkozó(k) nem áll(nak) akizárő
okok hatáIya a|att.

Közbeszerzési eljárás során Eladó vállalást tehetett arra, hogy biztosítja-e a teljesítés
időszakában dedikált kapcsolattartó személy rendelkezésre állását,

- aki kiemelten foglalkozik Eladó jelen Megállapodásból adódó kötelezettségei
(megrendelések fo gadása, visszai gazo|ása) telj esítésével

- aki Soron kívül' és közvetlenül intézkedik Vevő a jelen Megállapodás teljesítésével
kapcsolatos megkeresései (bármilyen, a teljesítéssel kapcsolatos intézkedés; pl.:
reklamáció, számLáv a| kapcsolato s ügyintézé s) ügyében;

- aki legalább munkanapon, munkaidőben az a|ább megadott elérhetőségén Vevo
számára elérhető és aki Vevő a Megállapodás Eladó általi teljesítéséből fakadó vagy

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7. oldal: összesen: 14 oldal



aZ azza| összefiiggő bármely körülménnyel kapcsolatos megkeresését fogadja és
érdemben intézkedik.

6.8.1.Eladó tett ilyen vállalást, és vállalása a|apján a teljesítés időszakában dedikált
kapcsolattartó személy fentiek szerinti rendelkezésre állásának biztosítása a
teljesítés részét képez| a kapcsolattartő személy neve: Almási Gábor
elérhetőségei: tel.: 621259-42I, mobil.: +36 30 655 3553 e-mail:
almasi gabor@unichem.hu

A teljesítés ellenőrzése

Vevő az EIadő á|ta| biztosított termékek mennyiségi, valamint esetleges |áthatő
minőségi hibákra vonatkozó ellenőrzését a teljesítés helyszínén, azza| egyidejűleg
végzi. Az éruátvétel a Vevő vagy megbízottja személyes átvételével, a mennyiség
megállapíthatő, a minőség igazo|ása a kiállított dokumentumok ellenőrzésével történik.
Kétely esetén a Vevő jogosult a minőséget Központi Laboratóriuma által vett minta
vizsgá|atátra, a |eszá||itott áru minőségének' a vonatkozó szabvány szerint (MSZ EN 888:2005
és MSZ EN 890:2013) történő, ellenőrzésére.

A Felek helyszíni képviselői' az e||enőrzésre jogosult személyek, akiknek adatait a
Felek kölcsönösen ismertetik egymás felé, minden változás ésvá|toztatás esetén.

A Vevő minőségi kifogását aköteIezó szavatossági idő alatt, a hiba észlelését követően,
sztikségtelen késlekedés nélkül teheti meg. Azt, hogy az áru hibája a teljesítéskor
fennállt' valamint hogy a kifogással érintett árut az Eladó a Megállapodás alapján
szá|Iította a Vevő részére, vélelmezni kell.

Az Eladő köteles a Vevő felszólítástíra' a Vevő által meghatározott határidőben, saját
költségére gondoskodni a Vevő számára hibásan átadott áru visszavételéről és a
tárolóedényekből való kiiirítéséről, cseréjéről _ szállítással együtt - saját költségére
haladéktalanul gondoskodni. Amennyiben az Eladó az visszavételi és kiürítési, cserélési
kötelezettségét megszeg| a Vevő jogosult a Megállapodást felmondari, az ezze|
összefliggő jogkövetkezményeket alkalmazni.

Ktitbérek Eladó kártérítési felelőssége

Késedelmes teljesítés esetén a Vevő jogosult

8.1.1. késedelmi kötbért érvényesíteni az Eladóval szemben a késedelmesen átadott
mennyiség ÁpR nelktil számított ellenszolgáItatás LYo-ának _ de legfeljebb 10%-
ának - megfelelő mértékben, ha Eladó a megrendelésben - a Megál|apodás 2.2
pontja szerint _ meghatrározott átadási időponthoz képest késik az átadással. A
késedelmi kötbért Vevő minden megkezdett késedelmes nap után számolja.

8.I.2.a késedelemmel érintett szá||ításra vonatkozó megrendeléstől _ a Megállapodás
8.3 pontja szerinti kötbér érvényesítése mellett elállni, amennyiben a
késedelmes teljesítés mértéke meghaladja a maximális késedelemi kötbér
kiszabására okot adó mértéket.
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8.2. Hibás teljesítés esetén a Vevő

8.2.I. hibás teljesítési (minőségi) kötbért jogosult érvényesíteni Eladóval szemben, a

hibás teljósítéssel érintett megrendelés ap,q. nélkül számitott ellenszolgáltatásanak

t1%o-a mértékben' minden olyan alkalommal, amikor a leszállított vegyszer

hatóanyag-tartalma nem a kívánt tartományban van a Vevő Központi Laboratóriuma á|tal

vett minta MSZ EN 888:2005 és MSZ EN 890:2013 metódusai szerint végzettvizsgá|at

a|apján.

8.2.2.a hibát minősített hibának minősíteni, és az adott megrendelés szerinti szállítást

meghiúsultnak tekinteni' ha a hatőanyag-tartalom a kívánt hatóanyag-tartalom

középértékétől >10 Yo-ban eltér. A Vevő jogosult a minősített hibával érintett

szá||itás vonatkozásában _ Megállapodás 8.3 pontja szerinti kötbér érvényesítése

mellett - a Megállapodás 7.3 pontjában foglaltak szerint eljárni.

Vevo jogosult az adott száIlítás ellenértéke Z}Yo-ának megfelelő mértékű meghiúsulási

kötbér kivetésére, amennyiben.

8.3.1.a késedelmes teljesítés meghaladja a késedelmi kötbér maximumának kivetésére

okot adó mértéket.

8.3.2.az adott száIlításvonatkozásában aminősített hibás teljesítés esete következik be.

Vevő jogosult a Megállapodást azonnali hatállyal felmondani, és a Megállapodás 8.5

pontjísierinti meghiúsulási kötbért érvényesíteni Eladóval szemben' amennyiben

8.4.1.a megrendelések Preambulumban megfogalmazottak szerinti

visszautasításának száma e|éri az 5 alkalom/év-t,

8'4.2.a visszaigazo|t megrendelések meghiúsulásának és/vagy hibás teljesítéseinek

számaösszesen eléri a 3 alkalom/év-t.

Vevo jogosult Eladóval szemben meghiúsulási kötbért jogosult érvényesíteni, a

Megá1ffidásban meghatározott éves szállítási mennyiségre vonatkozó nettó

ellerrszoigál tatás 21oÁ-ínak megfelető mértékben' amennyiben a Megállapodás a 8.4

pontban }oglaltak szerinti azowta\i, vagy a Megállapodás Eladó egyéb hibájából

bekövetkező rendkívüli felmondására kerül sor.

Yevő az esedékes kötbéÍigényét (késedelmi és hibás teljesítési kötbér) a kötbéne okot

adó körülmény bekövetkezését követően a tudomására jutástól szítmitott tíz (I0) napon

belül írásban közölheti Eladóval. Vevo jogosult az esedékes kötbér összegét a Soron

kovetkező kifi zetendő r észszám\a ö s sze gébő l levonni.

Az E|adő kötelezettségszegése következtében a Vevőnél bekövetkezett közvetlen vagy

közvetett kárlköltség megtérítésé ért az Eladó felel ide értve a nem megfelelő minőségű

termék adagolásából a víz-lszenrtyviz kezelés során keletkező illetve ennek

következtében kialakuló károkat is. Ezen kar/költség alatt értendő különösen a hibás

áruk eltávolítása céljából a Vevo á|tal kifizetett költség (például a telephely'

tárolóeszközöktisztításának költségei és hasonló kciltségek), a Vevő oldalán keletkezett,

illetve a kizigazgatási szervek által kiszabásra került díjak és szankciók (pl. bírságok,

stb.), az Eladó kötelezettségszegéséből származő kár elhárítása, az Eladó

kötelezettségszegéséből harmadik személynek keletkezett kár, amelyet a Vevő volt
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köteles harmadik személynek megtéríteni (például a fogyasztói egészségkarosítással

kapcsolatos kártérítés), valamint egyéb követelések és jogkövetkezmények, amelyeket a

Vevővel szemben harmadik személy érvényesített.

8.8. Felek rogzítik, hogy a Vevő a kötbért meghaladó esetleges krírtérítési igényeit a kötbér

mellett érvényesítheti.

8.9. A Felek rögzítik, hogy - a Megállapodás 5.2. pontjan túl _ a Vevő fizetési késedelme

esetén Eladó a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat

felsziímítására j ogosult.

9. Titoktartás

9.I, Felek kijelentik, hogy a titoktartásra vonatkozó alábbi rendelkezéseket a Kbt.

(elsősorban nyilvánosságra és kozzététe|re vonatkoző szabá|yai, de egyéb, releváns

előírásai is) felülírj ák.

g.2. Felek - a Megállapodás megkötését megalapoző közbeszerzési eljárás és a teljesítés

bármely szakaszában - kapott dokumentáciőkat kizárőIag a Megállapodás céljára
jogosuitak használni és kötelezik magukat, hogy azokat illetéktelen harmadik

szémélynek nem teszik hozzáférhetővé és illetéktelen személynek nem adják át'

nyilváno sságra nem hozzák.

9.3. E|adó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen jogviszony során szerzett adatokat'

információkat 11z]eti titokként kezeli és azokat illetéktelen személy részére

hozzáférhetővé nem teszi, átnem adja, nyilvánosságra nem Ílozza.

9.4, A titoktartási kötelezettség Eladót a jelen jogviszony megszűnte után is, időkorlátozás

nélkül terhe|i. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő károkért Eladó teljes

kártérítési felelősséggel tartozik.

g.5. Eladó felelősséget vállal minden olyan káÍért, amely a titoktartáSi kötelezettség

megszegésével kapcsolatbarr felmerül.

10. A Megállapodás megszűnése

10.1. Felek a Megállapodást annak hatá|ya a|att a Kbt-be nem ütköző módon szüntethetik

csak meg.

10.2. Amennyiben ez értelmezhető a Megállapodás részlegesen is, csak az E|adőra nézve,

*.g''tinh.q amennyiben az erre okot adó körülmény kifejezetten csak valamely

Eladóra nézve áll fenn, illetve következik be.

10.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő jelen pont szerinti elállása esetében - a
Megállapodás a jövőre nézve szűnik meg.

10.4. A Megállapodást bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a másik

Fél súlyos.szerződésszegést követ e|. Az azonna\i hatályu felmondás nem mentesíti

Feleket kártérítési kötelezettségtik alól. Az azornali hatályú felmondás előtt megfelelő

időt kell tuzni a szerződésszegő Félnek a szerzodésszerű állapot helyreállítására. A
Vevő nem köteles az Eladót a szeruődésszerú áIlapot helyreállításaÍa felhívni akkor, ha

az eIáI|ásnakilletve a felmondásnak a Megállapodás 8. pontja alapjan van helye'
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10.5. A Vevő minden egyéb joga csorbítása nélkül jogosult az E|adőhoz intézett és a
felmondás okait felsoroló nyilatkozatial azonnali hatá||ya| felmondani a Megállapodást,
vagy annak egy részét, az a|ábbi esetekben:

- ha Eladó csődbe jut vagy fizetésképtelenné válik;
- ha Eladóval szemben felszámolási eljrírást kezdeményeznek, és az nem kerül

visszavonásra 1 0 munkanapon belül;

10.6. A Felek a Megállapodás megszűnése illetve megszi'intetése esetén 90 (kilencven) napon
belül elszámolnak egymással, és teljesítik egymással szemben fennálló, nem vitatott
pénzügyi kötelezettségeiket.

10.7. A Vevő - a Kbt-ben rögzítettekkel összhangban, különösen, de nem kizárólagosan -
előírja' hogy

a) E|adő nem ftzethet, illetve számolhat el a Megállapodás teljesítésével
összefiiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont ka-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
melyek az EIadő adóköteles j övedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) aMegá|lapodás teljesítésének teljes idótartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevők
számára megismerhetővé teszik' és a Kbt. 143. $ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a
Vevőt haladéktalanul értesíti.

c) a külÍöldi adóilletőségű Eladó köteles a Megállapodáshoz arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyat
adóhatóság közvetlenü|beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegély igénybevétele nélkül. A meghata|mazás a Megállapodás elválaszthatat|an
mellékletévé válik.

l0.8' Vevő a Megállapodást felmondhatja,

a) ha feltétlenül szükséges a Megállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében
a Kbt. 14l. $ a|apjánúj közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) ha az EIadő nem biztosítja a Kbt. 138. $-ban előírtak betartását, vagy az Eladó
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a
Kbt. 1 39. $-ban foglaltaknakt vagy

c) ha az EUMSZ 258. cikke a|apján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapjrín indított eljárásban kimondta' hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a Megállapodás nem semmis.

l0'9. Vevő köteles a Megállapodást az Eladóval felmondani,ha a Megállapodás megkötését
követően jut tudomására, hogy a szeruődő fel tekintetében a közbeszerzési eljárás során
kizárő ok állt fenn, és ezért őt ki kellett volna zérni akozbeszerzési eljárásból.

l0.10. A Vevő jogosult és egyben köteles jelen Megállapodást azE|adőval felmondani - ha
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Megállapodással érintett
feladata e|IátásárőI gondoskodni tudjon -,

a) ha Eladóban közvetetten vagy közvetlenti| 25%o-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62, $ (1) bekezdés k) pont kb)
alpontj ában me ghatár o zott feltéte 1 ;

b) ha Eladó kcjzvetetten vagy közvetlenü| 25%o-ot meghaladó tulajdoni részesedést
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szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szewezetben' amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb)
alpontj áb an me ghatát o zott fe ltéte l.

c) Az a)-b) pontok szerinti felmondás esetén azB|adő a Megállapodás megszűnése előtt
már teljesített szolgáltatás Megállapodás szerinti pénzbeli ellenértékére jogosult.

10.11. Eladó a Megállapodás aláírásáva| tudomásul veszi, hogy Vevő köteles a
Közbeszerzési Hatóságnak bej elenteni,

a) ha Eladó szetződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Megállapodás
felmondásához vagy elálláshoz, krírtérítés követeléséhez vagy a Megállapodás
a|apj án a|kalmazható e gyéb j o gkövetke zmény érvénye s íté séhez v ezetett, v al amint ha
az Eladó olyan magatartásáva|, amelyért felelős, részben vagy egészben a
Megállapodás lehetetlenülését okozta.

b) az E|adő szerzódéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított
megszegése esetón a szerződésszegés tétlyét,Ieírását,lényeges jellemzőit, beleértve
azt is,ha a szeruődésszegés a Megállapodás felmondáséthoz vagy a Megállapodástól
való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Megállapodás alapjan aIka|mazhatő
egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha az Eladó olyan
magatartásával, amelyért folelős, (részben vagy egészbet) a Megállapodás vele
fennálló részének lehetetlenülését okozta.

I0.|2. Vevő részérő| a Megállapodás súlyos megszegésének minősül különösen, amennyiben
Vevő fizetési kötelezettségének a fizetési határidőn túl nem tesz eleget és ezt azE|adő a
felmondásra figyelmeztetést és legalább 8 munkanapos póthatáridőt is tartalmaző
írásbeli felhívása ellenére sem orvosolja.

10.13. A felmondási jogát gyakorló Fél a felmondását indokolni köteles, és az abban foglatt
indoknak valósnak kell lennie.

10.14.'A Megállapodás hatálya a|att a Megállapodás _ az E|adőra vonatkozóan _ rendes
felmondással való megszüntetését bármelyik Fél 60 napos felmondási idővel
kezdeményezheti.

1l. Vegyes rendelkezések

1 1.1. Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az á||amháztartásrő| szóló hatályos
törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek, feladat- és hatásköri'iknek megfelelően a
megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részi'ikre a
jogszabáIyok szerinti információ megadása üzleti titokÍa való hivatkozással nem
tagadható meg.

II.2. A Megállapodás módosítása kizétrólag írásban, a Felek megfelelően felhatalmazott
képviselője á|ta| cégszerűen a|áírva érvényes, feltéve, hogy a Kbt-ben meghatározott
feltételek ezt lehetővé teszik.

11.3. Minden' a Megállapodásbó| szánmaző jog és kötelezettség kötelezni, illetve jogosítani
fogja mind a Vevőket, mind a Vevők jogutódait. Eladó Megállapodásbő| száxmaző
jogainak és kötelezettségeinek áttuházására csak Vevő előzetes írásbeli hozzájáru|ásáva|
jogosult.

II.4. A Megállapodásra a Magyar Köztársaság jogszabá|yai az irányadók. Eladó köteles
betartani minden törvényt, illetve általrínos érvényű jogszabályt, helyi rendeletet és

1 1.5.

11.6.

1r.7.

11.8

11.9
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egyéb szabá|yzatot, amely a Megállapodás tárgyáva|, a teljesítendő
adatszolgá|tatásokkal és a ftzetendő díjakkal kapcsolatos' valamint a munkavédelemről
sző|ő 1993. évi XCil. törvényt.

11.5. A Megállapodás és a Felek közötti kommunikáció nyelve amagyar.

11.6. A Megállapodás teljesítése során a Felek kötelesek a Kbt.' és kapcsolódó
Kormányrendeletek Megállapodás teljesítésére vonatkozó előírásait maradéktalanul
betartani.

|I.7.A Felek minden vita rendezését kötelesek jóhiszemú, közvetlen tárgyalások útján
megkísérelni. Ha avitát nem sikeriil a kezdeményezésétől számított 30 (harminc) napon
belül a jóhiszemű, közvetlen tárgyalások útjan rendezni. A Felek a vitarendezési
eljárások tartama alatt is maradéktalanul kötelesek eleget tenni a Megállapodás szerinti
kötelezettségeiknek. Felek a Megállapodásból szárrnaző esetleges jogvitáikat
elsődlegesen egyeztetés útján rendezik, és csak annak eredménytelensége esetén
fordulnak bírősághoz. Felek a Megállapodásra a jogvita tárgyának értékétől fiiggően a
Vevő székhelye szerint illetékes bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki.

l 1.8. Az Eladó 5 napon belül köteles írásban értesíteni Vevőt' a tarsasági Megállapodásban és
cégadataiban (cégsegyzékben) foglalt adatainak vá|tozásairól, a változásokat igazoIő
dokumentumok csatolásával.

11.9. Egyéb rendelkezés hiányában minden értesítést és minden abból eredő üzenetet írásban,
postán (tértivevényes' elsőbbségi levél formájában), vagy telefax/elektronikus levél
útjrín kell megküldeni vagy kikézbesíteni a másik félrészére' annak címére.

Az értesítéseket és üzeneteket tarta|maző dokumentumok akkor tekinthetők átadottnak'
amikor azokat az adott címre kikézbesítették, és az ezt igazoIő tértivevényt a küldő fel
visszakapta, illetve telefax esetén akkor, amikor azt az alábbi címzés szerint küldték el
és a hibátlan továbbításról a faxgép által kiadott igazo|ást a küldő fél megkapj a azza|,
hogy ha a telefax üzenetet a címzett nem olvasható formában kapja meg, akkor arról a
telefax üzenet kiildőjét - ha az azonosítható - haladéktalanul értesíteni köteles.
Elektronikus levél esetén a sikeres kézbesítésre vonatkoző igazolás veendő figyelembe.

A Megállapodással kapcsolatos kérdésekben nyilatkozattételre jogosult és
kapcsolattartó:
Eladó részérő|:

Név: Almási Gábor ügyvezető.
Cím: 6760 Kistelek, Tanya 491.
Telefon: +36 62 259-421.
Fax: + 36259-421
e-mail: almasigabor@,unichem.hu

Vevő részéről:
Név: Bakucz Pál
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: 301421-6170
Fax: 661523-221
e-mail: bakucz.pal@alfoldviz.hu

S

s

)

I
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11.10. A Felek a Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jővélhagyólag és

saját kezűlegírták a|á.

1 1.1 1. A Megállapodás elválaszthatat|anrészét képezik az a|ábbi mellékletek:

I . számű melléklet: Közbeszerzési műszaki leírás
2. szétműmelléklet: Ajánlati felhívás és dokumentáció
3, számu melléklet: Eladó nyertes ajén|ata, benne a Megállapodás szerinti vállalásokat

tarta|maző F e l o lvasó l apj a

Felek rÓgzitik, hogy a fent említett dokumentumok frzikailag ugyan nem kerülnek
csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, álm aKözbeszerzési Eljárás lefolyatása során
mindkét Fé| számára ismertté vá|t azoktarta|ma.

A Megállapoőás 2 (kettő) eredeti példányban készült, melyből 1 (egy) példány a Vevőt, 1

(egy) példany azB|adőt illeti meg.

Békéscsaba, 2OI7.április .{|t. : Kistelek, 2O|7.április . W:

Vevő

'*'á}5?.!?|Jíoíll'"o*

[JNIGIEM {
Vegypari, l&reskedplmi és t

Szolgáltató l(ft.
57óo Kistelek. Thnya 491
\rtósa{m: 70F'29űi5.2-o6

l4. oldal; összesen: 14 oldal
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