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képviseli: Cifrák Lajos ügyvezető
mint Vállalkoző - a továbbiakban: Vállalkozó,
külön-külön említve Fél, együttesen Felek - a továbbiakban: FéVFelek - között a mai naponaz
alábbi feltételekkel.

A MEGALLAPODAS TARGYA

Megrendelő ,,Keretmegállapodás az ALF)LDVÍZ Zrt. üzemeltetésében lévő villamos
szennyvízszivattyúk és keverők részben és egészben történő felújítósának és javításának
elvégzésére', tétrgyű beszerzése érdekében _ mint aján|atkétő - a közbeszerzéseb'ről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 104. $ (2)bekezdés alapjan, a 105. $ (1) bekezdés b)
pont szerinti Keretmegállapodásos eljrárás (továbbiakban: közbeszerzési eljárás) lefolytatásaról
döntött a Kbt. 81. $ rendelkezéseinek megfelelően.

2. Megrendelő, mint ajánlatkérő, az ffi pontban megjelölt közbeszerzési eljrírás nyertes
ajánlattevőjével, mint Vállalkozóval megköti jelen Keretmegállapodást továbbiakban:
Megállapodás _ az aján|atí felhívásban és dokumentációban foglalt feladatok e||átására,.-az ott
rész|etezett feltételeknek megfelelően. A közbeszeruési eljarás a|apján született dokumentumok
jelen Megállapodás e|vá|aszthatat|an részét képezik, együttes értelmezésiik jelen Megállapodás
érvényességi feltétele

Megrendelő a közbeszerzési eljarásban megltatározott feltételek szerint megrendeli, aYá||a|koző
pedig elvállalja a jelen Megállapodásban és ennek elválaszthatatlan mellékleteiben foglaltak,
illetve a Megrende|íS útal kibocsátásra kerülő egyedi megrendelések _ illetve, adott esetben,
konzultaciós felhívás _ alapjan az a|abbi tevékenységeket:
a) komplett villamos szennyvíz szivattyú felújítás

Í . ái|őrész tekercselés
2. forgórés z i$ tenge|y beépítés
3. kopó alkatrészek cseréje (csúszógyűnis tömítés, szimmering, ,,o,, gwru garnitúra, csapágy,

j rírókerék-, j arókerék ház kopóg1rirÍÍ)
4. fogyóanyag (olaj, zsír)
5. föalkatrész csere (arókerék, o|ajház,15 fm kríbel)
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6. hibafelvételezés
b) ré szle ge s villamo s szewtyv íz szivattyúfelúj ítás, j avítás

A villamos szenrtyviz szivattyú felújítás, javítás sorén az a)ll-6, pontok valamely része(i) nem
kenil(nek) megrendelésre.

c) szivattyú á||őrész felújítás
A komplett villamos szenrtyvíz szivattyú á|lőrész felújítás, javítás az a)ll. pont szerint.

d) szállítás
Ajánlatkérő telephelye (Szewizilzem telephelye: 5630 Békés, Táncsics u. 33.) és a nyertes
ajánlattevő szerviz műhelye között. (A javítás minden esetben a nyertes ajanlattevő
műhelyében történik, helyszíni (szivattyú beépítési helyen) javítási igény nincs. A szivat[úk
átadás-átvételi helye: 5630 Békés, Táncsics u. 33.)

3. A Megrendelő jelen Megállapodás megkötésével jogosulttá válik a 2. pont szerinti
megrendelésekre _ illetve, a jelen Megállapodásban foglaltak a|apján konzultációra vonatkozó
felhívás kibocsátására _ a Kbt. 105' $ (1) bekezdés b) pontjrára tekintettel' ezen ktjzvetlen
megrendelésberr/felhívásokban meghatáttozva az egyes megrendelésekre vonatkozó tényleges
feltételeit.
A Megrendelő a lefolytatásra került közbeszerzési eljrírás - keret-megállapodásos eljárás első
részének _ eredményeként olyan megállapodást köt Vállalkozóval, amely alapján Megrendelo a
Kbt. 105.$ (1) bekezdés a) pont szerinti kozvetlen megrendeléssel, illetve a Kbt. 105.$ (1)
bekezdés c) pont szerinti írásbeli konzultáción rogzített feltétekkel kiadásra kerülő
megrendeléssel jogosult a konkrét beszerzések megrendelésére a Megállapodásban foglaltak
szerint.

4. A Megrendelő kijelenti, hogy kizárő|ag az alábbiak szerint meghatáxozott esetekben kerülhet sor
írásbeli konzultációra:
Amennyiben a Megállapodással érintett berendezésekben olyan meghibásodás következik be,
olyarr karbantartási/felújítási tevékenység válik szükségessé, melyre vonatkozóan konkÍét tételt
nem tartalmaz aMegá|lapodás létrejöttét megalapozó közbeszerzési e|játásban kibocsátott tételes
árbontás' akkor kerül sor konzultációra. A konzultáció a|apját a kozbeszerzési e|1árásban
benyújtott aján|at részeként megadott rezsi óradíj, illetve a javításhozlfe|i$ításhoz sziikséges
alkatrészek lista ára képezl

5. A konzultációra szóló felhívásban Megrendelő felhívja a Vállalkozót a jelen Megállapodás
megkötésére iriínyuló, fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljarásban tett aján|ata
kiegészítésére. Megrendelő a konzultációra való felhívásban meghatározza azokat a
kiegészítéseket, amelyekre figyelemmel a Vállalkozó ajránlatát kiegészíti. A konzultációra
felhívás tartalmazza abeszerzés tárgyára és a szerződéses feltételeire vonatkozó adatokat.

6. Vállalkoző akonzu|tácíó során csak a jelen Megállapodásban foglaltakkal (rezsi óradíj) azonos
vagy annál a Megrende|ő számára kedvezőbb ajánlatot tehet, a konzultáció során tett aján|atához
Vállalkozó a konzultációra való felhívásban meghatánozott hatríridőig kötve van. A konzultáció
során tett aján|at elfogadásáról vagy elutasításáról a Megrendelő írásban értesíti Yá||a|kozőt.

7. Megrendelő által akonzu|táció során meghatérozott feltételeknek megfelelően, aYá||a|koző álta|
a konzultáció sorián benyújtott aján|at elfogadásával kerül sor az érintett szolgáltatás
megrendelésére.

il. MEGÁLLAPODÁSIDoTARTAMA

8. Jelen Megállapodást felek az a|áítás napjától számított 60 hónapra,hatérozott időtartamra kötik
meg.
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9. Jelen Megállapodás megszűnik a határozott időtartam \ejÍrtával, valamint abban az esetben,
amennyiben a teljesített _ közvetlen, vagy írásbeli konzultáciő a|apján kibocsátásra kerülő _

megrendelések összesített értéke eléri a nettó 300.000.000 Ft keretösszeget.

ilI. A TELJESÍTÉs HELYE. HATÁRIDEJE

10' A villamos szivattyú javitásra, felújításra történő átadásának helye: Megrendelő telephelye
(Szewizizem telephelye: 5630 Békés, Táncsics u. 33.)
Teljesítés helye: a javitás minden esetben a Vállalkoző áIta| biztosított műhelyben történik,
helyszíni (szivattyú beépítési helyen) javítási igény nincs.

1 1. A teljesítés határideje: Vállalkozó a Megrendelő konkrét megrendelésétől számo|va - igazo|t
alkatrész hiányt |eszámítva - 14 munkanapon belül köteles a javítást/felújítást befejezni, a
következő kivétellel: aYál|a|koző a szivattyű áL|őrészjavításlfelújítás esetén (alkalmanként 1 _

15 db berendezés) a megrendeléstől számított 10 munkanapon belül köteles teljesíteni.

IV. vÁLLALKoZóIDIJ.FIZErÉsrFELTETELEK

12. Vállalkozót jelen Megállapodás 2. pontjában meghatározott feladatok szerződésszeni és

határidőre történő teljesítéséért, bruttó vállalkozói díj illeti meg a Megállapodás 1. pontjában
megjelölt kozbeszerzési eljárásban Vállalkoző, mint aján|attevő által megajánlott nettő díjazás +

Afa, illetve - adott esetben - a konzultáció keretében meghatározottak_ szerint.

13. A vállalkozői díj összege magában foglalja a Vállalkozőnak a Megállapodás - illetve a
közvetlen vagy konzultációt követően kiadásra kerülő megrendelőben foglalt tartalom _

teljesítésével kapcsolatban felmerült' minden költségét. Megrendelő Vállalkozónak előleget nem
frzet.

14. A vállalkozői dij a közvetlen vagy konzultációt követően kiadásra kerülő megrendelés *

Kbt. l35. $ (1) bekezdés szerinti - teljesítésigazolása után esedékes. A teljesítésigazo|ás egy
pé|dányát a szétmlához csatolni kell.

15. A Vállalkoző a Megrendelő általi közvetlen vagy konzultációt követően kiadásra kerüló
megrendelés teljesítését követően jogosult számlát benyújtani. Az elszrímolás a tételes

elszámolás szabá|yai szerint történik, a keret-megállapodás mellékletét képezo - a nyertes

ajánlattevő ajánlata, vagy konzultáció szerinti - egységarak és a megrendelésekben rögzítetl,
illetve ezek alapjiín igazoItan teljesített mennyiségek alapjan. Megrendelő a teljesítésigazolást
legkésőbb a teljesítés időpontjától számított 15 napon belül köteles kiadni Megállapodásszerű
teljesítés esetén. A teljesítésigazolás kiadását a Megrendelő a fenti határidőn belül' írásban,

indokolt nyilatkozatával megtagadhatja nem Megállapodásszerű teljesítés esetén. Az írásbeli
nyilatkozatnak tarta\maznia kell az igazo|ás kiadásának megtagadására alapot adó

szerződésszegés részletes meghatározását. Felek kötelezettséget vállalnak atta, hogy a

teljesítésigazolás kiadásának Megrendelői megtagadása esetén 3 napon belül ebben a

tárgykörben egyeztetéseket folytatnak' Megrendelő á|ta| igazoltan Megállapodásszerűen
teljesített feladatok jelen Megállapodásban meghatározott feltételek szerinti kifizetése
amennyiben a teljesítés vagy annak igazo|ásanem vitás _ nem tagadható meg.

16. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Megrendelő aZ egyes teljesítések
Megállapodásnak megfelelő teljesítése ellenőrzése céljából általa megbízott személyeket, illetve
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külső szakértőket a|kalmazhat. A szakértői véleményt Megrendelő a lehető legrövidebb időn
belül köteles Vállalkozőnak elküldeni abban az esetben' ha a szakvélemény szerint a teljesítés
nem felel meg a Megállapodásban előírtaknak. Megállapodásszení teljesítés esetén' ilyen
kötelezettsége a Megrendelőnek nincs. Yá||a|koző a szakértő, illetőleg Megrendelő
képviselőjének írásbeli nyilatkozatáva| vagy véleményével kapcsolatban kifogást terjeszthet elő
Megrendelőnek. Vállalkozónak az esetleges kifogáshoz csatolnia kell minden rendelkezésre á1ló
bizonyítékot, amelyre a kifogást a|apozza. A kifogás elbírálása annak megrendelői
kézhezvéte|étő| számított 5 napon belül történik Megrendelő és Vállalkozó köztis egyezteto
tárgyalásén.

I1. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az esedékes vállalkozói díjat a Megrendelő által
az igazo7t teljesítés alapján benyújtott számla kézhezvételétől szrámított _ a Kbt. 135. s (5)
bekezdése, továbbá a Ptk. a|apján 30 napon belül átutalja Vállalkoző számláján felttintetett
bankszámlájára.

18. Szolgáltatás megrendelése esetében a Megrendelő' mint ajánlatkérőként szerződő fél -
amerrnyiben a Vállalkozó, mint ajén|attevóként szerződő fél a teljesítéshez a|vá||alkozót vesz
igénybe - a Ptk. 6:130. $ (1)-(2) bekezdésétől eltéroen a következő szabá|yok szerint fizeti ki a
szerződésben fo glalt ellenértéket:
a) az ajánlattevőként szerződő felek - közös ajánlattéte| esetén _ legkésőbb a teljesítés

elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy közüliik melyik mekkora összegre jogosult az
ellenértékből;

b) a _ közös aján|attéte| esetén az összes - Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének
időpontjáig nyilatkozik, hogy az á|ta|a a teljesítésbe a Kbt. 138. $ szerint bevont alvállalkozók
egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből;

c) Megrendelő felhívja a Válla1kozó(ka)t, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a
teljesítés elismerését követően állítsrík ki szátrriáikat, egyidejűleg felhívja őket' hogy
amennyiben nem szerepelnek aZ Art. 36/A.$-a szerinti köztartozásmentes adozői
adatbé.zisban. nyújtsak be a tényleges kifizetés időpontj átő| számitott harminc napnál nem
régebbi együttes adőigazo|ást;

d) Megrendelő a vá||alkozoi és az a|vá||a|kozói teljesítés ellenértékét a szám|a kézhezvéte|ét
követő harminc - vagy a Ptk. 6:130.$ (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb hatvan - napon
belül közvetlenül utalja át minden egyes Vállalkozónak és a|vá||a|kozónak;

e) a d) pontban foglaltaktól eltérően' ha valamely Vállalkozőnak vagy alvállalkozónak a
kifizetés időpontjában az együttes adőigazolás alapjan köztartozása van, a Megrendelő a
vállalkozói, illetve az a|váIlalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36lA.$
(3) bekezdése szerint visszatartja.

19' Minden fizetési részletre alkalmazni kell a kifizetésre e|őirt szabá|yokat.

20. A Megrende|ő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatáSból eredő tartozásával szemben csak a
jogosult által elismert' egynemű és lejárt követelését számithatjabe.

2|. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét arra, hogy jelen Megállapodás előzményeként
lefolytatott közbeszerzési eljárás közvetlen megvalósításához kapcsolódó valamennyi
megrendelés esetében a Vállalkozőnak alvállalkozóját (alvállalkozóit) tájékoztatnia kell arról'
hogy a jelen Megállapodás a|apján megvalósuló teljesítése az adőzás rendjéről szóló törvény
kifizetési hatá|ya alá esik.

22. Megrendelő felhívja Yá||a|koző figyelmét arra, hogy az esedékes vállalkozói díjakról
kiállított szám|a mellé Vállalkozó minden esetben az a|ábbi dokumentumokat csatolni köteles:
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o w adozás rendjéről szo|ő 2003. évi XCil. törvény 36lA $ szerinti, 30 napnál nem régebbi

nemlegesnek minosülő együttes adőigazo!áS; vagy a Vállalkozó a kifizetés időpontjában

szerepel a koztartozásmentes adőzoi adatbázisban

o nyilatkozat alvállalkozó bevonásának tényéről.

v. MEGÁLLAPODÁS TELJESÍTÉSE

23, Azon esetekben, amikor a Megállapodás az annak alapjánteljesítendő szolgá|tatások minden

feltételét tartalmazza, az érintett tevékenységek megrendelése a Kbt. 105. $ (1) bekezdés a)

pontja szerinti, Megrendelő á|Ía|i közvetlen, egyedi megrendeléssel történik: a minta

i.luáutokbun leírt és Vállalkozó á|ta| árazott tevékenységek vonatkozásában a kovetkezők

szerint.

24, Megrendelő k<jzvetlen megrendelését (Kbt. 105. $ (1) bekezdés a) pont) jelen Megállapodás

I.2. a,vágy b vagy c. pontja szerinti felújítási igényét megelőzően legalább három nappal köteles

Yá|lalkoző részére mégküldeni. Indokolt esetben Megrendelő jogosult a Vállalkozóval történő

egyeztetést követően - ennél rövidebb határidővel is megrendelést leadni. A megrendelésnek

'ind.n 
esetben tarta|maznia kell a jelen Megállapodásra való hivatkozást, a megrendelt

szo|gá|tatáspontos meghatározását, akonkrét teljesítéshez szükséges információt.

25. Vállalkozó köteles a megrendelést 36 órán belül visszaigazolni Megrendelőnek írásban.

26, Azon esetekben, amikor a Megállapodás az annak alapján teljesítendő szo|gáItatások nem

minden feltételét tartalmazza, az érintett tevékenységek megrendelését megelőzoen Megrendelő

- a Kbt. 105. $ (1) bekezdés c) pontja szerinti _ írásbeli konzultációra hívja fel a Vállalkozót'

ebben rögzítve az elvárt teljisítés pontos tarta|mát, feltételeit, illetve a konzultáció

lefolytatásának tervezett módj át.

2?. A Megállapodás alapján aZ egyes tevékenységek megrendelése a Kbt. 105.$ (1) bekezdés c)

pontja szeiinti. írásbeli konzultációt követő Vállalkozó á|tali ajánlattétel Megrendelő által't

elfogadásával torténik.

u. AZ EGYÜTTES ES EGYETEMLEGES FELELŐssÉcvÁLLALÁS

28' A Megállapodást Vállalkozóként kizáro|ag a nyertes ajánlattevőként kihirdetett gazdasági

szereplő jógosult teljesíteni. A nyertes ajánlattevőként szerződő féllfelek (Vá1lalkozó(k))

,,..élyéb"n csak u rut. 139. $ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt korlátozásokkal következhet be

vá|tozás.

29. Vállalkozó személyesen köteles eljámi, azonbanjogosult jelen Megállapodás teljesítéséhez

más személy közreműt.oae'et is igénybe venni. A Vállalkoző á|ta| közreműködőként igénybe

vevo személy közreműködéséhez azonban Vállalkozó köteles Megrendelo előzetes

hozzájáru|ását kémi. A Vállalkoző azigénybe vett személyért úgy felel, mintha arábizott ügyet

maga látta volna el.

30. A Vállalkozó a Kbt, 138. $ (3) bekezdésében meghatátozottak szerint az a|ábbi, a

Megállapodás teljesítésében részvevő a|vá||a|kozókat jelentette be a szerződéskötéSig:

nem VeSZ igénybe alvállalkozót
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Yá||a|koző kijelenti, hogy a jelen pontban jelölt a|vá||a|kozó(k) nem áll(nak) a kizáró okok
batá|ya alatt.

31. Megrendelő - a Kbt. 138. $ (1) és (5) bekezdéssel összefi.iggésben - felhívja a figyelmet,
hogy az a|vá||a|kozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Vállalkoző saját
teljesítésének arényát, továbbá a teljesítésben részt vevő alválla|koző nem vehet igénybe saját
telj esítésén ek 5 0oÁ -t me ghaladó mértékben további közreműködőt.

vII. xÉsnonr'Bvr

32. Yá||a|koző Megállapodás megszegésének esetére a Megállapodás á|ta| lehetővé tett
szankciókat - pl. kötbér, kárt&itési igény érvényesítése - Megrendelő abban az esetben
a|ka|mazhatja,ha az olyan okból következik be, melyért Vállalkozó felelős. Vállalkozó mentesül
a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti a Ptk. 6:142' $-ban rogzített
feltételek mellett. A károkozó akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyitja, hogy a
szerződésszegést ellenórzési körén kívtil eső, a szerződéskötés időpondában előre nem látható
körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körtilmény.t elkerülje va1y akárt elhárítsa.

33. Ha a teljesítése során Vállalkozót vagy a|vá||a|kozóját olyan korulmények akadályozzák,
amelyek megakadályozzák az idóben való teljesítést' azonnal telefonon, valamint írásban, (e-
mail útján) értesítenii'ik kell a Megrendelő elsődleges kapcsolattartőját a késedelemről' okiíról
v árható i dőtartamáró l.

34. Vállalkozó kötelezettségeinek késedelmes teljesítése, különösen a következő szankciókat
vonhatja maga után:
a) a kötbér(ek) érvényesítése
b) a Megállapodás rendkívüli felmondása,
c) kártérítési igény érvényesítése.

35' Amennyiben Megállapodás Vállalkoző általi megszegésére neki felróható okból kertil sor,
úgy Megrendelő jogosult a Ptk. szerinti kárigényét érvényesíteni Vállalkozőva| szemben.

VIII. KoTnÉn. .lórÁlrÁs

36. Késedelmi kötbér: Megrendelő jogosult minden késedelmes napra kötbér felszámítani,
amelynek vetítési a|apja: a késedelemmel érintett tevékenységre (adott berendezésen elvégzendő
beav atkozásra) vonatk oző nettő ellenszolgáltatás. Mértéke : O,syo.

37 ' Hibás teljesítési kötbér: Megrendelő jogosult minden hibás teljesítéssel érintett napra kötbér
felszámítani, amelynek vetítési a|apja: a hibás teljesítéssel érintett tevékenységre (adott
berendezésen elvégzendő beavatkozásra) vonatkozó nettó ellenszo|gá|tatás. Mértéke: 0,5 %o,

38. Meghiúsulási kotbér: Amennyiben jelen Megállapodás teljesítése a Vállalkozőnak felróható
okból ellehetetlenül, - különöSen amennyiben a késedelem éslvagy a hibás teljesítés a 30 napot
meghaladja . Megrendelő jogosult - a Megállapodás felmondása és _ adott esetben _ további
kártérítési igény érvényesítése mellett - meghiúsulási kötbért érvényesíteni, melynek értéke: a
telj es keretmegállapodás szerinti keretösszeg 1 0 %o-a Ft.

39. A Vállalkozó az általa elvégzett munkára (beépített kopó alkatrészektől eltekintve) -
minimum 6 hónap _ jótállást vállal. Kopóalkatrészek esetén az alkatrészg}'ártók által ajánlott
élettartam 10%-a ereiéiq köteles a Vállalkozó iótállni.
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x. MEGÁLLAPODÁSFELMONDÁSA

40. Jelen Megállapodást bármelyik Fél írásban, indokolással ellátva azonnali hatállyal

felmondhatja, amennyiben a másik Fél súlyos szerződésszegést követ e|. Az azonna|i hatályú

felmondás nem mentesíti Feleket kártérítéSi kötelezettségük alól.

Az azonnali hatályú felmondás előtt írásban megfelelő időt kell tűzni a szerződésszegő Félnek a

Megállapodásszerű állapot helyreállítására.

4|. Megrendelő jogosult azortnali hatállyal a Megállapodást felmondani, amennyiben

Vállalkozó u, 
"gyédí 

megrendelésekből eredő kötelezettségét megszegi, azt Megrendelo írásbeli

felszólítása ellenére sem teljesíti.

42, A Megállapodás teljesítése során a Felek kötelesek a 2015. évi CXLIII' törvény ,,a

kozbeszerzésekről'' (továbbiakban Kbt.), és kapcsolódó Kormányrendeletek Megállapodás

teljesítésére vonatkozó előírásait maradéktalanul betartani.

Ennek keretében, a Megrendelő - különösen' de nem kizárólagosan - eloírja, hogy

a) aYá||a|koző nem ftzethet, illetve számolhat el a Megállapodás teljesítésével összefuggésben

olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti

feitételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Yá||a|koző

adóköteles j övedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a Megá||apodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő. 

számira megismerhetővé teszi, és a Kbt. I43. s (3) bekezdése szerinti ügyletekrol a

Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
c1 a iayaut adóilletőségii Vállalkozó koteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást. 

csatőlni, hogy aZ illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül

beszerezhet á rathtt,ozóra vonatkozó adatokat az országok kazoffi jogsegély igénybevétele

nétküt. A meghatalmazás a szerződés elválaszthatatlan mellékletévé válik'

43' Megrendelő jelen Megállapodást felmondhatj a, vagy _ a Ptk-ban foglaltak szerint - jelen

Megállapodástól elállhat,
a; rra reitetlenü1 szükséges a megállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.

141. $ alapjánúj közbeszerzési eljárást kell lefolyatni;
b) ha a Vátiáttozo nem biáosítja a Kbt. 138. $-ban _ illetve ezze| összefuggésben jelen

szerződés 10. pontjában - előírtak betartását, vagy a Vállalkoző szemé|yében érvényesen

olyan jogutódlás következettbe, amely nem felel meg a Kbt. 139. $-ban foglaltaknak; vagy

c) há u, pvrvsz 258. cikke alapján a közbeszerzés szabáIyainak megszegése miatt

kötelezettségszegési eljárás indult vagy aZ Európai Unió Bírósága az EIJMSZ 258. cikke

alapján indított- eljárásban kimondta, hogy az E,urópai Unió jogából eredő valamely

kötelezettség tekintetében kcjtelezettségszegés történt, és a bíróság á|ta| megállapított

jogsértés miatt a szerzódés nem semmis.

44. Megrende1ő köteles a szerződést felmondani' vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attól

elá11ni, ha a Megállapodás megkötéSét követoen jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében

a közbesze rzési e\iénás során kizarő ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárrri a közbeszerzési

eljárásból.

45. A Megrendelő jogosult és egyben köteles je|en szerződést felmondani - ha szükséges olyan

határidőve1, amely lehetővé teszi' hogy a Megállapodással érintett feladata ellátásáról

gondoskodni tudjon -,

ha a Vállalkozőbart közvetetten Vagy közvetlenü| 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni

[],
dő
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részesedést szeÍez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes

szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
me ghatétr o zott fe ltéte l ;

b) ha aYáIIaIkozó k<jzvetetten vagy közvetlenü|25%o-ot meghaladó tulajdoni részesedést szeÍez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (l) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatétrozot. feltétel.

c) Aza)-b) pontok szerinti felmondás esetén aYáI\a|kozó a Megállapodás megszűnése előtt már

te lj e s ített szo|gá|tatás s zerző dé s szeru p énzbe 1 i e l lenértéké re j o go sult.

46, Vállalkozó a Megállapodás aláírásáva| tudomásul veszi, hogy Megrendelő köteles a

Kozbeszerzési Hatóságnak bej elenteni,
a) ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés

felmondásához vagy e|áIláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján
alkalmazbató egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó
olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését
okozta.

b) a Válla|koző szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított
megszegése esetén aszerződésszegés tényét.,|efuását,lényeges jellemzőit, beleértve aztis,ha
a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés

követeléséhez yagy a szerződés alapjrín alka|mazható egyéb szankció érvényesítéséhez
vezetett, valamint ha a Válla\koző olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy

e gé szben) a szerző dés lehetetlenülését okoáa.

47. Megrendelő részérol a Megállapodás súlyos megszegésének minősül különösen,

amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének a fizetési határidőn túl, írásbeli felszólítás

ellenére sem tesz eleget'

48. Jelen Megállapodás hatá|ya alatt, ajelen Megállapodás írásban' indokolás nélkül rendes

felmondással megszüntethető azzal, hogy a felmondási idő 90 napnál kevesebb nem lehet és a

felmondásnak hó végére szólónak kell lennie.

x. MEGÁLLAPoDÁSToI, nr,rnno rnr,msÍrÉs

49. A Megrendelő fenntartja magának a jogot arra, hogy az érvényesített késedelemi, hibás

teljesítési illetve meghiúsulási kötbéren felül, ezt meghaladó közvetlen és közvetett kárát,

bíró sági úton érvényesítse a Y á|Ialkozóval szemben.

xI. rnÁnyauó.loc

50. Jelen Megállapodásra a Magyar Köztársaság hatályos jogszabá|yai, különösen a Ptk., Kbt.'

Vksztv. kapcsolódó Kormányrendeletek, és Szjt. vonatkozó hatályos rendelkezései irányadóak.

xII. DONTES VITÁS ÜcynxnnN

Feleknek törekedniük kell arra, hogy jelen Megállapodással kapcsolatos, közöttük felmerülő

vitás kérdések vagy nézete|téréseket _ külső harmadik fél bevonása nélkül és a nyilvánosság

telj es kizárásával - közvetlen targyalások utján rendezzék.

Felek kijelentik, hogy csak az e\őző pontban rogzitett tárgyalások eredménytelensége esetén

fordulnak a Megrendelő székhelye szerinti hatáskönel és illetékességgel rendelkezo bírósághoz.

XIII.
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NII. HIVATALOS NYELV

53. Jelen Megállapodást és minden kapcsolódó dokumentumot magyar nyelven kell ími, illetve
a másik Féllel közölni.

nv. HIvATALoSERTEsÍrÉsBx

54. Minden közlést, kérést, követelést, lemondást' bejelentést,
megkívánt, vagy megengedett más értesítést írásban kell elküldeni
igazo|hatő közöltnek kell tekinteni.

XV. KAPCSOLATTARTÁS

vagy a
és azt

Megállapodás által
amennyiben átvétele
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55. Felek kijelölnek egy felelős személyt, aki a jelen Megállapodás teljesítéséért az adott Fél
részérő| felelős, azza| afelhata|mazással' hogy ő az elsődleges kapcsolattartó személy' és aki egy
munkanapon belül' illetve sürgős esetben a másik Fél által meghatározott hatráridőn belül,
írásban válaszol a másik Fél megkereséseire.

56' Az elsodlegesen megjelölt kapcsolattartó személynek joga Van kijelölni további
kapcsolattartó személyeket, ezek kijelöléséről írásban kell értesíteniük a másik Felet.

A Megrendelő oldaláról elsődleges kapcsolattar1ó személy.
Név: Lantos Zsolt
Beosztás: izemvezető
Cím: 5600 Békéscsaba' Dobozi út 5.
Telefon: 30-572-8922
e-mail : lantos.zsolt@alfoldviz.hu

A Vállalko ző o|da|áról elsődleges kapcsolattartó személy:
Név: Cifrák Lajos
Beosáás: ügyvezető
Cím: 4031 Debrecen, Harsonau.68.
Telefon: 201958-5960
e-mail : info@elektro- general.hu

A Megrendelo oldaláról teljesítés igazo|ás aláírásra jogosult személy:
Név: Pap Lajos
Beosztás: csoportvezető
Cím: 5630 Békés, Táncsics u. 33.
Telefon: 301488-4752
e-mail : pap. laj os@alfoldviz.hu

XvI. TITOKTARTÁS

57. Jelen
szakmai
minősül,
birtokába

Megállapodás a|áírásával Vállalkoző köte|ezettséget vállal Megrendeló á|ta| ijz|eti
titoknak minősített adatok, információk megőrzésére. Üzleti és szakmai titoknak
többek között' Megrendelő tulajdonát képező, illetve Megbiző tevékenysége során
került minden jogi oltalom alá eső szellemi alkotás, valamint Megbízó üzletmenetére,
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üzleti kapcsolataira, gazdá|kodására vonatkozó információ, illetve minden olyan információ'
amit Megrendelő titoknak minősít, vagy jogosan annak tekint/tret'

58. Azijz|eti titkot képező információkat Vállalkoző ezenjogviszonyának esetleges megszűnése
esetén sem jogosult harmadik személy tudomására hozni, publikálni vagy bármely más módon
hasznosítani, Megrendelő érdekeivel ellentétesen felhasználni. Vállalkozó ezen
kötelezettségének megszegése esetén teljes anyagi felelősséggel tartozik Megrendelőnek a
polgári jog szabá|yai szerint.

59. Mindazonáltal Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelőre vonatkoznak az Aht., a Ptk.'
a Vksztv' és a kapcsolódó egyéb jogszabá|yokközzétételi kotelezettségre' nyilvános adatokkal
kapcsolatos felvilágosításra vonatkozó rendelkezései, amely rendelkezések korlátozhatják je|en

Megállapodás bizalmas kezelését.
60. Vállalkozó hozzájáru| a|thoz, hogy az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. s (1) bekezdésének rendelkezése
szerinti kozzététe|i kötelezettség a|apján a szerződés típusát, tárgyát, időtartarnát, a szerződést
kotő felek nevét, és a szerzodés értékét Megrendelő nyilvánosságra hozza, valamint jelen
Szerződést a Kbt. 43. $ (1) bekezdés d) pontja alapján aKözbeszerzési Hatóság áItaI üzemeltetett
Közbeszerzési Adatbézisban közzé tegye. Továbbá Vállalkozó tudomásul veszi, és hozzájáru|,
hogy a Megrendelő a szerződés teljesítésére vonatkoző adatokat a Kbt. 43' $ (1) bekezdés f)
pontja alap1án a Közbeszerzési Hatóság á|ta| üzemeltetett Közbeszerzési Adatbázisban
közzéteszi.

XVII. TELJESÍTÉs rrr,nNŐnzÉsp

61. Megrendelő jogosult képviselői tÍján ajelen Megállapodásban foglaltakat, azok teljesítését
bármikor _ vá||a|kozó tevékenységének indokolatlan zavarása nélkül - ellenőrizni.

XX. EGYEBRENDELKEZESEK

62. A Megrendelő köteles a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítésére
Megállapodás telj esítése során.

63. Megrendelő köteles dokumentálni a Megállapodás teljesítésére vonatkozó adatokat' ennek
keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szeÍződéses kötelezettségek teljesítését'
amelyeket a Közbeszerzési Eljárásban az értéke|és során figyelembe vett, valamint minden, a
szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és - adott esetben - a szerzódésszegéssel
kapcsolatos igények érvényesítését.

64' Megrendelő tájékoztatjaYá||alkozót, hogy mivel a Kbt. 142. 5 (2) bekezdés értelmében az
a|ábbi szeruódésszegésből eredő igények érvényesítésének elmaradása (ide nem értve a
felmondás vagy elállás jogának gyakorlását) a Kbt. 2. $ (1).(4) bekezdésében foglalt alapelvek
megsértését valósítaná meg' ezek bekövetkezése esetén a nevezett igény érvényesítése a

Megrendel ő r észér ő| nem mellőzhető :

a) a szeruődésszegés olyan kötelezettség szerződésszení teljesítésének elmaradásáva| valósul
ffi€g, amelyet a Megrendelő a közbeszerzési eljárásban az aján|atok értékelése során
figyelembe vett; vagy

b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tarta|mátőlolyan mértékben tér el,

amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna - szerződésmódosításként a Kbt.
141.$ (6) bekezdése szerint lényeges módosításnak minősülne.

65. A Megállapodás mindennemű módosítása csak a szerződő felek k<jzöS megegyezéséve|,

íti
tö

66.

sz

fe

ler

tö

kc

67.

SZ

táj

68.

bi:

69.
re

sz
tá.

xxl,
(n

Kelt:

Felel
Szerz

Jelen
akara
példá

10. oldal; osszesen: 1 1 oldal



clo, írásban, a Kbt. 141. $-ban meghatározottak figyelembe vételével, megfelelő teljesülése esetén,

történhet.

66' Semmis a szerződésmódosítása ,ha az arra irán1ul, hogy mentesítsék aYá||a|kozőt az olyan
értve a
fe1e1ős

terhe1ő
terhelo

Kelt: Békéscsaba, 20I] .március 20. Debrecen, 2017.
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szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezmén;l9i.. ide nem

felmondás vagy elállás jogának gyakorlását . a|ka\mazása alól, amelyért felelős (illetve

lenne), vagy- amely ui'u, i.a''y"t, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót

többletmunkaköltségeket vagy indokotatta''.'1 egyéb' a szerződés alapján a Vállalkozót

kockázatokat.

67 , Vállalkozó tudomásul veszi, éshozzájárul, hogy a Kbt. 37. $ (1) bekezdés j) pontja alapján a

szerzodés módosításáról külön jogszabály alapján meghatározott minta szerint Megrendelő

tájékoztatőtkészítésazthirdetményiltjénközzéteszi.

68. Amennyiben a Megállapodás bármely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak

bizon'ulna , eZnemérinti a Megállapodás tö-bbi részének érvényességét és végrehajthatóságát.

69. Felek rögzítik, hogy a víz1közmú.szolgá|tatásról szóló 20II. évi CCIX. törvény egyes

rende1kezéseinek íog."í;ujta'ára kiadott s}l;Oif.. (II.27,) sz. Kormányrendelet 50 $ 6. pontja

szerint a jelen ,,",,{dé,tá Mugyu, Energetikai- és Közmuszabályozási Hivatal részére előzetes

téilékoztitás végett a Felek a|áirásátmegelőzően a Megrendelő megküldi.

xxl. ME GÁr rap ouÁs nIvÁLASZTHATATLAN nÉ szÉr rÉpnz,ő MELLÉKLETEK
(mellékletek felsorolása)
- Ajánlati felhívás

ét Ajánlati dokumentáct'ő acsatolmányaival
- váttatt<ozó nyertes ajánlata szerinti egysé gárak at r ész|etező táblázat

- Vállalkozó nyertes ajánlata
Felek rogzitik, hogy a feni említett dokumentumok fizikailag ugyan nem kerülnek csatolásra a

S zerző dé"s törzs szöi,L géhez, ám mindké t F éI számára i smert azok tartalma'

Jelen Megállapodást Felek megfelelő felhatalmazással rendelkező képviselőik ,ítján, mint

akaratukkal mindenben megegye iőt, io,ahugyólag' 3 eredeti példányban irták alá, melyből kettő

példány Megrendelőt, egy pedig Vállalkozót illeti.

ése
lon
zen
.a

tk.,

kal
Len

az
ise
5st

en
ett

il,
D
an

L\-! ,lY,

:e

k
+
L)

a

t

Z

a

k
a .. *,.: i 3i*Jó33:"l &ffi6&tsls6. u

Erste : 1 1 600006-00000Ci00-72639685
Adoszám: 12807969-2-O9 ml

Ccisz: 09-09-00ii67a l" I

l 1. clldal: összesen: 1 l oldal



\
't . 

t\'

telek a|áírásai:]..N

Y.
L-*<-}-r."l-tli.-

\\ .. 'r
b=-i

D


