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Adásvételi keret.szerző dés

amely létrejött egyrészről a
név : ALFOLDYIZ Regionális Víziközmű-szolgáltat ő Zrt.
székhelylcim: 5ó00 Békéscsaba, Dobozi ú 5.

cégegyzékszétm: 04- l 0-00 1 5 80
adőszám: l 3 1 00887-2-04
statisztikai számjel: 1 3 1 00887-3ó00-1 14-04
Bankszáml aszám: | 0402609 -260 1 7989.00000000
Képviseli: Dr. Csák Gyula vezéigazgatő
mint vevő - a továbbiakban: Vevő

másrészről a(z)
név: VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
széI<he|ylcim 3524 Miskolc, Adler Károly utca 19.

képviseli: Baj usz Ferenc ügyvezető
adószám: 1 1 44697 0-2-05
cé g e gyzékszám.' 0 5 - 09 - 0 0 5 6 6 1

mint eladó - a továbbiakban: Eladó'
külön-külön említve Fél' egyÍittesen Felek - a továbbiakban: FéVFelek - között a mai napon

az a|éhbi feltétel ekkel.

Preambulum

Yevő ,,Keret-szerződés az AlftIdvíz Zrt'-vel klórgáz adásvétele tárgyban'''' elnevezésű

beszerzése érdekében - mint ajánlatkérő - a közbeszerzésekről szóló 2015, év| CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második rész XV. fejezet szerinti Nyílt eljárás lefolytatásáról

döntött.
A nyertes ajánlattevővel - az eljárás |ezárásaként - Vevő Keret-szerződést (tovabbiakban

Szerződést) köt.
A Szerződés előzmény iratait képezik a létrejöttét megalapoző e|járás dokumentumai: az

ajánlati felhívás és a további közbeszerzési dokumentumok és a nyertes ajánlat, melyeket a

Vevo - mint ajánlatkérő - 5 évig megőriz. ASzerződés elválaszthatatlanrészét képezi Eladó

kózbeszerzési eljárás során tett qán|ata.

Szerződés tárgya

A Szerzodés tárgya a ,,Közbeszerzési
összhangban:

leírásban'' meshatározottakal

A Szerződés keretében az MSZ EN 937 szabványnak megÍ-elelő' cseppfolyós klórgáz

biztosítása 194,777 t/év mennyiségben a szerződés teljes futamidejére vonatkoztatva

melyből a teljes mennyiség Eladó töltő telephelyén kerül átvételre a műszaki leírásban

megadott mennyiségek (hordó és palack bontásban) Vevő felmerülő igénye szerinti

ütemezésben ex works paritással történő átvétellel.

Eladó a Szerződés alapján köteles a Szerződésben, illetve annak 1. számú mellékletében

meghatározott mennyiségű és kiszerelésű terméket a Szerződés z.z pontban

meghatározott időpontban és módon Vevőnek átadni, illetve számára biztosítani, Vevő
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pedig köteles a termékeket átvenni, és azok árát a Szerződés
szerint megfizetni. Vevő a Szerzódés 1.1 pontjában, illetve
me ghatár ozott mennyi s é gektő l l e gfelj ebb -3 0%o - a| eltérhet.

pontjában rögzítettek
számu mellékletében

2. A teljesítés helye és ideje

2.1. Eladó a Szerződés keretében megrendelt termékeket Eladó töltő telephelyén veszi át,

2.2. Eladó töltő telephelyén Teljesítés időpontja:

Vevő a teljesítés elvárt időpontja e|őtt2 munkanappa| je|zi igényét' igy az időpontot is,
melyet Eladó köteles a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint
teljesíteni.

2.3' Vevő saját tároló hellyel 1Újkígyós vízműtelep) rendelkezik' ahonnan központilaglatja
el üzemegységeit. Vevő saját szá|Iitási kapacitással rendelkezik a 2.I. pontban foglaltak
szerinti teljesítés esetére, jelenleg 2 db gépjármú (6620 kg és 6950 kg + 8600 kg
(pótkocsi) hasznos teherbírás). Vevő számára jelenleg rendelkezésre á||ő tároló
kapacitás: 10 hordó (450 kg/db) és 93 db palack (45 k/db).

2.4. Az I. pont szerinti teljesítéshez az Eladó felé jelentkező egyidejű mennyiségi igény
lehetséges szélső értékei:

Maximális feltöltési igény: 2 db hordó (900 kg) és 26 db palack (1170 kg), azaz
összesen 2070kg, vagy 1 db hordó (a50 kg) és 39 db palack (1155kg),azaz összesen
2205kg.

Minimális feltöltési igény: 1 db hordó (a50 kg) vagy 1 db palack (a5 kg)

2'5. Vevő saját szá|Iíto eszkozén' saját költségére száI|iÍja az E|adő által biztosított töltő
telephelyre saját taroló eszközeit (hordó/palack) feltöltésre. A töltőtelephely területén a
palackok le. és felrakodását az EIadő végzi oly módon' hogy a hordók le- és

felrakodásához megfelelő rakodó/teherhordó eszkozt az E|adő biztosítja. A Vevő,
megvárva a töltés megtörténtét és felrakodását, saját szállítő eszközén, saját költségére
szá||itja vissza a megtöltött edényzetet a2.3. pontban jelzettte|epere.

2,6. Eladó Sem a teljesítés megvalósításában, sem aZ érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.

2.7. Eladó _ a közbeszerzési eljárás benyújtott nyertes ajánlatával egyező módon - köteles
vevő szo l gál atot műkö dtetni a S zer ző dés te lj e s i dőtartama, hatá|y a a|att'

3. A Szerződés hatályao teljesítési határidők

3.l. A Szerződés megkötésétől számított 36 hónapig, azaz 2016. október |-tő| 2019.
szeptember 30-ig érvényes és hatályos. Legkésőbb ezen időpontig teljesülnie kell az
utolsó, S zerződés a|apj án történő telj esítésnek'

3.2" Vevő biztosítja a Szerződés teljesítése során elvégzendő feladatokhoz szükséges
információkat. Vevő teljesítés elvárt időpontja e|őtt 2 munkanappal igényét megküldi
Eladó részére a következő megrendelést' és a teljesítési időpontotlhatáridő(ket), melyet
Eladó 6 őrán belül köteles Vevőnek visszaisazolni.

5.
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A Vevő legkésőbb a konkrét teljesítés napját megelőző nap 12:00 óráig jogosult
módosítani, a megrendelés keretében biztosítandó mennyiséget.

3.3. Eladó köteles Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a

teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszé|yezteti, vagy gátolja.
Az értesités elmulasztásából eredő kárért Eladó kizárólagosan felelős. Az értesítési
kötelezettség a körülmény bekövetkeztével, illetőleg akkor kezdődik, amikor Eladó a

körülményről tudomást szerez. illetve felismeri azt, hogy a körülmény gátolja a
szerződésszeru teljesítést. Felek megállapodnak, hogy aZ Eladó értesítése a
szerződésszegés következményeit nem érinti és azok alól nem mentesít.

4. Ellenérték

4'I. Eladónak a Szeruődésben meghatározotlmegrendelések szerződésszení teljesítéséért a
megrendelésben foglaltak maradéktalan teljesülése esetén ellenérték ftzetendő. Az
ellenérték az a|ábbi egységárak a|apján kerül kiszámításra:

4.1.1. Palackos C| gáz nettó egységára
forint/kg + általános forgalmi adó'

4.1.2. Hordós C| gtLz nettó egysőgára

forint/kg + általános forgalmi adó.

A a Szerződés 4.l.I-4.I.2 pontjai szerinti egységárak tarta|mazzák Eladó
valamennyi _ a Szerződés teljesítése során _ felmerÍilt és a jcivőben felmerülő
valamennyi díját, költségét, fizetési igényét, valamint a vagyoni jogok átruházásának
diját. A - a Szerzódés 4.1 .I-4.1 .2 pontjai szerinti - egységárakon felül Eladó semmilyen
jogcímen nem tarthat igényt további dt1azásra vagy költségtérítésre.

4.2, A Vevő' a Szerzódés létrejöttét megalapoző kozbeszerzési eljárásban rögzítettekkel
összhangban, jogosult a Szerződés 1. szám,ű mellékletben rész|etezett éves
mennyiségtől legfeljebb -30 oÁ-ka| eltérni' valamennyi telephely, valamennyi teljesítési
forma esetén. Eladó ezen mennyiségi eltérésen belül köteles a megajánlottak szerinti
egységiíron, a szerződéses feltételek szerint biztosítani a teljesítést. A mennyiségi
eltérés a tételes elszámolás keretében rendezésre kerül.

Felek az e|őzőek szerinti körülményt nem tekintik szerzódésmódosításnak, figyelemmel
arra, hogy a körülmény a Felek által az szerződéskötést megelőző közbeszerzési
elj arásban rö gzitett v o|t.

4,3. Eladó a Szerződés 4.1. pontja szerinti egységárak a Szerzódés hatályba lépésétől
szittritott 12 hónapig kötött marad.

4.4. A szerződéses ár (aSzerződés 4.1 pontja szerinti egységárak) az a|ábbi esetekben és

módon váItozhat a futamidő alatt:

A szerzódés időtartama alatt a Szerződés 4.1 pontja szerinti egységárakat az a|ábbiak
szerint lehet módosítani a szerződéskötés évfordulójára vonatkozó kezdő batá||ya| az
alábbi esetek brírmelyikében :
a. évente egy alkalommal bármely Fél kezdeményezheti, hogy a szerződésben

rogzített árakat az e|őző gazdasági évre vonatkozó' KSH által hivatalosan kiadott
infl áció s r átáv a| módosítsák.

b. az Euro/Forint árfolyam szerződéskötéskori érték-váitozása: amennyiben az
Euro/Forint árfolyam vá|tozása befolyásolja a szerződésben rögzitett árakat
bármelyik Fél kezdeményezheti az ármódosítást, ha azMagyar Nemzeti Bank által

194Ft/kg + ÁFA, azaz egyszázkilencvennégy

184Ft/kg + ÁFA, aZaZ egyszénnyo|cvar.négy
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5.

5.1.

5.2.

meghatározott hivatalos Euro/Forint árfolyam az utolsó ármegállapítás kori
árfo|yamaránytól +l- |0oÁ.ná1 nagyobb mértékben eltér, és ez az eltérés 30 naptári
napnál hosszabb ideje fenná||. Az MNB hivatalos EUR/Forint árfolyamváItozás
szerint az át az alábbiak szerint módosul:
P2 :Pl + (EUR2 - EUR1) / EUR1 x Y / 100
Ahol:
Pl: korábbivételár
P2: űj vételár
EURl: az utolsó ármegállapításnál figyelembe vett árfolyam
EUR2: azuj ármegállapításnál figyelembe vett árfolyam
Y: termék áron belüli devizakitettség artnya, amelynek mértéke _30 %
Felek rőgzitlk, hogy a szerződéskötéskor hatályos árakat azEladő a szerződéskötést
mege\őző kozbeszerzési eljárásban aZ ajánl'ati felhívás Hivatalos Lapba (TED)
történő feladása napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfo|yam alapján hatitrozta meg. Felek megállapodnak, hogy a jelen pont
szerinti ármódosítás kummulált értéke nem haladhatja meg a teljes szerződés
szerint fizetendő kummulált vételárösszeg 10 %o-át,

Felek az előzőek szerinti körülményeket nem tekintik szerződésmódosításnak,
figyelemmel arra' hogy a körülmóny a Felek által az szerződéskötést megelőző
közb eszer zési elj árásb an r ö gzített volt.

Fizetési feltételek

Eladó előlegre nem jogosult.

Yevó az átvett árura vonatkozőan, tételes elszámolás mellett' a teljesítés igazo|ását
követőn fogad be részszétmlát EladótóI, és azt a szám|akézhezvételételétől számított 30
napon belül átutalással egyenlíti ki, a Kbt. 135. $ (1) és (5)-(6) bekezdésekben előírtak,
illetve a Ptk. 6:130. $ (1X2) bekezdései szerint.

A kifizetések pénzneme a HUF. Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben az á|ta|a

kiállított szám|a alakiságában nem felel meg a mindenkor hatályos jogszabályi
követelménynek, úgy Vevő a szám|a kifizetését * Eladó szerződésszení teljesítésének
ellenére is - mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó szénriája alakiságában ezen
követelménynek nem felel meg. Ebben az esetben Vevő részérő| a ftzetési késedelem
jogkövetkezményei nem állnak be.

A tételes elszámolás elkészítése és átadása Vevő részére a teljesítésigazolás
kibocsátásának' illetve a kifizetésnek a feltétele' Vevő a teljesítés átvételekor
teljesítésekor teljesítési igazo|ást állít ki Eladó részere, amennyiben a Szerzódés szerinti
feladatokat Eladó teljeskörűen, a megfelelő határidőben és szakmai színvonalon
megvalósította. Eladó valamennyi megrendelés teljesítése vonatkozásában köteles a

telj es í tés i g azo|ás e gy p él drín y át a szÍtm|áho z c s ato lni.

A Vevő a Szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a
jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

5.3.

5.4.

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

Vevő felhívja Eladó figyelmét arra, hogy a Szerződés előzményeként lefolytatott
közbeszeruési eljárás közvetlen megvalósításáűtoz kapcsolódó valamennyi megrendelés

5. oldal; összesen: 13 oldal
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esetében Eladónak a|vá|Ialkozőját (a|vá|lalkozóit) tájékoztatttia kell arról, hogy a
Szerződés alapján megvalósuló teljesítése az adőzás rendjéről szóló törvény kifizetési
hatá|ya alá esik.
Vevő felhívja Eladó figyelmét arta, hogy az esedékes ellenértékről kiállított szám|a
mellé Eladó minden esetben az a|áhbi dokumentumokat csatolni köteles:
. az adőzás rendjéről szőIő 2003. évi XCII. törvény 36lA $ szerinti, 30 napnál nem

régebbi nemlegesnek minősülő együttes adőigazo|ás;
. nyrlatkozat a|váIlalkozó bevonásának tényéről.

6. Eladószerződésszerűteljesítése

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

6.2. Eladó kötelezi magát a következőkre: biztosítani a mindenkor hatályos előírásoknak és
rendeletnek megfelelő terméket lehet, azon esetekben, melyekben a hivatkozott rendelet
az adott termékre vonatkozóan batároz meg tételes szabályokat.

6.3. Eladó köteles megfelelő gonddal és igyekezettel elvégezni a teljesítést. Eladó köteles
tűmi minden, a vállalásához filződő ellenőrzést, vizsgálatot és abban tevékenyen
közreműködni.

6.4. Eladó a szerzódéskötést mege|őző közbeszerzési eljárásban benyújtott ajanlatában
foglaltakkal egyezően ismételten kijelenti, hogy megfe|e| az alábbi előírásoknak, és ezt
aSzerződés teljes időtartama alatt biztosítani fogja:

o Gáupalackot csak aZ a gazdá|kodő szervezet tölthet, amely rendelkezik a
nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített géztoltő
berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autőgán tartályok
időszakos ellenőrzéséről szóló 212016' (I. 5.) NGM rendeletben vagy a cseppfolyós
propán-, butángáuok és ezek elegyei tartáIyban vagy palackban történő
forga|mazásiínak szabá|yaíről és hatósági felügyeletéről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott, múködő és erre akkreditált' ftiggetlen tanúsító szervezet
által tanúsított minőségirányítási rendszerrel, és a töltőlétesítmény használatba
vételére engedélyt kapott. (3512014. (xI. 19.) NGM rendelet egyes szállítható
nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági
követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról)

o A k|őrgáunak ki kell elégítenie az }lí.SZ EN 937 szabványt és a forgalmazőnak
rendelkezni kell a forga|mazott klór esetében oTH biocid engedéllyel a
fertőtlenítésre ivóvíz esetén.

o A teljesítést olyan _ a műszaki előírásoknak, jogszabályoknak megfelelő - töltő
telephelyen biztosítja a Vevő részéte
o amely Vevő je|zett saját tároló helyétől _ közúton mért legfeljebb 300 km

távolságra helyezkedik el és
o ahol Vevő maximális egyidejű szállítási igénye - azaz 2 db hordó és 26 db

palack vagy 1 db hordó és 39 db palack feltöltése - esetén is 4 órán belül
biztosítani tudja a tárolóedények teljes feltöltését (a hordók esetében rakodással
egyutt).

6
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

,f

7 .r.

A Szerződést Eladóként kizárőIag a nyertes ajánlattevőként kihirdetett gazdasági

szerep1ő jogosult teljesíteni. A nyertes ajánlattevőként szerződő féVfelek (Eladó)

s,.*etyeu"n csak u rut. I3g, $ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt korlátozásokkal

következhet be változás.

Eladó személyesen köteles eljárni, azonbanjogosult a Szerződés teljesítéséhez más

személy közróműködését is igénybe venni. Eladó által közreműködőként igénybe vevő

személy közreműkodéséhez azonban Eladó köteles Vevő előzetes hozzájáruIását kérni.

Eladó áz igénybevett személyért úgy felel, minth a a rábízott ügyet maga látta volna el.

Eladó a Kbt. 138. $ (3) bekezdésében meghatározottak szerint az a\ábbí, a Szerződés

telj esíté sében ré szvevő alvállalko zókat j elentette be a szerző désköté si g :

nem vesz igénybe alvállalkozót
Eladó kijeÉnti, hogy a jelen pontban je1ölt a|vál|a|kozó(k) nem áll(nak) a kizáró okok

batáIya a|att,

Eladó a jelen szerződés megkotésére irányuló kozbeszerzési eljárás során benyűjtott -
nyertes 

"- 
qán|atában vállalást tett arra, hogy biztosítja-e a teljesítés időszakában

dedikált kapcsolattartó személy rendelkezésre állását,

- aki kiemelten foglalkozik Eladó jelen szerződésből adódó kötelezettségei

(megrendelések fogadása' visszai gazolása) telj esítésével

- ur.i 
-,",o., kívül, Á k<izvetlenül intézkedik Vevő a jelen szerződés teljesítésével

kapcso1atos megkeresései (bármilyen, a teljesítéssel kapcsolatos intézkedés; pl.:

rekl amáció, számláv a| kapcsolato s ügyintézés) ügyéb en ;

- aki legalább munkanapón, munkaidőben az a|ább megadott elérhetőségén Vevő

számétraelérhető és aki Vevő a szerzódés Eladó általi teljesítéséből fakadó vagy az

azza| összefi.iggő bármely körülménnyel kapcsolatos megkeresését fogadja és

érdemben intézkedik.

Eladó vá1lalása a|apján a teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy fentiek

szerinti rendelkezésre állásának biztosítása

a teljesítés részétképezi, a kapcsolattartó személy neve: Rácz Mónika Anita, 1097

Budápest, Illatos ti tg.zt., ólé.h"tő'égei: tel.: 36-I-2826773, mobil.: 06-20.561-

7CRl:e-mail: ertekesites@vinvl.hu / nem kepezl' a teljesítés részét

A teljesítés ellenőrzése

Vevő az EIadő által biztosított termékek (cseppfolyós k|őrgtu) mennyiségi, valamint

esetleges látható minőségi hibákra vonatkozó ellenőrzését a teljesítés helyszínén, azza|

egyidJjűteg végzi. Az iruátvétel a Vevő vagy megbizoÍtja személyes átvételével, a

''iónnviseg 
mógállapítható, a minőség igazo|ása a kiállított dokumentumok

ellenőrzésével történik. Kétely esetén a Vevő jogosult a minőséget fuggetlen akkrediált

laboratóriummal ellenőriztetni' továbbá a vizsgá|at költségeit - a Szerződés szerinti

további jogorvoslati lehetőségek alkalmazása mellett - Eladótól követelni, amennyiben

a minőségi kifogást avizsgá|at a|átámasztja.

A felek helyszíni képviselői, akik ellenőrzésre jogosult személyek adatait a Felek

köl csönö sen i smertetik e gymás felé, minde tl v áItozás és v á|toztatás esetén.
7.2.

7. oldal: összesen: 13 oldal
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7.3. A Vevő minőségi kifogását a kötelező szavatossági idő alatt, a hiba észlelését követően,
szükségtelen késlekedés nélkül teheti meg. Azt, hogy az aru hibája a teljesítéskor
fennállt, valamint hogy a kifogással érintett énst az Eladó a Szerzódés alapján szállította
a Vevő részére, vélelmezni kell. Vevő jogosult a minőséget fiiggetlen akkrediált
laboratóriummal ellenőriztetni, továbbá a vizsgá|at költségeit _ a Szerződés szerinti
további jogorvoslati lehetőségek alkalmazása mellett - Eladótól követelni, amennyiben
a minőségi kifogást avizsgáIat a|átámasztja.

AzE|adó köteles a Vevő felszólítására, a Vevő által meghatározott határidőben' saját
költségére gondoskodni a Vevő szétmáta hibásan átadott áru visszavételéről és a
tárolóedényekből való kiürítéséről, cseréjéről _ szá||itással együtt _ saját költségére
haladéktalanul gondoskodni. Amennyiben azE|adő az visszavételi és kiürítési, cserélési
kötelezettségét megszegi, a Vevő jogosu|t a szeruődést felmondani, az ezze| összefiiggő
j o gkö vetkezményeket a|kalmazni.

Kötbérek Eladó kártérítési felelőssége

Vevő késedelmi kötbért jogosult érvényesíteni Eladóval szemben a késedelmesen
átadott mennyiség AFA nélkül számitott ellenszolgáltatás l%o-ának megfelelő
mértékben, ha Eladó amepltatározott - rendes megrendelés - átadási időponthoz képest
késik az átadással. A késedelmi kötbért Vevő minden megkezdett késedelmes óra után
számo|ja. Vevő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben annak
keretében Eladó több, mint 2 (kettő) alkalommal, több mint 3 (három) órát késlekedik.
Ez esetben a Vevő meghiúsulási kötbért is jogosult érvényesíteni a Szerződés 8.3.
pontja szerint. Az élru átadása késedelmének az minősül, ha az Eladó nem teljesíti a
megrendelés szerinti teljes árumennyiség tárolóedényekbe foltöltését (a hordók esetében
rakodással egytitt) a Vevő megrendelésében megjelölt teljesítési kezdő időponttól
számított 4 őránbelül.

Vevő a Szerződés vonatkozásában hibás teljesítési (minőségi) kötbért jogosult
órvényesíteni Eladóval szemben, a hibás teljesítéssel érintett megrendelés Áp.e nélkül
számitott ellenszolgáltatásának 15%o-amértékben, minden olyan alkalommal,

- amennyiben - aSzerződés 7.1. pontjában foglaltak szerint _ átvett termék nem a
6.4. pont szerinti, minőségű áru került átadásra/kiaőásra,vagy

- amennyiben az E|adő nem - illetve, ha nem aközbeszerzési eljárásban tett nyertes
ajm|atanak megfelelően biztosítja a dedikált kapcsolattartő személy
közreműködését.

Vevő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani' amennyiben annak keretében
Eladó felé több, mint 4 (négy) alkalommal, hibás teljesítési kötbér érvényesítésének
körülménye menil fel' vagy az EIadő a 7 .3 pont szerinti csere kötel ezettségét az e|őírtak
szerint nem teljesíti. Ez esetben a Vevő meghiúsulási kötbért is jogosult érvényesíteni a
Szerződés 8.3' pontja szerint.

Vevő a Szerződés vonatkozásában meghiúsulási kötbért jogosult érvényesíteni Eladóval
szemben' a Szeruődésben meghatározotlteljes szállítási mennyiségre vonatkozó AFA
néllail számitott ellenszolgáltatás 2}oÁ-ának megfelelő mértékben, amennyiben a
Szerződés 8.1. vagy 8.2. pont szerinti meghiúsulási eset bekövetkezik, vagy ha a
Szerződés Eladó hibájából bekövetkező rendkívüli felmondására kerül sor.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8. oldal; összesen: l 3 oldal
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8.4' Yevő az esedékes kötbérigényét (késedelmi és hibás teljesítési kötbér) a kötbérre okot

adó körülmény bekövetkezését k<jvetően a tudomására jutástól számított tíz (10) napon

belül írásban közö|heti Eladóval. Vevő jogosult az esedékes kötbér összegét a Soron

következő kifi zetendő r észszátm|a ö s sze gébő l levonni.

8.5. Az EIadő kötelezettségszegése következtében a Vevőnél bekövetkezett közvetlen Vagy

közvetett kárlköltség megtérítéséért az Eladó felel ide értve a nem megfelelő minőségű

termék vizhá|őzatbá adagolásából keletkező károkat is. Ezen kárlköltség alatt értendő

különösen a hibás áruk e|távolítása céljából a Vevo á|ta| kifizetett költség (például a

telephely, tárolóeszkö zók tisztításának költségei és hasonló költségek)' a Vevő oldalán

keletkezett, illetve aközigazgatási szervek által kiszabásra került díjak és szankciók (pl.

bírságok, stb.), az Eladó kötelezettségszegésébőI származő kár elhárítása, az E|adő

kötelézettségszegéséből harmadik személynek keletkezett kár, amelyet a Vevő volt

köteles harmadit személynek megtéríteni (például a fogyasztói egészségkárosítással

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

Vevővel szemben harmadik személy érvényesített.

8.ó. Felek rogzítik, hogy a Vevő a kötbért meghaladó esetleges kártérítési igényeit a kötbér

mellett érvényesítheti.

8,7. A szerződő felek rógzitik, hogy - a Szerzódés 5'2. pontján túl - a Vevő fizetési

késedelme esetén Eladó a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi

kamat felszámítására j o gosult.

9. Titoktartás

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

(e1sősorbán nyilvánosságra és közzététe|re vonatkozo szabá|yai, de egyéb, releváns

előírásai is) feliilírják.

g'2. Felek _ a szerzódéskotést megalapozó közbeszerzési eljárás és a teljesítés bármely

szakaszában - kapott dokumentációkat kizárőIag a Szerződés céIjára jogosultak

használni és kötelezik magukat, hogy azokat illetéktelen harmadik személynek nem

teszik hozzáférhetővé és illetéktelen személynek nem adják át, nyilvánosságra nem

hozzák.

9,3. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen jogviszony során szerzett adatokat,

információkat tizÉti titokként kezdri és azokat illetéktelen személy részére

hozzáférhetővé nem teszi, át nem adja' nyilvánosságra nem hozza,

9'4, A titoktartási kötelezettség Eladót a jelen jogviszony megszűnte után is, időkorlátozás

nélkül terheli. A titoktartási kotelezettség megszegéséből eredő károkért Eladó teljes

kártérítési felelősséggel tartozik.

g'5. Eladó felelősséget vállal minden olyan kárért, amely a titoktartási kötelezettség

megszegésével kapcsolatban felmerül.

10. A Szerződés megszűnése

l0.1. Felek a Szerződést annak ltatáIya a|att a Kbt.be nem ütköző módon szüntethetik csak

mes.

9. oldal; összesen: 13 oldal
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10.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő jelen pont szerinti elállása esetében - a
Szerződés a jövőre nézve szűnik meg.

10.3. A Szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a másik Fél
súlyos szerződésszegést követ e|. Az azonna|ihatá|yű felmondás nem mentesíti Feleket
kártérítési kötelezettségük alól. Az azow:mili hatályú felmondás előtt megfelelő időt kell
tuzni a szerződésszegő Félnek a szeruődésszení állapot helyreá||itására. A Vevő nem
köteles az Eladót a szerződésszerű állapot helyreállításiíra felhívni akkor, ha a
felmondásnak a Szerződés 8.1 ., vagy 8.2. pontja a|apjan van helye.

10.4. A Vevő minden egyéb joga csorbítása nélküljogosult Eladóhoz intézett és a felmondás
okait felsoroló nyilatkozatta| azonrla|i hatáI|ya| felmondani a Szerződést, vagy annak
egy részét, az a|ábbi esetekben:

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

visszavonásra 1 0 munkanapon belül;
- ha Eladó a Szerződés tárgyát képező szá||itást, illetve annak részszá||itásait nem a

szakmailag e|várt megfelelő minőségi szinten nyújtja' t,gy a Vevő e tényre való
utalással a Vevő tészére eljuttatott kifogását követően jogosult a vonatkozó
Szállítási szerződéstől elállni:

- amennyiben a teljesítés ideje alatt Eladó nem tartja fent minőségbiztosítási
rendszerét, illetve a működéshez előírt jogosítványait, ilgy a Vevő e tényre való
utalással a Vevő részéte eljuttatott kifogását követően jogosult a Szerződéstől
elállni.

A felmondási jog gyakorlása előtt a Vevő írásban fe|sző|itja Eladót a szerződésszegő
állapot illetve ok orvoslására éslva1y magyarázat adására, Ha Eladóa felszólítás
kézhezvételét követő 2 (kettő) napon belül ennek nem tesz eleget' nem ad megfelelő
magyaráuatot vagy nem orvoso|ja a szerződésszegő magatartást, Vevő E|adőhoz cimzett
ajanlott levélben a Szerződést felmondhatja. A Vevő nem köteles az Eladót a
szerződésszeríi á||apot helyreállítására felhívni akkor, ha a felmondásnak a Szerződés
8.1., vagy 8.2. pontja a|apján van helye. Az azonnali hatályu felmondás a Szerződést az
értesítés kézhezvételével egyidejűleg azonna|i hatállyal megszünteti, de a felmondása a
felmondásig tett megrendeléseket nem érinti.

l0.5. A Felek a Szerződés megszűnése illetve megszüntetése esetén 90 (kilencven) napon
belül elszámolnak egymással, és teljesítik egymással szemben fennálló, nem vitatott
p énziigy kötelezettsógeiket'

10.6. A Szerződés teljesítése soriín a Felek kötelesek a 2015. évi CXLIII. törvény 
',aközbeszerzésekről'' (továbbiakban Kbt.), és kapcsolódó Kormányrendeletek Szerződést

teljesítésére vonatkozó előírásait maradéktalanul betartani.

Ennek keretében, a Vevő _ különösen, de nem kizárólagosan _ előírja, hogy
a) E|adő nem fizethet' illetve számolhat eI a Szerződés 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 a
Y á||a|ko ző adóköteles j övedelmének csökkentésére alkalmas ak;

b) a Szetződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő
számára megismerhetővé teszi' és a Kbt. 143. $ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a
Vevőt haladéktalanul értesíti'

c) a külftldi adóilletőségíÍ Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó

1(
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meghatalmazóst csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar

adóhatóság közvetlenül beszerázhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti

jogsegély igénybevétele nélktil, A meghatalmazás a szerződés elválaszthatatlan

mellékletévé válik.

1 0. 7. Vevő a Szerződést felmondhatja,

a) ha feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a

Kbt. 141. $ a|apjánúj közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) ha Eladó nem blztositja a Kbt. í:s. $-ban előírtak betartását, vagy Eladó

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a

Kbt. 1 39. $-ban foglaltaknak:, vagy

c)ha az EUMSZ 25l. cikke úupí-n aközbeszer.zés szabáLyainak megszegése miatt

kötelezettségszegési eljárás i"a"rt vagy aZ Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.

cikke a|apján indított eljárásban kimóndta, hogy az Európai Unió jogából eredő

valamely kötelezettség tekintetében kötel ezettségszegés történt, és a bíróság által

megállapított jogsértés miatt aszerzódés nem semmis.

l0.8. Vevő köteles a Szerződést felmondani' ha a Szerződés megkötését követoen jut

tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt

fenn' és ezért kilellett volna zámt' aközbeszerzési eljárásból.

l0.9. A Vevő jogosult és egyben köteles jelen Szerződést felmondani - ha szükséges olyan

határidővel, amely 1ehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásfuól

gondoskodni tudjon -,

a) ha Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni

részesedést szerezvalamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes

szervezet, amely tekintetében fennatl a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb)

alpontj ában meghatározott feltétel ;

b) d E1;dó közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot

szerez valamely olyan jogi személyben vagy

szewezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt.

meghaladó tulajdoni részesedést

személyes joga szerint jogképes

62. $ (1) bekezdés k) pont kb)

alpontjában meghatározott feltétel. 
]L

c) Az a)-b) pontof szerinti felmondás esetén Eladó a Szerződés megszűnése előtt már

teljesített szo|gáItattts szerzodésszerúpénzbeli ellenértékére jogosult.

10.10. Eladó aSzerzódés aláírásával tudomásul veszi, hogy Vevő köteles aKőzheszerzési

Hatóságnak bej elenteni'

a) ha Eladó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és eZ a szerződés

felmondásáhoZ va1y elálláshoz, kártérítés követeléséhez valy a szerződés alapján

alkalmazható egyéí jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha Eladó

olyan magataíásává|,- amelyért feielős' részben vagy egészben a szerződés

lehetetlenülését okozta.
b) Eladó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított

megszegése esetén a szerződésszegés iényé't,leírását, lényeges jellemzőit, beleértve

azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstól való

elálláshoz, kártérítéS követeléséh eZ vagy a szerződés alapján alka|mazható egyéb

szankció érvényesítéséhez vezetett, válamint ha Eladó olyan magatartásával'

ame1yért t.ele1ős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.

10.11. Vevő részéről a Szerződés súlyos megszegésének minősül különöSen' amennyiben

Vevő fizetési kötelezettségének a fizetési határidőn túl nem tesz eleget és ezt azE]ladő a

l1. oldall összesen: 13 oldal



felmondásra figyelmeztetést és legalább 8 munkanapos póthatáridőt is tartalmazó
írásbeli felhívása ellenére sem orvosolja.

I0.|2. A felmondási jogát gyakorló Fél a felmondását indokolni köteles, és az abban foglalt
indoknak valósnak kell lennie'

10'13. A Szerződés hatálya a|att a Szerződés rendes felmondással való megszüntetését
bármelyik frl 60 napos felmondási idővel kezdeményezheti,

11. Vegyes rendelkezések

11.1.A Szerződés módosítása kizarőIag írásban, mindkét fél megfelelően felhatalmazott
képviselője á|ta| cégszerűen a|áírva érvényes' feltéve, hogy a Kbt-ben megllatározott
feltételek ezt lehetővé teszik.

l 1.2. Minden, a Szerződésből származőjog és kötelezettség kötelezni, illetve jogosítani fogja
mind Vevőt' mind Vevő jogutódait. Eladó a Szerződésből származő jogainak és
kötelezettségeinek átnlházására csak Vevő előzetes írásbeli hozzájaru|ásával jogosult.

1 1.3. A Szerződésre a Magyar Köztársaság jogszabá|yai az irányadók. Eladó köteles betartani
minden törvén1t, illetve általános érvényű jogszabályt, helyi rendeletet és egyéb
szabá|yzatot, amely a Szerződés tárgyával, a teljesítendő adatszo|gá|tatásokkal és a
fizetendő díjakkal kapcsolatos, valamint a munkavédelemről sző|ó 1993. évi XCIII.
törvénl.

l 1.4. A Szerződés és a Felek közötti kommunikáció nyelve a magyar.

1 1.5. A Szerzodés teljesítése soriín a Felek kötelesek a Kbt., és kapcsolódó
Kormányrendeletek szerződés teljesítésére vonatkozó előírásait maradéktalanul
betartani.

11.6. A Felek minden vita rendezését kötelesek jóhiszemíi, közvetlen tárgyalások údán
megkísérelni. Ha avitát nem sikerül a kezdeményezésétől számított 30 (harminc) napon
belül a jóhiszemű, közvetlen tárgyalások útján rendezni. A Felek a vitarendezési
eljárások tartama alatt is maradéktalanul kötelesek eleget tenni a Szerződés szerinti
kötelezettségeiknek. Felek a Szerzódésből származó esetleges jogvitáikat elsődlegesen
egyeztetés útján rendezik, és csak annak eredménytelensége esetén fordulnak
bírósághoz. Felek aSzerződésre a jogvitatárgyának értékétől ftiggően a Vevő székhelye
szerint illetékes bíróságok kizárő|agos illetékességét kötik ki.

1 1.7. Eladó 5 napon belül köteles írásban értesíteni Vevőt, a társasági szerződésben és

cégadataiban (cégjegyzékben) foglalt adatainak változásairő|, a vá|tozásokat igazo|ő
dokumentumok csatolásával.

1 1.8. Egyéb rendelkezés hiányában minden értesítést és minden abból eredő üzenetet írásban,
postán (tértivevényes' elsőbbségi levél formájában), vagy telefax/elektronikus levél
útján kell megküldeni vagy kikézbesíteni a másik fé| részére, annak címére.

Az értesítéseket és üzeneteket tarta|mazó dokumentumok akkor tekinthetők átadottnak'
amikor azokat az adott címre kikézbesítették, és az ezt igazo|ő tértivevény.t a küldő fél
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visszakapta, illetve telefax esetén akkor, amikor azt az alábbi cimzés szerint küldték el
és a hibátlan továbbításról a faxgép által kiadott igazo|ást a küldő fel megkapj a azza|,
hogy ha a telefax üzenetet a címzett nem olvasható formában kapja meg' akkor arről a
telefax üzenet küldőjét - ha az azonosítható - haladéktalanul értesíteni köteles.
Elektronikus levél esetén a sikeres kézbesítésre vonatkoző igazo|ás veendő figyelembe.

A Szerződéssel kapcsolatos kérdésekben nyilatkozattételre jogosult és kapcsolattartó:
Eladó részérol:

Név: Kmeczkó Ferencné
Cím: 1097 Budapest, Illatos út 19-23.
Telefon: 0ó- l -348 -0708
Fax: 06-I-282-6769
e-mail: ertekesites@vin)'l.hu

Vevő részéről:
Név: Bakucz Pál
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: 06-30-421 -617 0
Fax: 06-66-523-221
e-mail: bakucz.pal@,alfoldviz.hu

1 1.9. A Felek a Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezót, iőváhagyő|ag és saját
kezűleg írták a|á.

1 1.10. ASzerződés elválaszthatat|anrészét képezik az a|ábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Közbeszerzési műszaki leírás
2. számu melléklet: Ajánlati felhívás és dokumentáció
3. számu melléklet: Eladó nyertes ajánlata, benne aszerzódéses vállalásokat

tarta|maző F elo lvasól apj a

A Szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melybol 2 (két) példány Vevőt, 2 (ké1)
példány Eladót illeti meg.

Békéscsaba, 2076. szeptember 2 1 . Budapest,2016.
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fe|ek a|áírásai:


