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2. rész: Polielektrolit szállítása DMRV Zrt. részére

amely létrejött egzrószról a

DMRV Duna Menti Regionális Vizrnű Zártkörűen Múködó Részvénytársaság (rövidített cégnév:
DMRV Zrt,)

- Székhelye: 2600 Yác, Kodály Zoltán út 3.
- Levelezési cime: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
- Szátiavezető pénzintézete: Budapest Bank Zrt.
- Számlaszáma: 10103898-01000945-01000006
- Adószáma: loa63a77-2-44
- Cégje5lzékszám: 13- 10 040189
- Aláirási joggal íelruháZott képviseló: Virág László Yezérlgazgató

mint vevó (a továbbiakban: Vevő)
és az

Allied Solutions CEE Kereskedelmi, Tanácsadó és §zolgáltató Korlátolt Feletősségű
Társaság (rövidített cégnév: Allied Solutions CEE Kft.)

- Székhelye: 1116 Budapest, Kardheg, utca 22.
- Levelezési cime: 1 1 16 Budapest, Kardhe5l .utca 22.
- Számlavezető pénzintézete: SBERBANK Magvarország Zrt.
- Szám|aszárna: 14100464-91318449-01000004
- Adószáma:13752233-2-43
- Statisztikai j e|zőszám:I37 52233-467 5-113-01.
- Cégbiróság és cégjegzzékszám: OI-09,87 1,376

- Aláírási joggal felruházott képviseló: Somody Csaba Tamás Üg,wezetó

mint eladó (a továbbiakban: Eladó),

es/Üttes említésük esetén szerzódó felek (a továbbiakban: Felek) közölt, aZ ah]liTott helyen és
tdőben az alábbi feltételekkel:

preambulum

Yevő közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként kerúlt jelen keretszerződés
(a továbbiakban: keretszerzódés vag; kereíszerződés) megkötésre. vevó a közbeszerzésekról
szőló 2015, évi CXLIIL törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerinti nyílt
közbeszerzési eljárás folytatott le, ,,REGIofi,4I]s vÍzMŰvEK nÉszÉna PqIJELEKnROLIT
szÁLLÍTÁsA' 5 RÉszBEN (Er;R szÁM: EKRooo88o7g2o2o)tárryban. Az eljárást megindító
hirdetmény TED 2020/S r94-47o2l3. számor. 2o2o. október O6-án jelent meg az Euröpai
Unió Hivatalos Lapjában.

Ezen közbeszerzési eljárás ,,2. Rész: Polielektrollt száltitása DMRV Zrt. részére''
eredménye alapján került megkötésre jelen keretszerzódés. Eladó nyertes ajánlatának a
kÖzbeszerzési eljárásban értékelésre került elemeit és megajánlásait jelen keretszerzódós I.
számú melléklete taílalrrrazza.



Felek jelen keretszerzódést az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a nyertes
ajánlat taítalmának megfelelóen kötik meg. Eladó krjelenti, hog, a jelen keretszerzódésben
vállaltak elvégzésére megfeleló szakértelemmel rendelkezik és vállalja azok legjobb tudása
szerinti, magas szintú elvégzését, a jelen keretszerzódésben meghatározott feltételek es a
keretszerzódés alapján létrejövó e§,edi megrendelések szerint.

Felek megállapodnak, ho§l ellentmondás esetén az alábbi sorrendben veszik figzelembe a
dokumentumokat:
1. Múszaki leírás, közbeszerzési dokumentumok, írásbeli kiegészító tájékoztató
2. Eladó kőzbeszerzési eljárás során tett ajánlata és nyilatkozatai
3. Jelen keretszerzódés

A közös ajánlattevók es/ütt kötelesek szerzódést kötni, melyben kötelesek meghat ározni, hogr
a szerzódésben me8határozott szállítást, szol8áltatást, és számlakiállitást melyik közös
ajánlattevó teljesíti, a felelősségük pedig es/etemleges a keretszerzódés és a Megrendelések
teljesítése során.

Felek kijelentik, hog, jelen keretszerzódés az annak alapján megrendelésre kerüló szállítások
és kapcsolódó szolgáltatások minden feltételét tattalmazza, í§l nincs akadálya annak, hogr a
kÖzbeszerzés megvalósítására jelen keretszerzódésben meghatározott feltételek szerint az Vevó
általi közvetlen megrendelés (továbbiakban: Megrendelés) útján kerüljön sor.

1. A Keretszerződés tárgya, ellenértéke

1. 1. A jelen keretszerzódés tárrya a jelen keletszerzódés 1, számú mellékletében rögzitett
termékeknek (a továbbiakban es.,üttesen: Termékek) adásvétele, valamint a 2. szárnít
mellékletben meghatározott teljesítési hely(ek)re történó szállítása és átadása a
Keretszerzódés és mellékleteiben elóírt dokumentumokkal, a jelen Keretszerződésben
foglaltak szerint. A Termékeknek meg kell felelniük az Eladó jelen keretszerzódés
megkötését rnegel,őző kőzbeszerzésl eljárásban tett ajánlata részekónt csatolt
sPecifikációnak, a vonatkozó jogszabályok elóírásainak, valamint azoknak a szakmai
jellemzőknek/ paramétereknek, amelyek a kőzbeszerzésl eljárásban elóírásra, illetve az
Eladó által az aján|atában feltüntetésre kerültek.

1.2. A rendelkezésre álló keretösszeg: 2.tész nett6 24O OOO OOO,- t.t, azaz nettő
Kettószázneg,wenmillió forint, mely keretösszegbón nettó 200 oOO 00O,-Ft, azaz D.ettó
Kettószázmillió Forint összegre vállal lehivási kötelezettséget Vevó a szerzódés
aláirásával, Vevó a teljes keretösszeg összegéig jogosult megrendeléseket 1eadni.

Yevő 2.tész 36204 kg terméket rendelhet meg opcionálisan. Az opcionális mennyiség
megrendelésére Vevó nem vállal kötelezettséget.

1.3. Eladó vállalja a jelen keretszerzódés 1. számú mellékletében meghatározott termékek
- a keretszerzódés teljes idótartama alatti - folyamatos biztosítását a Vevó részére.

L4. A Megrendeléseket Vevó írásban, e-mailben (kézbesítési igazolással megerósítve)
kÖteles megküldeni Eladó jelen keretszerzódésben megjelölt kapcsolattartója részére.
A Megrendelés kézhezvételét az EIadó köteles írásban, annak kézhezvételét köVetó 1
(egl) munkanapon belül ug,ancsak e-mailben visszaigazolni, a szállítási határidó
kezdó napja ezen visszangazolás hiányában is a Megrendelés Eladó általi
kézhezvételének napja.

1.5. A keretszerzódés alapján az Eladó arra vállal kötelezettséget, ho$l a Megrendelést
szerzódésszerúen teljesiti.

1.6. Eladó kijelenti, hogr rendelkezik magrarországi forgalomba hozatali engedéllyel,



valamint a tevékeny§é8e folytatásához szükséges összes hatósáSi és es/éb engedéllyel,
képesítéssel. A szerzódés keretében Szállított termékeknek a keretszerzódés teljes
időtartama alatt meg kell felelniük a mas/ar és uniós jogszabályokban szerepló
szabványoknak, környezetvédelmi és egzéb elóírásoknak, és rendelkezniük kell
mindazon tanúsítványokkal, minőségi bizonyítvánnyal, forgalomba hozatali vagl egréb
engedéllyel, melyeket a termékekre vonatkozóan ma$/ar vas/ uniós jogszabályok
elóírnak, továbbá meg kell felelniük az l. szátní mellékletben foglalt valamennyi
kÖvetelménynek. A szerzódéses kötelezettségeinek teljesítéséhez tartozó mindennemü
engedély beszerzése Eladó kötelezettsége és költsége.

L.7. Ellenérték

1.7.1, Eladó a leadott Megrendelésekb en az l. számú mellékletében meghatározott
egzségáron (továbbiakban: szerzódéses ár) vállaljajelen keretszerzódés tárgtát képező
termékek szállitását, ideértve az opcionális mennyiséget iS.

I.7,2, Fe|ek rőgzitik, hogl a jelen keretszerzódés l. számú melléklete szerinti egzségár
magába foglalja az Eladő jelen keretszerzódés szerinti feladatai szerzódésszerú
teljesitésének összes költségét; erre tekintettel Eladó Vevóvel szemben semmiféle
többlet-téritési vas/ költségtérítési igénnyel semmilyen jogcimen nem élhet.

2. A teljesítés határldeje, a Keretszerződés idóbett hatálya

2.1, A keretszerzódés idótartama: jelen keretszerzódés a keretösszeg kimerüléséig tartó
idószakra, de legkésóbb az aláirásátó| száír'itott 24 lnőnapig terjedó határozott
idótaítamra jön létre. A keretszerződés alapján történó Megrendelés tetjesitésére
kízárőlag a keíetszerződ,és aláirásától számított 24 bólapig terjedó határozott
idótartam alatt van lehetóség. A Megtendelések teljesítése nem haladhatJa meg a
keretszerzódés időtartamát.

A keretszerzódés idóbeli hatáIyát az a\ábbt jogcselekmény haladhatja meg;
keretszerzŐdés idótartamán belú1 leszállított termékre, teljesített szolgáltatásra
vonatkozó - és Vevó fizetési kötelezettségét nem keletkeztetó - jótállási vagy
szavatossági igények érvényesitése.

A keretszerzódés időtartamának meghosszabbítása: A keretszerzódés teliesitési
idószaka a Vevó eg,oldalú nyilatkozatával, egr alkalommal további 8 hónapra
meghosszabbítható változatlan feltételekkel, amennyiben a keretösszeg nem merült
ki. Vevónek a keretszerzódés meghosszabbítására vonatkozó igényét tarta|nazó
nyilatkozatot legkésóbb a Keretszerződés lejártát megelózó 30. napig írásban kell
Eladóhoz eljuttatnia.

2,2. A Megrendelés teljesítésének határideje 5 munkanap. Eladó elóteliesítésre jogosult. A
Yevő az Eladó által felajánlott, egl telephelyet éIintó részteljesítést nem köteles
elfogadni.

3. A teljesítés helye

Eladó a Keretszerzódés tár$lát képezó Termékeket a jelen Keretszerződés 2. szá'nnít
mellékletében meghatározott teljesitési helyekre köteles teszállitani az adott
Megrendelésben foglaltak szerint, A 2. számú mellékletben szelepló
telephelyek/ kapcsolattartók adatai a szerzódés idótartama alatt változhatnak, az olt
szerepló adatok - telephelyek neve, címe, mennyiségek, kapcsolattartók adatai stb. -
módosulása a szerződés Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti módositását.jelenti.



4. A teljesítés menete, tulajdonJog, kárveszély-viselés

4.1. EIadó teljesítést a Vevó által, a keretszerzódésben meghatározottak szerint leadott
Megrendelés alapján végezhet.

4.2. Eladó vállalja, hos/ a megrendelt terméket a jelen Keretszerződésben és mellékleteiben
meghatározott specifikációnak megfeleIó minóségben, a jelen keretszerzódés alapján
leadott Megrendelésben meghatározott telephelyekre, a Megrendelt mennyiségben
idójárásálló csomagolásban, illetve hordóban/ kannában és/vas/ 1m3 IBC tartályban
(gön$zöleg cserével) leszállítja, és - szükség esetén saját rakodójával - átadja.

4.3, Eladó a Megrendeléstól számított 5 munkanapon belül köteles a Megrendelésben
szerepló tételeket, saját költségére leszállítani, a Vevő által az eseti Megrendelésben
megjelölt telephelyre, Felek ettól a határidótól - a Vevó kifejezett irásbeli
hozzájárulásával - eltérhetnek, amennyiben az eseti Megrendelés mennyisége eléri - a
2. számú melléklet szerinti - az éves várható mennyiség 25'k,át, a szállítás idótartama
azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 10 (tíz) munkanapot.

4.4. Eladó a terméket jellegének megfelelóen csomagolva köteles leszállítani. Az 1 m3 IBC
tartályon kívüli kiszerelések súlya minimum 10 kg, maximum 25 kg lehet. Eladónak a
terméket olyan, a veglszerek védelmét biztositó csomagolásban kell beszállítania, amely
azok épségét és múszaki állapotát a szállítás és a felhasználásig történó tárolás során
megóvja. Eladó szavatolja, ho§l a termékek csomagolása alkalmas arra, hogz a dolog
épségét a fuvarozás és a tárolás idótartama alatt megóvja.

Eladó legkésóbb a szállítás megkezdésével eg, idóben köteles mlnden szállítmány
szállítólevelét, Vevó által megadott elektronikus levelezésl címre (e_mall cím)
megküldeni.

EladÓ, minden szállítási helyre az első tételhez biztonságtechnikai adatlapot köteles
mellékelni, amelyet es/ év elteltét- va§/ a Vonatkozó rendeletek/ elóírások változását -
követó szállítás során ismételten köteles átadni.

Eladó minden szállítmány esetében gyártási műbizonylatot köteles átadni, ami
tanúsitja, ho$l a leszállított ve§/szer megfeldt aközbeszerzési eljárás múszaki leírásában
előirt feltételeknek-

A leszállításra kerüló Termékek okmányainak és valamennyi e5réb okiratnak,
dokumentumnak meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályokban és a jelen
Keretszerzódésben elóíIt követelményeknek, ideértve a Vevó elózetesen közölt esetleges
további, indokolt követelményeit is.

4.5. Eladó az átadott mennyiségeket a Megrendelésben meghatározott személlyel a
szállítólevélen leigazoltatj a.

4.6 A mennyiségi átvétel helye aYevő 2. számú mellékletben meghatározott telephelyei, A
leszállított anyagok átadás-átvételének igazolása szállitólevéllel történik, melynek
szabályszerúen kiállitott példányai képezik felek között a késóbbi elszámolás alapját.
Vevót a szállítólevél második példánya itleti meg.

A szállítólevélnek tartalmaznia kell:
1. Vevő nevét és címót,
2. Eladó nevét és cimét,
3. a Megrendelés hivatkozási számát,
4. a leszállított termék megnevezését,
5. a leszállitott termék mennyiségét,
6. az Eladó és átvevó megbízottjának aláírását bélyegzővel

A beszállitott áru átvételét követően hiány, vary látható minósógi hiba észlelése esetén



a Vevó ,Nem me8íelelósó8i jes,zókönlvet" vesz fel melyet az Eladónak haladéktalanul
eljuttat.

Amennyiben az átvétel során szemrevételezéssel megállapítható, hogz a beszállított
áru minósége kifogásolható, aYevő az áru átvételét megtagadhatja. Az EIadó a hiányt
kettó (2) munkanapon belúl, saját költségén köteles pótolni, illetve a hibás árut
kicserélni.

4.7 . A káryeszély viselésére Vevó a Termékek - igázolt - mennyiségi átvételétól köteles.

4.8. A Keretszerzódés éffényességének ideje alatt Eladó Vevó részére megfeleló
termékinformációt biztosít, amely segíti Vevó munkáját.

4.9. §zolgáltatás:

Eladó felhasználási telephelyenként - szükség esetén, a Vevó jelzésére (a szerződ,és
idótartama alatt bejelentésenként maximum két alkalommal kivéve havaria helyzetek) -
ellenőrző kísérletet (pld. Iszap flokkulációs próba stb.) végez, amelynek eredményeiról
és az, ez a|apján tett adagolási és/va$l alkalmazástechnikai javaslatairól Vevót írásban
tájékoztatja.

4.10. A csurgalékvíz zavaró mértékű habzása esetén követendő eliárás:

A csurgalékvíz habzása a technológiára nem lehet zavaró mértékú (mely aztjelenti, ho5l
a viztelenitóról, illetve súrítóról elfolyó csurgalékvíz rendszerhez tartozó legközelebbi
aknában 10 percnél tovább 10 cm-nél magasabb hab található).

Amennyiben a habzás elófordul, akkor az Eladó annak Vevő általi jelzését követő 3
munkanapon belúl köteles beavatkozni, és a habzás mértékét beállitani. Ha ebhez az
Eladó kúlön adalékanyagot alkalmaz, akkor aztköteles a szerzódés teljesítés idótartama
alatt folyamatosan biztosítani, külön költség felszámítása nélkül.

4, 1 1. Tellesítés ellenőrzése:

A ,,Telephelyek és szállitási adatok" táblázatban megjelölt telephelyek vonatkozásában,
az ott meghatározott elvárt víztelenitett/ súrített szenn),.Víziszap szárazanyag tartalmat
kell tartani.

Vevó a Részletes árajánlat Excel táblázatban megadott értékek (polielektrolit javasolt
fajlagos mennyisége) ellenörzésére jogosult. Az iszap és a szenn5,.víz minöség
változásának íiglelembevételével, az Eladó és a Vevő közösen állapíthatja meg az
ellenórzésnél fi$relembe veendó idószakot, de ez az időszak nem lehet 2 hónapnál
rövidebb. Amennyiben a Vevó oldalán felmerűlt ok miatt va§/ Vevó hibájából felróhatóan
(p1. üzemi meghibásodás vas/ es/éb esemény) nem lehet az iszapviztelenitést/ súrítést
végrehajtani, a táblázatban foglalt értékeket betartani, az az, időszak természetesen nem
vehetó figlelembe.

Ellenőrzéskor, az e|várt szárazanyag taltalom érték számitásnál Vevó laboratóriuma
által elvégzett mérések az irányad,óak, az átlagos fajlagos ve$rszeradagolásnál a Vevó
által rögzített adatok kerülhetnek felhasználásra.

Amennyiben az ellenórzési idószak alatt a táb]lázatban szerepló elvárt
víztelenitett/ súritett szenn],,víziszap szárazanyag tartalom értéktól negatív irányban 10
7o va$r ennél nagzobb, a2 át|agos fajlagos vegzszeradagtól pozitiv irányban |o %o vag
ennél na5lobb eltérés mutatkozik, az Eladő köteles a hiba küavítására. A hibajavítás
történhet az adagolás mennyiségének módositásáVal, vas/ a Ves/szer összetételének
megváltoztatásáVal. A Ves/szer összetételének hibajavítás céljából történó változása nem



jelentheti vegrszer es/sé8árának változtatását.

Vevó a felhasznált ves/szer mennyiségét - - 3 havonta ellenőrzi, Az ellenórzés
eredményérő1 jes/Zókönyvet készit.

Eladó a Vevó általi hibaértesítést követóen, a hiba kijavítását 3 napon belül köteles (a
Vevó tájékoztatásával) megkezdeni és 10 napon belül, bizonyítható módon, - a Vevó által
szolgáltatott üzemi és labor adatokkal igazolni a termék megfelelóségét. Amennyiben a
megadott határidón belül (3 nap) a hiba küavitását nem kezdi meg, va§/ megkezdi, de
a-z adott határidón belül (10 nap) nem tudja kijavítani azt, Vevő hibás teljesítés mtatti
kötbéíre jogosult.
A hibabejelentést követóen, telephelyenként két esetben lehet hibajavítás, a harmadik
eset bekövetkezése után Vevó e$.,o1dalúan elállhat a szerzódéstól.

5. Fizetési feltételek

5.1. Eladó a tárg.'hav.i teljesitésekról szóló szállítóleveleket összesiti és ez alapján elkészíti a
Havi Teljesítés összegzőt és a tár$lhónapot követó hónap 5, munkanáplálg eljuttatja
a Vevó teljesités igazolás kiállítására jogosult személy részére. A Havi Teljesítés
OsszegzŐL'töz Eladó köteles csatolni a kiállitásának alapjául szolgáló Szállítólevelek
másolati példányait.

A Vevó a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a teljesités elismeréséról vagz az elismerés
megtagadásárÓl a HaVi Teljesités Összegzó kézhezvételétő], számított 15 (tizenöt) napon
belül írásban nyilatkozik, Amennyiben Vevő a teljesítést elíogadja, Telesítésigazolást
állÍt ki, Eladó az ellenértékról a Teljesítésigazolás alapján jogosult számlát kiállítani.

5.2. Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétól számított 15 napon belül kiállítani.

5.3. A termékek ellenértékének Vevó által töíténó kie§lenlitése a Ptk. 6:130. § (1)
bekezdésében fo8laltakkal összhangban a számla Vevó általi igazolt kézhezvételét követó
30 napon belül átutalással történik, EIadó számlája.\zon a napon számít pénzü$zileg
teljesítettnek, amikor a számla végösszegét az Eladó pénzforgalmi számláján Eladó
számlavezető pénzíntézete 1óváirta va$, azt jóvá kellett yolna írnia.

Az ajánlattétel, a szerzódés, elszámolás, szárnlázás és kifizetés pénzneme HUF.

5.4, Eladó kijelenti, ho§z a számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
tÖrvény 55. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően állítja ki. A Vevó elhalaszthatja
a kifizetést, ha a számla kiállitásának helyességét vitatja, va§l ha a számlához csatolt
igazoló okmány hiányos, Az ebból eredó viták rendezésóre a Feleknek 15 (tizenöt)
munkanap áll rendelkezésükre. Ilyen esetben a fizetési határidót attól a naptó1 kell
számitani, mikor a Felek lendezték a vitás kérdéseket és pótolták a mulasztásokat.

5.5. A számlán feltüntetendó:

Vevő neve: DMRV Duna Menti Regionális Vizmú Záítköíűen Múködó Részvénytársaság
Cím: 2600 Vác, Kodály Zo|tán út 3.
A szerzódés száma.
A megrendelés száma és az ü$rintézó neve.
A SAP teljesités igazolás száma.
A megrendelés tartalmának megfeleló TESZOR vas/ VTSZ szárn (adott esetben).

5.6. A számlát annak kiállításától számitott 3 munkanapon belül Eladónak el kell juttatnia
Vevó részére a Vevó által aláirt teljesítésigazolás (szállitólevél) ery eredeti/másolt



példánya kíséretében. Eladó a számlát és mellékleteit a Vevő Pénzüryi Számlakezelóje
(Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.6001 Kecskemét, Pf. 701.) részére kúldi meg.

5.7 , A számlán csak a jelen keretszerzódés hatálya alá tartozó termékek (1. számú melléklet)
szerepelhetnek. Vevó a számlát nem köteles befogadni, és az Eladó eg,idejú értesítése
mellett a számlát a fizetési határidó szempontjából be nem nyújtottnak tekintheti, ha a
számla nem felel meg a vonaíkozó jogszabályi elóírásoknak, illetóleg Teljesítésigazolás
hiányában,

5.8. A nem szerzódésszerúen benyújtott, illetve nem a Nemzeti Üzleti szo|gáltatő Zít.levelezési
címére megkúldött számla esetén a DMRV Duna Menti Regionális Vízmú Zártkörüen
Múködó Részvénytársaság, illetve a Nemzeti ÜzIeti Szolgáltatő Zrt. jogosult - a
késedelmes fizetés jogkövetkezményei nélkül - a számlát pénzús.i teljesítés nélkül
visszaküldeni.
Amennyiben az Eladó postai úton juttatja e1 a számlát, ú5l sem a szám|a eltúnéséért,
sem a késedelmes beérkezéséért (és az ebból eredó késedelmes kie$lenlitéséért) Vevó
semminemú kárfelelósséggel nem tartozik. Vevó nem vállal felelósséget azért sem, ha
Eladó a számlát nem a fenti módon juttatja el Vevóhöz (Nemzeti Üzleti SzolgáItató Zrt.
részére),

5.9. A számla meg kell, hogr feleljen a számvitelróI szóló 2000. évi C. törvény, az általános
forgalmi adóról szóló 2oo7. éví CXXVII. törvény elóírásainak, Valamint a vonatkozó
eryéb hatáIyos jogszabályi elóirásoknak.

5.10. Vevó a szerzódésben meghatáIozott módon és tartalommal történó teljesítést köVetöen,
számla ellenében, a Polgári Törvénykönyvról szőló 2OI3. évi V. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) Hatodik könyvében, Második Részében, XX Fejezetében 6:130. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltak szerint átutalássa]r, a szárnlakézhezvételétól számított 30 napon
belül, banki átutalással fizeti meg a jelen Szerződ,ésben/ kiállított számlában rögzitett
(ennek hiányában a hatályos céginformációs adatbázisban feltüntetett és ellenórizhetó)
bankszámlaszámra. Minden más esetben a számla kifizetése felfüggeszthetó mindaddig,
amig Dladó banki igazolást nem küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban.
Kifizetésre váró számla esetében a bankszámlaszám módositására vonatkozó igény csak
abban az esetben elfo8adható, amennyiben a megadott bankszámlaszám a hatályos
céginformációs adatbázisban szerepel vag, az E7ad,ó banki igazolást küld az érintett
bankszámlaszámmal kapcsolatban. Amennyiben módosítási igény kapcsán az E|adő
nem küld banki igazolást és a hatályos céginformációs adatbázisban sem ellenórizhet
aZ édntett bankszámlaszám, akkor az ellenérték megfizetése a számlán megadott
bankszámlaszámra történik, figlelembe véve, hory a számlán szereplő bankszámlaszám
megfelel a korábban leirt feltételeknek.

A VeVó jogosult az Eladó által benyújtott számlával szemben kifogással élni, továbbá
elismert kötbérigényét beszámítással érvényesiteni,

5, 1 1 . Vevó hivatkozik a Kbt. 135.§ (1)-(5)-{6) bekezdéseiben íoglaltakra, valamint a Kbt. 27 l A.
§-ra, mely szerint Vevó köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat,
amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2OI7 szárrtú európai szabványnak és az Európai
Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett
szintaxislistának.

5.12, Felek megállapodnak, hogl késedelmes fzetés esetén Eladó a Ptk. 6:155. §-ában
foglaltakkal összhangban a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes
jerybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt mértékú késedelmi kamatra jogosult.
Eladó a késedelmi kamat iránti igényét a Ptk. elévülési szabályai szerint jogosult
érVényesíteni.

5.13. A Vevóvel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak
faktorálását is), illetve a Vevóvel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak
Vevó elózetes irásos hozzájárulásával lehetséges. A Vevó írásos jóváha§lása nélkúli
átruházással, engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zá|o$og



alapítással Eladó szerzódésszegést követ eI Vevóvel szemben.

5.14. A kifizetések Vevó általi teljesítésével kapcsolatos es/éb feltételek:

5.14.1. AmennYiben Eladó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetóleg a jelen
Keretszerzódés elóírásainak nem felel meg, vas/ a fizetés jelen Keretszerzódésben
meghatározott e$léb elófeltételei nem teljesülnek, a vevő jogosult a számlát
visszautasitani és a hiányok pótlására írásban felszólítani az Eladót. Dbben az esetben
a fizetési határidó a megfeleló számla kézbezvétele napján kezdódik.

5. 14.2. Felek rőgzitik, hogz a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán
a kifizetés elÓfeltételeinek maradéktalan teljesülésétól számítandó a vonatkozó fizetési
határidó.

5.14.3. Amennyiben Vevó jelen Keretszerzódésben meghatározott vagz egyéb, vonatkozó
jogszabály alapján felmerüló bármely okból a kifizetés visszatariásáia kényszerül, ajogszerú visszatartás következtében bekövetkezó késóbbi, részleges vá5r teljes
kiÍizetésból eredően az Eladó a Vevóvel szemben semmiféle igényt _ különös t&intettel
a késedelmi kamat, kamat vag, e$,éb költség megtérítésére irányuló igényre _ nem
érvényesíthet,

5.14.4.Eladó a Kbt. 136. § (1) bek. a) pontjában foglaltak alapján nem fizethet, illetve
számolhat el a szerzódés teljesitésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a
Kbt. 62, § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti íeltételekn& nem -e§felel.itársasá8 tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelÁének
csökkentésére alkalmasak.

5.14.5, Eladó a Kbt, 136, § (1) bek. b) pontjában foglaltak alapján vállalja, ho5r a szerzódés
teljesitésének teljes idótartama alatt tulajdonosi szerkezetéi a úévrl számára
megismerhetóvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ú$zletekrő1 a Vevőt
haladéktalanu] értesiti,

5. 14.6. A kÜlfÖldi adóilletóségú Eladó köteles a szerzöd,éshez arra vonatkozó meghatalmaz ást
csatolni, hos/ az illetósége szerinti adóhatósá8tól a mas/ar adóhátósá8 kózvetlenül
beszerezhet az E],adóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegely
igénybevétele nélkül.

6. Felelósség,szetződésszegés, kötbér

6. 1 . Szerzódésszegésnek minósül minden olyan magatartás vas/ mulasztás, amelynek során
bármelyik Fél jogszabály, illetve jelen keretszerződés és a keretszerzódés alapján
létrejÖtt Me8rendelések alapján ót terheló bármely kötelezettségének teljesítését neki
felróható módon részben vagr egészben elmulasztja és / va§r ha köteiezettségét az
elóírtaktól eltéróen teljesíti.

6.1, Eladó az általa jelen keretszerzódéssel és a keretszerződ,és alapján létrejött
Megrendelésekkel ÖsszefÜggésben okozott károkért teljes körú kártéritési felelósséggel
tartozik a Vevót Eladó szerződésszegésével összefüggésben va5l abból eredóen ért
valamennyi kárért, beleértve a közvetett, következményes károkát - ígl különösen, de
nem kizárólag a helyettesítés többletköltségeit - is.

következményes kár a jelen keretszerzódés és a keretszerzódés alapján létrejött
Megrendelések vonatkozásában az a kár, ao'e7y az Eladó magatartásá;ák közvetett
következménye, függetlenül attól, hogz azza| a szerzódéskötés idópontjában a
szerzódésszegés lehetséges következményeként Eladó elóre számolhatott-e.

Amennyiben valamely Termék hibájábó1, nem megfeleló minóségéból eredóen harmadik



személynek kára keletkezik, harmadik személyek ezzel kapcsolatos, a termék
ryártójával szembeni igényérvényesitésében az Eladó köteles közremúködni.

Eladó visszavonhatatlanul kijelenti, hogr a jelen Keretszerzódés megkötését mege\őző
kÖzbeszerzési eljárás során az ajánlatában a jelen Keretszerződés szeiinti egzségárakat
a jelen pontban foglaltakra is fi§lelemmel határozta me8.

6.2. Szerződő Felek Eladó nem teuesítése, késedelmes teljesitése, illetve hibás teljesítése
esetéIe kötbérfizetésben állapodnak meg.

6,3, Eladó kÖtbér fizetésére köteles, ha a szerződés alapján meghatározott határidót, olyan
okból, amelyért felelós, tartani nem tudja. A jelen keretszerzódésben váIlalt
kötelezettségeknek bármely okból Eladónak felróhatóan nem a keretszerzódésben
és/vas/ a Megrendelésben íögzitett teljesítési határidóre töIténő teljesitése (késedelmes
teljesítés) esetén Eladó késedelmi kötbért köteles fizetni vevó részére. A késedelmi
kötbér mértéke a késer]elem minden megkezdett napja után a kötbéralap l%o-alnap. A
késedelmi kötbér ma,ximális mértéke: 1O %
Kötbéralap: a késedelemmel érintett termékek nettó ellenéItéke.
Eladó tudomásul veszi, hogz a saját hibájából bekövetkezó 10 (tiz) naptári nap
késedelmet követóen, vevó jogosult a Megrendelést meghiúsultnak tekinteni, és
meghiúsulási kötbért megállapítani.

Amennyiben Eladó elóre látja, ho§/ a teljesítéssel késedelembe fog esni, köteles vevóvel
e§,eztetni és írásban póthatáridót vállalni, amely nem haladhatja meg az 5
munkanapot. A póthatáridóben történő megállapodás hiányában a vevó jogosult
e§loldalúan póthatáridót túzni. A póthatáridó elmulasztása a Megrendelés nem
teljesitését eredményezi, A póthatáridó kitúzése nem mentesíti Eladót a késedelmi
kötbér megfizetésének kötelezettsége aló1.

A késedelmi kötbórfizetési kötelezettség a késedelem megszúnésének, illetve nem
teljesítés esetén a póthatáridó lejártának idópontjában esedékes.

6,4, Az Eladó meghtúsulásl kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelós,
bármely Megrendelés, va§r a Keretszerzódés ellehetetlenül. Meghiú"rlá"i kötbé.
íizetésére köteles az Eladó, ha a teljesitést jogos ok nélküI megtagádja. Amennyiben
Eladó a Keletszerzódésben és/vagl a Megrendelésben a Felek által rógzített báimely
határidót bármely okból elmulasztja, és nem kerül sor póthatáridó kitúzésére, vagy a
teljesítésre kitÚZött póthatáridó eredménytelenül telik el, a Megrendelés _ a Vevó eltéró
rendelkezése hiányában - nem teljesitettnek minósül. Meghiúsulási kötbér fizetésére
köteles az Eladó abban az esetben is, amennyiben Dladónak felróható ok miatt a vevó
részlegesen vagr teljesen felmondja, va$l eláll a keretszerződéstől, illetve a
Megrendeléstó1,

A Vevó áItal jogszerúen glakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén az E|adó
kötbér és kártérítési felelósséggel tartozik.

A Megrendelést érintó nem teljesítés esetén Eladó nemteljesitósi kötbért köteles fizetni,
melynek mértéke a kÖtbéralap 2o%o-a, rr.ely kötbér a VeVó Megrendeléstől való részleges
vas/ teljes elállási szándékának bejelentésekor esedékes.
Kötbéralap: a meghiúsulással érintett termékek nettó ellenértéke.

Felek rÖgzítik, hog, amennyiben a Vevó a teues Keretszerzódést rendkivüli felmondással
meg§zÜnteti, vagz a teljes Keretszerzódéstól eláll, a nemteljesítési kötbér alapja a
Keretszerzódés 1.2, pont szelinti keretösszegéból a lehivási kötelezettséggel érintett
nettó össze8 azon, még ki nem merített része, melyre vonatkozóan kifizetésiá vevó még
nem teuesített, azonban nem számitandó bele az az összeg, amelyet az Eladó már
jogszerúen kiszámlázott va§/ arra a késóbbiekben jogosulttá válík. A Lötbér mé rtéke ez
esetben a jelen bekezdés szerinti kötbéralap 2o%o-a.



A meghiúsulási kötbér alapja (Kötbéralap):
- Megrendelés meghiúsulása esetén a meghiúsult Megrendelés le

mennyiségének nettó ellenértéke. A már érvényesített késedelmi
számítani a meghiúsulási kötbér összegébe.

- a KeíetszeTzódés meghiúsulása esetén a Keretszerzódés 1,2.
keretösszegéból a lehívási kötelezettséggel érintett nettó összeg
merített része,

nem szállított
kötbért be kell

pont
még

szerinti
ki nem

Hibás a teljesítés, ha a beszállított áru minősége kifogásolható, nem megfeleló, vagr
ha az Eladó nem csato|a az elsó kiszállított tételhez * illetve e§/ évet követóen, - vagy
a vonatkoző rendeletek/ elóirások váItozása esetén - a következő szállítás során a
biztonságtechnikai adatlapot, va$l Eladó nem csatolja minden szállitmány esetébena gyártási műbizonylatot, illetve, ha az Eladó nem végzí el felhasználási
telephelyenként - szükség esetén, a vevő jelzésére (a szerzódés idótartama alatt
bejelentésenként maximum két alkalommal kivéve havaria helyzetek) - ellenórző
kísérletet (pld. Iszap flokkulációs próba stb.|, va§r amelynek eredményeiről és az ez
alapján tett adagolási és/vagl alkalmazástechnikai javaslatairól Vevót írásban nem
táJékoztatja.

Hibás teljesítés esetén Eladó köteles a Ptk. kellékszavatosságra és jótállásra vonatkozó
szabályai szerint eljárn r.

Eladó tudomásul veszi, hory amennyiben a kijavítási, illetve kicserélési
kötelezettségének olyan okból, amelyért felelós 1O (tíz) naptári napon túl nem tesz ele8et,
vevó jogosult a Megrendelést meghiúsultnak tekinteni, és me8hiúsulási kötbért
megállapítani,

Eladó tudomásul veszi, hogr amennyiben ajótállási idón belül fellépó meghibásodás(ok)
e§rértelmúen, és bizonyítható módon az Eladó által szállított termékek nem megfeleló
minósége miatt következett be, ús/ a hibák kijavításának költsége ót terheli,

6.5. A Vevő kÖtbérigényéról a számvitelról szőIó 2ooo. évi C. törvény szerinti bizonylatot
(kötbért terheló levelet) állit ki és küld meg az Eladónak. A Vevónek - a Kbt. 135. § (6)
bekezdésében foglaltak teljesülése esetén - jogában ál1 kötbérigényét az Eladónak jelen
Keretszerzódés alapján fizetendó d{jazás összegébe beszámítani, nem teljesités esetén
pedig az EIadó díjra nem jogosult.

6.6. Vevó felhivja az Eladó figlelmét arra, ho5l a jelen Keretszerzódés alapján leszállításra
kerÜlő Termékek esetleges hibája/ hiányossága a szolgáltatást igénybe vevó természetes
személyeknek, vag. abban más módon érintett harmadik személyeknek is okozhat kárt,
ideértve a környezeti károkozást is.
Felek rögzitik, hogl ajelen Keretszerzódésben biztosított kötbérek kumulativak, ígl akár
es/üttesen, akár külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel e§dtt is
alkalmazhatóak a Vevó kizárólagos választása szerint.

7. Jótállás

7.1. Eladót a szerzódésszerúen leszállított termékekre az átadás-átvételtól számított 6 (hat)
hónap idótartamú, teljes körú, a Ptk. 6:17I-6:173. § szerinti jótállási kötelezettség
terheli, Amennyiben a Termékre a s/ártó cég, bármely alvállalkozója, beszáIlitója vary
kÖzremúkÖdóje a jelen pont szerinti jótállásnáI hosszabb jótállást vállal, akkór ezen
Termékek tekintetében ezen jótállási idó az irányadó. Eladó jelen pont szerinti jótállási
kÖtelezettsége fenná7| az alvállatkozókkal, beszállitókkal, és a Szerzódés teljesítésében
es/ébként közremúködókkel elvégeztetett munkákra és az általuk beépített anyagokra
is. Felek íög;zitlk, ho$z Vevó _ kizárólagos választása szerínt, az alábbi pontok szérinti
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eltérésekkel - us/anazokat a jo8osultsá8okat érvényesítheti a jótállás alapján, mint
amelyeket a Ptk. a kellékszavatosság kapcsán biztosít Vevó számára.

7.2. Felek rögzítik, hog, amennyiben a jótállási idószak alatt a hibás Termékek aránya a
leszállitott Termékek IO%o-át eléri (sorozathiba), Eladó - a Vevő kizáróIagos választása
szerint - kÖteles Valamennyi, általa már leszállított Terméket saját költsé§én kicseréIni.

7.3. Eladó kötelezettséget váIlal arra, hogr a jótállási időszak folyamán felmerüló minden, a
teljesítésére visszavezethetó, a jótállási körbe tartozó hiba, hiányosság kikúszöbölését
saját kÖltségére és kockázatára teljesíti. A jótállási igény érvényesiteseiet kapcsolatban
felmerüló valamennyi költség az Eladót terheli.

7.4, Amennyiben a Termék a jótáttási idószak alatt meghibásodik, vevó kapcsolattartója
errÓl értesíteni köteles az Eladó kapcsolattartóját. EÜdó köteles a hiba klküszöbölését
célzó intézked,éseit a hiba bejelentésétól számítva haladéktalanul, de legkésóbb 3
Tylkalapon belül megkezdeni (akár helyszínen, akár az Eladó telephelyén], és azt a
Felek által írásban rö8zített határidón belül befejezni (mely határidő magatá., rogtala
az eSetlegesen elszállított Termék visszaszállitását is a Vevó által megjelöli helyre),"

7.5. Felek_rögzítik, hory a jótállási idó a javítás időtartamával meghosszabbodik, a cserélt
Termék vonatkozásában újrakezdódik.

7.6. Amennyiben az Eladó a jelen pontban elóírtak szerinti hatáIidón belül nem
hibát, Vevő jogosult a javítást/cserét saját maga e|végezni, vag, más,
személlyel Eladó költségére és kockázatára elvégeztetni,

8. Vls malor

8.i. Vis maiornak minósül minden olyan rendkivüli, a szerzódéskötéskor elóre nem látható
és Felek múködési körén kívül esó körülmény, amely a pelek által elháríthatatlan, es
amely jelen Keretszerzódés teljesítését akadály ozza vagt kor|átoz-za.

8,2, !? bármelyik Fél úry véIi, hogz vis maior következett be, s ez akad,ályozza a
kötelezettségeinek végrehajtásáb an, azonnal köteles írásban értesíteni a másiÉFelet, s
közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetóen várható idótartamát. Ebben
az esetben a vonatkozó határidő meghosszabbodik a vis maior idótartamával.

a.3. Az értesítés elmulasztásábóI eredó kárért a mulasztó Felet felelósség terheli.

8.4. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét Fél köteles törekedni a
Keretszerzódésből erertő kötelezettségeinek folytatólagos teljesitésére, amennyiben az
ésszerúen elképzelhetó. Amennyiben a vis maior idóürtamá a 60 napot -.!h.l.dj.,bármelYik Féljogosult ajelen Keretszerzódést rendes felmondással, 3O napos feimondási
idóvel megszüntetni.

8,5 A.Felek rÖgzítik, hogl amennyiben jelen szerzódést a koronavirus globális elterjedésemiatt fennálló veszélyhelyzet idótartama alatt kötik meg, ús/ 
"r".ródé"""kÖtelezettségeiket ennek ellenére határidóben és szerzódés szerin1 teljóiteni vállalják.

Erre figrelemmel önmagában ezen veszélyhelyzetet - ide nem értve a'helyzet esetlégesjelentós hátrányos és a szerzódés teuesítését éidemben akadályozó megváliozását - nemtekintik vis maiornak.

9. A Keretszeíződés megszúnése, módosítása

9.1. Jelen Keretszerzódés megszúnik:. a hatáíozott idó elteltével. a keretösszeg kimerülésével. rendkívülifelmondással, azonnalíhatállyal;

háfitja el a
harmadik
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elállásSa1.

9 .2, Szerződő Felek megállapodnak abban, hogl a jelen Keretszerzódés és/vagy Megrendelés
az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén - a másik FéIhe; inézett
Írásbeli nYilatkozatta| - azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján rószlegesen 1,as/
teljes egószében szüntethetó meg.

9,2.1. Rendkívüli felmondási okok a Vevó részéról különösen, de nem kizárólagosan:
vevó jogosult a jelen keretszerzódést és/vas/ a Megrendelést azonnd,t haialtyal
felmondani abban az esetben, ha, az Eladő ellen az illetékes bíróság jogerósen felszámolási eljárás, bíróság

kényszertörlési eljárás lefolytatását rendeli el, va§, Eiadó önrnaga
végelszámolását rendeli el;. az Eladó egzüttmúködési kötelezettségét súlyosan va§r ismétlódóen megszegiva§r e$lébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen Keretszerződés
fenntaítását lehetetlenné teszi;. az Eladő a Vevó vagz Vevő szerződ,ö partnerei jó hírnevét, harmadik
személyekkel fennálló üzleti kapcsolat át veszélyeztető magatartás tanúsíu, az, E|adó a szállítási (teljesítési) határidőket rendszeiesen (legalább 10
alkalommal) nem tartja be;. Az Dladó rendszeresen (legalább 1O alkalommal) hibásan teljesit;

' Eladónak felróható okból bekövetkezó meghiúsulások miatti elállásokkal
érintett érték eléri vagz meghaladja a keretszerzódéses érték 2O7o-át;, Eladó által szállítandó termék nem felel meg a jelen keretszerzódésben
meghatározott minőségi elvárásoknak és a minóségi hibás termékek küavítását
a keretszerzódésben meghatározott határidóben (legalább 1o alkalomÁal) nem
biztosítja;

. Eladó a Megrendelést rendszeresen nem igazolja vissza, vagr nem teljesíti (11.
alkalom esetén);

9.2.2. Rendkívúli felmondási ok az, Eladó részéról, amennyiben a Yevő az Eladó erre
vonatkozÓ Írásbeli figlelmeztetése és a szerzódésszerú teljesítésre az Eladó á|tal
meghatározott ésszerú - de legalább 15 napos - póthatáriáón belúl sem teljesíti ajelen Keretszerzódés alapján fennálló kötelezettsé8eit.

9.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogr Vevó a jelen Keretszerzódés azonnali hatályú
rendkivÜli felmondással történó megszüntetése helyett választása szerintjogosult ajelen
Keretszerzódéstól, vagt az adott Megrendeléstól elállni.

9.4. A jelen Keretszerzódés klzárólag a Felek közös megegzezésével, írásban, a Kbt, 141. §-ában foglaltak szerint módosítható.

Nem minósül szerzódésmódositásnak a Pelek cég]e§rzékben nyilvántartott adataiban,íry különösen a székhelyében, képviselóiben, bankszámlaszámában bekövetkezóváltozás, továbbá a szerzódéskötés és teljesités során eljáró szenlezet és a
kapcsolattartók adataiban bekövetkezó változás.

9.5. A_ Vevó a Kbt. 143. § (1) bek. alapján a Keretszerzódést felmondhatja, vasl, a Ptk.,ban
foglaltak szerint - a Keretszerzódéstól elállhat, ha:
a) íeltétlenül szükséges a szerzódés olyan lényeges módositása, amely esetében a kbt.

14 1 . § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) az ajánlattevó nem biztositja a Kbt. 138, §-ban foglaltak betartását, Ya§l aZ

ajánlattevóként szerződ,ő fél személyében érvényesen oIyán jogutódlás köveikezJt be,
amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; va5,

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés lzabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult va$l az Európaí unió Bírósága J pűwsz zsa,cikke alapján indított eljárásban kimondta, hog az Európai Únió jogából eredó
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés töriént, és a biróság által
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megállapított jogsértés miatt a Szerződés semmis.

9.6. A Vevó a Kbt, 143. § (2) bek, alapján köteles a Keretszerződést felmondani, vagl - a Ptk.-
ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a keretszeTzódés megkötését kö;tóen jut
tudomására, hog' a szerződ,ő fél tekintetében a közbeszerzósi eljáiás során kizáró ok állt
fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

9.7. AYevő a Kbt. 143. § (2) bek. atapján jogosult és e§,ben köteles a Keretszerzódést
felmondani - ha szükséges olyan határidóvel, amely lehetóvé teszi, ho§, a
Keíetszerzódéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
a) az Eladóban kÖzvetetten vas/ közvetlenü], 2So/o,ot meghaladó tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személy vagl személyes joga szerint jogképes szevezet,
amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) poni kb) alpontjában
meghatározott feltétel;

b) az Eladó köZvetetten Va§/ közvetlenül25o/o-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben va$l személyes jo8a szerintjogképes szelvezetben,
amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
me8határozott feltéte1,

9.8. Pelek rögzítik, hory a jelen pontban foglalt megszúnési okok nem érintik a Felek jelen
KeletszerzódésbÓ1 ererló eryéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. jótállásból
eredó jogok és kötelezettségek, titoktartási kötelezettség).

1O. Egyéb rendelkezések

10.1.Vevó és EladÓ a Keretszerződés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában is
es/üttmúködnek, Ennek megfelelóen kelló idóben eglmás rendelkezésére bocsátják a
szükséges adatokat, valamint gondoskodnak a teljesités további feltéteteinek
megteremtéséról; a teljesítést érintó minden lényeges körülményról haladéktalanul
tqjékoztatj ák es/mást.

10,2. A jelen keretszerzódés elválaszthatatlan részét képezlk a mellékletek. A keretszerzódés
és a mellékletek es/Üttesen tarta|rnazzák a Felek teljes és kizárólagos megállapodását,
A keretszerzódés és a mellekletek tartalmát a felek magukra nézve'köteleiőnek ismerik
el.

1 0.3. Felek kapcsolattartói:

Eladó részéról kapcsolattartó szeííLéIy szerződést érintó kérdésben:

vásári Andrea 06 30 432 7205 and rea, vasa ri@allied so lution s, eu

Eladó részéról kapcsolattartó szerDély szeíződést érintó szakmai kérdésben:

kraicsovits Ferenc 06 30 93I 6219 ferenc, kraicsoVits@al] iedsolutions,eu

Vevó részéról kapcsolattartó szemé|y szerződ,ést érintó kérdésben:
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Vevó részéról kapcsolattartó szeméIy szerződ,ést érintó szakmai kérdésben:

vevó részéról a megrendelésre, illetve a teljesítés igazolására jogosult személyeket
a 2. számú rnelléklet tatta.|rnr;azza.

10.4. Felek az adataikban bekövetkezó mindennemú változást, különösen a cég címének,
bankszámlaszámának és adószámának, a 2, számú melléklet szerinti tjephelyek
adatainak változását a másik Féllel, amennyiben arra lehetóség van a 

-változás

bekövetkezését mege|őzően 3 munkanappal, amennyiben erre elózetesen nincs
lehetóség, a változás bekövetkezését kövei8 legfeljebb 3 munkanapon belül irásban
kötelesek közöIn| Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vary késedelmes
teljesítésébó1 fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelósség.

10.5. vevó jogosult az Eladó jelen keretszerzódés teljesitésével összeíüggó tevékenységét - az
Eladó tevékenységének indokoIatlan zavalása nélkül -24 órán belü-íi elózetes eg.Jztetést
követóen, szúrópróbaszerúen ellenőrizni. Eladó köteles a vevő ilyen irányú*indokolt
kéréseinek eleget tenni.

10.6. Fladónak kötelessé8e a teljesités során felmerúlt, elóre nem látott körülményeket
haladéktalanul jelezni Vevó felé. Eladó köteles továbbá írásban, visszakövethetó m'ódonfelhívni vevó íigzelmét a részére leadott Megrendelés helytelenségeire,
ellentmondásokra. Ennek elmulasztásábó1 eredő minden ritelósseg az El;d,ót terh-eli. ajelen pont szerinti jelzési kötelezettség teljesítése nem mentesiti Ű Btuaat a teljesitési
kötelezettsége aló1.

10.7. Eladó alvállalkozók foglalkoztatására a Kbt. 138. § (1)-(4) bekezdései szerinti
feltételekkel jogosult. Az EIadó az általa a teljesítésbe bevonl álváltalkozókat megilletó
díjak alvállalkozÓk felé történő megfizetéséról köteles gondoskodni, és az alváIla|i<ozók
nem jo8osultak semmilyen díj-, költségigénnyel vagz egzéb követeléssel a Vevóvel
szemben fellépni. Eladó az alvállalkozók kiválasztásáéit ésleljesítésükért, a titoktartási
kötelezettség Velük történó betartatásáért eg,ebekben a Polgá;i Törvénykányv szabályai
szerint felel.

10.8. Eladó nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a jelen Keretszerzódés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfeleló társaság tekintetében merúlnek fel, és melyek ," ádóköt.l."jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Eladó kötelezettséget vállal árra, ho5, a jelen
Keretszerzódés teljesitésének teljes idótartama alatt tulajáonosi szerkezetéí a Vevő
számára megismerhetóvé teszi, és a Kbt. 125, § (5) bekezdése szerinti üs/letekról a Vevót
haladéktalanul éItesíti. A jelen pont szerinti kötelezettségek megszegése Eladó súlyos
szerzódésszegésének minósü1.

1o.9. Felek kifejezetten rögzítik, hory jelen Keretszerzódés vonatkozásában a Ptk. 6:63. § (5)
bekezdés elsó mondatának alkalmazását kizárják.

10.10. Eladó szavatolja, hogl általa a jelen Keretszerzódés keretében szállitott Termékek per-
, tehel- és igénymentesek.

10.11, Eladó a jelen Keretszerződés aláirásával kijelenti és szavatolja, ho5l a jelen
Keretszelzódés alapján végzett tevékenységét professzionális minóség]ben, of.., -ádo.,teljesíti, amelY meglelel ajogszabályi elóirásoknak, - hacsak ajelen Ké-retszerzódés eltéró
rendelkezéSeket nem tartalmaz - az elvégzend,ő feladat jellegére vonatkozó, általánosan
elfogadott szakmai normáknak és szokásoknak. Eladó kijeienti és szavatolja továbbá,
hogl a jelen keretszerzódés alapján a teljesítésben részéről közremúködó személyek
megfeleló képzettséggel rendelkeznek.

L
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10.12, Eladó köteles a Vevóvel kötött Szerzódése teljesítése során tudomására jutott
mindennemú adatot, információt idóbeli korlátozás nélkül megórizni. Felek
megállapodnak, hog; a Vevótól éslvag, az általa meghatal mazott személytól kapott
információkat Eladó csak a jelen Keretszerzódés teljesítéséhez szükséges mértékben
használhatja fel, nyilvánosságra vagz harmadik fél tudomására nem hozÁatja.

10.13. EladÓ kijelenti és szavatolja továbbá, hogz ajelen Keretszerzódés Eladó általi teljesitése
nem jelenti, és nem eredményezi bármilyen olyan Szerződés va$l kötelézettség
megszegését, amely valamely harmadik szeméIlyel kötött szerzódés alapján á1l fenn,
illetőleg valamely harmadik fél tulajdonát képezó információ titokbán tartására
vonatkozik.

10.14. A jelen Keretszerzódés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a jelen
keretszerződés érvénytelenségét. A jelen keretszerződés vaiamely rendelkézése
érvénYtelenné válása esetén Felek kötelesek az érvénytelenné vált rendelkezést olyan
rendelkezéssel pótolni, mely megíelel a Felek jelen keretszerzódés megkötésének
idópontjában fennálló gazdasági akaratának.

10.15. Eladó nyilatkozik, hogl tulajdonosi szerkezetében, és váIasztott tisztségviselóinek
vonatkozásában, va5r alkalmazottjaként nem ált jogviszonyban a V&ó vezetó
tisztségviselójével, az ü§/letben érintett alkalmazottal, va§/ annak Ptk, szerinti közeli
hozzátartozójával.

10.16. A Felek e$rmáshoz intézett nyilatkozataikat írásban - ideértve, de nem kizárólag postai
úton megküldött levél, személyesen kézbesített 1evél, távirat, telefax, e-mail, etc. -kötelesek megtenni. A Felek tudomásul veszik, ho5l

' a Felek levelezési címként ajelen Keretszerzódósben meghatározott címet fogadják
el. Amennyiben valamelyik FéI pontatlan, téves cimet adott meg, illetve
elmulasztja értesíteni a másik Felet a levelezési címe Változásáról és emiatt válik
sikertelenné a kézbesítés, akkor ennek a felelóssége az értesitést elmulasztó Felet
terheli;

o a Felek egrmáshoz intézett (postai tértivevényes) nyilatkozatai akkor is
kézbesítettnek tekintendók, amennyiben azok ,nem kereste'', va§
,eredménytelen" va$l "elköltözött" vary ,,cimzett ismeletlen" jelzéssel érkeznek
vissza, Az Ígz visszaküldött iratot a második postai kézbesítés megkisérlésének
napjától számított 5. napra vonatkoző hatállyal kézbesítettnek kell tékinteni;o A Felek a személyesen átadott küldeményt akkor tekintik kézbesitettnek, amikor
a cimzett az átvételt igazoIta;

o A Felek a telefaxon, e-mailen kúldött küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek,
amikor a cilrtzetí aZ átvélelt igazolta, email esetén amikor a kézbesítési igazolást a
feladó megkapta, ennek hiányában amikor a küldó a küldeményt elküldle.

10.17. Adatkezelés

A Felek rögzítik, hogl a Felek adatkezelésére az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról rendelkező 2oll. évi CXII. törvény rendelk"ré"éit é" .
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történó védelméról
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a95la6lEK rendelet hatályon kívül
helyezéséról szóIő 2016l679. EU számú rendelet (un. általános adatvédelmi iendelet -a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseít alka|rnazzák,

Felek kérhetik a másik Féltól, hogr bizonyos személyes adatokat (alkalmazotti személyes
adatokat, illetve teljesítési segédjük érintettjei személyes adatait) adjon át részükre, i$z
például a másik Fél kapcsolattartóinak a nevét, cimét, telefonszámát, e-mail címét ajelen szerződés teljesítése megkönnyítésének céljából. Felek ezen - részben a jelen
szerzódésben megjelölt - adatokat jo80sultak a munkavállalóik / megbizottaik szá;ára
hozzáférhető adatbázisokban tárolni, és a jelen Szerzódés teljesíiése és kapcsolattartás
érdekében használni, ideértve, de nem kizárólagosan, a pónzüryi adminisztrációt,
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Felek megállapodnak, hogz a szerződ,és során e$rmás számára átadott alkalmazotti
személyes adatokat, illetve teljesítési segédjük érintettjei személyes adatait ajogos érclek
mentén - a jelen Szerzódés teljesítése és kapcsolattartás érdekében - a jelen szerződés
megszúnésétól az általános elévülési idő leteltéig ke ze|ik és örzík meg a későbbi esetleges
jogviták rendezése céljából, a vonatkozó jogszabályi elóírások betartásával.

A vevó által a szerzódéskötést megelózó közbeszerzési euárás során, valamint
szerzódéskötéssel eg,idejúleg átadott, illetve a szerződésben megadott személyes
adatokat az EIadő a szerzódés teljesítése, a kapcsolattartás, illetvé a jogviszonyból
származÓ igények érvényesítése, továbbá a Kbt,-ben elóírt kötelezettségei - különösen a
Kbt. 46. §-ának (2) bekezdése szerinti megórzési kötelezettség _ teljeiitése érdekében
kezeli.

Szerződő íelek rögzitik, hog, a íentiekben megjelölt alkalmazottak, illetve teljesítési
segédek érintettjei személyes adatainak kiadásáért a felelósség az átadó felet terúeli, i5,'az átadó fél köteles az érintetteket a személyes adataik kezelésére vonatkozó
információkról, az érintettet illető jogokról, valamint az esetleges - adat-feldolgozás
érdekében töIténó - adattovábbításról tájékoztatni.

Felek vállalják, ho§, alkalmazottjaikkal, illetve teljesítési segédeikke1 titoktartási
megállaPodást iratnak alá a másik Fél részéró1 átadott személyes adatok kezeléséról és
megórzéséról, valamint elóírják számukra, hogz a je|en szerződéssel összefúggésben
megismert személyes adatokat a jogviszonyuk megszúnése esetén nem -"itretit
magukkal.

Felek megállapodnak, hog, az adaíok védelme érdekében a hatályos jogszabályi
előírásoknak megfelelóen szükséges minden technikai és szeryezési inúzkedést
megtesznek.

Az érintett természetes személyek jogosultak irásbeli kérelem esetén a lóluk tárolt
adatokról másolatot kémi, illetve a Fél részére küldött írásbeli értesitéssel adataik
pontosítását vas. helyesbítését kérni, va§r a jogszabályok által biztosított e§/éb
jogokkal élni. Felek mindenkor a honlapjukon közzétett adatkezelési tájékoztatónak
megfelelően járnak el.

Felek tudomással bírnak róla, hogl a fentiekben hivatkozott alkalmazottak, illetve a
teljesitési segéd érintett tefmészetes személyei az adatkezelés ellen tiltakozhatnak, va5r
az adatkezel,és korlátozását kérhetik. Erre tekintettel a felek vállalják, ho§l amennyiben
az alkal.mazott f teljesítési segéd érintettje tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adott pél
az érdekek mérlegelése után az ad,atkezelés beszüntetése mellett dönt, úry késedelem
nélkÜl kÖteles erről a másik felet értesiteni, illetve amennyib en az alka|mazőtt/ teljesítési
segéd érintettje az adatkezelés korlátozását kóri, ennek tényéról, annak végreúajtása
érdekében az érintett Fél késedelem nélkül tájékoztatja a másik felet.

Szerződő felek rÖgzítik, hogljogosultak a fentiek alapján a másik féltól átvett személyes
adatokat a Szerzódés értelmében jogszerúen igénybe vett alvállalkozóik illetve teljesítési
segédeik részére is továbbítani, mely adattovábbitáshoz a jelen kiegészítés aláíiásával
kölcsönösen hozzájárll'nak.

10.18. Felek jóhiszemúen törekszenek arra, ho§/ az e Keretszerződés létrejöttével és/vagl
érvényességével és/va$l tartalmával kapcsolatos esetleges jogvitáikai barátságos és
közvetlen kereskedelmi tárglalások útján oldják meg. Ha ez az erőfeszitésük a felmerült
jogvita megoldását célzó elsó tárglalási naptól számitott 30 (harminc) napon belül nem
vezetne eredményre, úgr a Felek jogvitájának eldöntése során a polgári perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. tv. rendelkezései szerint hatáskörrel rendelkezó, illetékes bíróság
jogosult eljárni.

10.19. Jelen Keretszerzódés 3, azaz háíom, eglmással szó szerint meges/ezó példányban,
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maryar nyelven készült, melyból Yevőt 2, azaz keítő példány, Eladót 1, azaz egt pé|dány
illet meg.

10.20. A jelen Keretszerzódésben nem szabáIyozott kérdésekben a ma§/ar jog vonatkozó
elóírásai, különösen a Polgári Törvénykönywról szóló 2013. évi V. törvény és a Kbt.
rendelkezései alkalmazandók.

Felek a jelen keretszerzódést átolvasást és értelmezést követóen, mint akaratukkal
mindenben meges/ezőt, jóváhaglólag írták alá.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Részletes árajánlat
2. sz. melléklet: Telephelyek és kapcsolattartók
3. sz, melléklet: Megrendelésre, teljesítésigazolásrajogosult személyek
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1. sz. melléklet

Részletes árajánlat
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2-3. sz. melléklet
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jogosult személyek
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