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§zerződésszám:

r xBnptszpnzópÉs
K ES TUZCSAPKIEGESZITOK

amely létrejött egyrészrő7 az

név: DunántúIi Regionálís Vízmú Zártkörüen Múliödő Részvénytársaság
székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.
levelezési cím: 8601 Siófok, Pí. 59.
képviseló neve: Volencsik Zsolt
cégjegzzékszám: L 1226002 -2- I 4
adőszána: 1 1226002 - 2 - l 4
számlavezető pénzittézet neve: Budapest Bar.k Zíí.
pénzforgalmi sz;ámla szárrra: 1O IO2952-03524700-0 10O5005

mint vevó (a továbbiakban: Vevő) és

név: DMRV Duna Menti Regionális Yizmű Zárlköríien Működő Részvénytársaság
székhely: 2600 Yác, Kodály Zoltán út 3.
levelezési cím: 2600 Vác, Kodály Z.út 3. Pf .: 96
képviseló neve: Virág László
cégegzékszám: 1 3- 1 0-040 1 89
adószáma: IO863a77 -2-44
szárrt|avezető pénzintézet neve: Budapest Bank Zít.
pénzforgalmi szám|a szárna: 10 103898-0 1000945-0 1000006

mint vevó (a továbbiakban: Vevő} és

név: }Íszakdunántúli Vízmú Zártköíűen Múködő Részvénytársaság
székhely: 2800 Tatabánya, Sárberek 100.
levelezési cím: 2800 Tatabánya, Pf,: 117
képviseló neve: lórinc Ákos
cégegzékszárn: 1 1- 1 0-0O 1450
adószáma: I I 1867 48-2- I I
számlavezető pénzintézet neve: I(eteskedelmi és Hitelbank Zrt.
pénzíorgalmi szárni'.a szárna: 1,0200452-36037 005-00000000

mint vevó (a továbbiakban: Vevó} és

név: Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörúen múködő Részvénytársaság
székhely: 5000 Szolnok, Kossuth L. utca 5.
levelezési cím: 50OO Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
képviseló neve: Bakondi Györs. Patrik
cégjeglzékszám: 16- 10-00 1558
adószáma: lI265a32-2-16
számlavezető pélzj.ltézet neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
pénzforgalmi számla száma: 10402506-49484857-48501070

mint vevó (a továbbiakban: Vevő) és

név: liRV liszakmagyatországi Regionátis Vízmúvek Z^ttkötíien Múködő
Részvénytársaság
székhely: 37OO Kazirlcbaícika, Tardonai út 1.
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levelezési cím: 3701 Kazincbarcika, Pf. 117.
képviseló neve: Lőrinc Ákos
céglegzékszám: 05- 1 0-000 1 23
adószáma: 11069186 2 05
szárn|avezető pér'zilntézet neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt,
pénzforgalmi számla száma: 10200139 27008623-00000000

mint vevő (a továbbiakban: Vevól és együttes emlitésük esetén, mint Vevő vagy Vevők/

másrészről a

név: " KRI§TÁLY " Tervezó, Szotgáltató és Kereskedelmi Kortátolt Felelósségü Társaság
székhely: 8600 Siófok, Fó u. i5-17.
levelezési cím: 8600 Siófok, Fő u. 15-17.
képviseló neve: Nyikos Gábor
cégtreg, zékszám: 1, 4 -o9 -o o I 29 4
adószárJtr: |0457 506 -2- 14
számlavezető pénzintéZet neve: Budapest Bank Zrt.
pénzforgalmi számla szárrra: 70 |O2969-50377200-0 1O05000

mint eladó (a továbbiakban: Eladó),

Vevó(k) és Eladó e§lüttes említéSúk esetén Szeízódó felek (a továbbiakban: Felek) közőtt, az
alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

preambulum

A Vevó a kőzbeszerzésekről szó|ó 2015. évi CLXIII.törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második
Része szerinti nyllt kőzbeszerzési eljárás folytatott 7e, ,,Hálózati angagok beszerzése 5
Vízmű részére" 7-77, részben tárryban. Az eljárás EKR száma: EKR,2020/S 2|3-522734
szárnon 2O2O,lI.02. napján jelent rrreg az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

4. rész Túzcsapok és tüzcsapkiegészitők

AZ Eladó, mint ajánlattevő a közbeszerzési eljáráson részt vett, és fi§,elemmel arra, ho§/ Vevó
trIadó ajánlatát fogadta el a 4, rész vonatkozásában nyertes ajánlatként, a Felek jelen
keretszerződést (továbbiakban: Szerzódés) kötik erymással.

A Felek jelen Szerzódést a2 ajánlati íelhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a nyeltes
ajánlat tartalmának megfelelően kötik meg. Az trIadó kijelenti, hory a jelen Szerzódésben
vállaltak teljesítéséhez megfelelő kapacitással rendelkezik és vállalja azok legjobb tudása
szelinti, magas szintú elvégzését, a jelen Szerződésben meShatározott feltételek, a vonatkoző
jogszabályok, szabványok, előírások maradéktalan betartása szerint, Az Eladó tudomásul
veszi, hory a jelen Szerzódésben meghatározott termékek beszerzéséhez a Vevónek kiemelt
érdeke fúzódik: a Szerzódés teuesitésének kiemelt szerepe van Vevő közszolgá|tatői
feladatainak ellátásban, a fogzasztók folyamatos és biztonságos ivóvíz ellátása, biztonságos
szennyuiz e|vezeíése fkeze|ése, az ellátási teíületen léVő közterületek tervezett, illetve
rendkívüli igénybevételének minimalizálása, a szolgáltatási színvonal fenntartása
Szempontjábó1.

Az E|adó kötelezettséget vállal arra, ho$. a minóségbiztositás üs/ét kiemelten keze]li és ezt
alvállalkozóitól, beszátlítóitól is megkóyeteli. A velúk kötendő szerzódésekben hasonló értelmú
feltételeket szab, és intézkedéseivel általában a Vevói bizalom erősítésére és a nem megfelelés
kockázatának csökkentésére törekszik.

A Szerzódés részét képező dokumentumok
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A Felek megállapodnak, hog az alábbi dokumentumok _ a szerződésbez történő fizikai
csatolásuk hiányában is _ a Szerzódés elválaszthatatlan részét képezik, valamint az Elad,Ő

tevékenységét a következő dokumentumokban íögzített feltételek szerlnt végzt e1,.

1. számú melléklet: Szállitandó Áruk erységárai és cikkszámok
2. számú melléklet: A szerzódéskötést megelózó közbeszerzési eljárás ajánlattételi
szakaszában publikált Közbeszerzést Dokumentumok (fizikai csatolás nélkü1)
3. számú melléklet: Eladó közbeszerzési eljárás során tett ajánlata és nyilatkozatai
(fizikai csatolás nélkül)
4. számú melléklet: Felek kapcsolattartói, szállítási (teljesítési) helyek
5. számú melléklet: Konszignációs raktár minimálkészlete

A Felek megállapodnak, ho$r ellentmondás esetén az alábbi sorrendben veszik firyelembe a
dokumentumokat:

l. Kózbeszerzési Dokumentumok összessége (benne ajánlati felhívás, kiegészítő
tájékoztatás, Részletes múszaki- szakmai feltételek, szerződésteweze|1

2. Elad,ő közbeszerzési eljárás során tett ajánlata és nyilatkozatai
3. Jelen adás-vételi szerződ,és

1. A Szerzódés tárgya, ellenértéke

1. 1. A Vevó megrendeli, Eladó elvállalja jelen Szerzódés 1. számú mellékletében lögzített és
felsorolt Túzcsapok és tűzcsapkiegészítók anyagok és alkatrészek (a továbbiakban
es/üttesen: Áruk/Termékek) bizományosi készletle történó szállítását és adásvételét
jelen Szerzódésben és Vevó e$.,edi megrendelésében (a továbbiakban: Megrendelés)
foglaltak szerint, a 4. szánű mellékletben meghatározott teljesítési hely(ek)re.

Az Áruknak meg kell felelniük az E|ad,ó jelen Szerzódés megkötését megelózó
közbeszerzési eljárásban tett ajánlata részeként csatolt speciíikációnak, a vonatkozó
jogszabályok, szabványok elóírásainak, valamint azoknak a szakmai
jellemzóknek/ paramétereknek, amelyek a közbeszerzési eljárásban elóírásra, illetve az
Eladó által az ajánlatában feltüntetésre kerültek, továbbá a vizfszennyaiz szolgáltatás
üzemeltetési körülményeinek, igénybevételeinek és általánosan támasztott
követelményeinek.

1.2. A beszállításra kerüló árukon va$, csomagolásukon a s/ártó nevének és az eredeti
$lártási azonosítóknak kell szerepelni. A leszállított Áruk/Termékek a szállításkor 24
hónapnál régebbi glártásúak nem lehetnek

1,3. A Vevók az e|lárás eredményeként létrejövó Szerződés alapján legfeljebb (ajánlatí
fethíoásban szereplő adott d!ánlati részre meghatározott keretösszeg opcíonális
rész nélkül) 22g 557 257,- HUF+ lFÁ összeghatárig jogosultak megrendeléseket
leadni, amely keretösszeg kimerítésére vállalnak kötelezettséget a Szeruődés a|áírásával.

1.4. Felek rögzítik, ho$, az 1.3, pontban meghatározott keretósszeg terhére a Vevók a
Szerzódés alapján az alábbiakban meghatározott összeghatárig jogosultak
megrendeléseket leadni, amely összeg lehívására uryancsak kötelezettséget vállalnak a
szerződés aláírásával:

DRV Zrt. vonatkozásában: 55 l85 973,-HUF+ÁFA
DMRV Zrt. Vonatkozásában 57 2o9 728,-HUF+ÁFA
ERV Zrt. Vonatkozásában 46 645 768,-HUF*ÁFA
ÉiDv Zrl, vonatkozásában 28 1o2 825,-HUF+ÁFA
TRV Zrt. vonatkozásában | 36 406 963,-HUFr ÁFA

l Az ajánlati felhívásban Ajánlatkérőnként és részenként meghatározott fofint éfték
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1 ,5, Az 1.3. pontban foglalt lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszegen felül Vevók
opcionálisan annak 15%-a értékében, azazlegfeljebb (ajánlati felhívásban szerepló adott
ajánlati részre vonatkozóan meghatározott opcionális keretösszeg) 33 532 689,-HUF+
ÁFA összeghatárig jogosultak toyábbi megrendeléseket leadni. Vevók az opcionális
keretössze8 me8rendelésére annak bizonyos részére va$r egészére vonatkozóan jelen
Szerzódés 24 hónapos idótartama alatt jogosultak, illetve amennyiben Vevők élnek a
szerződés maximum hat hónapía történó e§loldalú me8hosszabbításának
lehetóségével, ú5l a meghosszabbított idótartam alatt is. Az elsó olyan Megrendelés,
mellyel a lehívási kötelezettséggel terhelt Keretösszeg meghaladásra kerül az opciő
lehívásának minósül, mely azonban nem jelenti azí, ho§l Vevók a teljes opciós
keretösszeg lehívására kötelesek. A lehivási kötelezettségen felüli keretösszeg
lehívásának részbeni, vagl teljes elmaradása esetén semmilyen kártérítési, kártalanítási
vagz eg,éb igénnyel nem léphet fel Eladó Vevőkkel szemben. Az opcionális keretösszeg
lehivásáról Vevók az errőI szóló döntést kóvetóen haladéktalanul, de legkésóbb az utolsó
- a lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg terhére leadott Megrendeléssel
eglidejúleg irásban tájékoztatják Eladót, vevók vállalják továbbá, hog, a szerződés
teljes hatálya alatt az opcionális keretósszeg részbeni vagl egészbeni lehívására
vonatkozó döntésról a döntést követóen haladéktalanul, de legkésóbb az utolsó
opcionális keretósszeg terhére leadott Megrendeléssel eryidejúleg írásban tájékoztatják
Eladót, A vételi joggal érintett áruknak meg kell eg,eznie az alapmennyiségre
megajánlott árukkal, valamint a vételi joggal érintett árukat az alapmennyiségre
megadott erységárakon (változatlan áron) köteles az Elad,ő |eszám|ázni. A vételi joggal
érintett áruk tekintetében us/anazon szolgáltatások elvégzése terheli Eladót u§ranazon
tartalommal, mint az alapmennyiség keretében leszállított áruk esetén. Felek rógzítik,
ho§l a Vevók es.,enként az I.4. pontbarl foglalt, adott Vevóre vonatkozó lehívási
kötelezettséggel tefhelt összegen felűl az 1.4. pontban foglalt összeg 15 Yo,ának
megfeleló értékben jogosultak eseti megrendelések leadására.

A Szerződés alapján lehívható Áruk eg,ségárait a jelen Szerződés l. számú melléklete
tartalrnazza. A Felek rögzítik, ho$z a jelen Szerzódés 1. számú melléklete szerinti
es.ségárak magukban íoglalják az Eladő jelen Szerződés szerinti feladatai
szerződésszerú teljesítésének összes kóltségét; erre tekintettel Eladó Vevóvel szemben
semmiféle többlet-térítési va$l költségtérítési igénnyel semmilyen jo8címen nem élhet. 2

A Felek megállapodnak abban, ho$, Eladó jelen Szerzódésben meghatározott árait a
jelen Szerzódés hatálya alatt nem emeli, azonban a Vevő megadja a lehetőségét annak,
hog az ajánlattételkor megajánlott árak - a Szerződés megkötését követó minden
naptári félévben felülvizsgálásra kerüljenek az trUR, HUF árfolyam változásának
fúggvényében, kólcsönös e§/eztetés alapján. Amennyiben az átlag árfolyam ezen vizs8ált
féléves idószakban a korábbi féléves bázis átlaghoz méften 5 7o-ot meghaladó mértékben
emelkedik, va$, csökken, akkor a Felek közös megegezése esetén árváltoztatásra van
lehetóség a vizsgált féléves idószak átlag árfolyamának a korábbi féléves bázis átlaghoz
mérten 5 'yo felettí emelkedésének, illetve alatti csökkenésének mértékéig. (azaz pl, 6 o/o-

os árfolyam emelkedés esetében az es/sé8árak 1 7o-os mértékben emelkedhetnek) Vevó
az MNB hivatalos közép d.evizaárfolyamait veszi irányadónak. Az áíak csak közös
megeg,ezésse1, írásban, szerzódésmódosítás útján módosithatók.
A Felek által fentiek szerint módosított árak konszignációs raktárra szállított termékek
tekintetében klzárólag a szerzódésmódositás hatályba lépését követóen konszignációs
raktárra szállitott termékek tekintetében éwényesíthetó.

A Vevó - a jelen Szerzódés idóbeli hatálya alatt - a döntésének megfeleló részletekben és
útemezés szerint hívhatj a Ie az Árukat azza7, trogl az Áruk közbeszerzési
dokumentációban feltüntetett darabszáma csak tájékoztatő jelleggel került
feltüntetésre, ezen d,arabszámokhoz, illetve a termékkórönkénti megosztásához Yevő
nincs kötve. Kizáíőlag a konszignációs minimálkészleten tartott árufajták és azok

1.6.

|,6,

' Eladó Kbt. 131. § (2) szerinti ajánlatban feltüntetett megajánlása: Ia6 o77 og2,- HUF + ÁFA
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mennyisége jelent kötöttséget Vevő számára, mely árufajták és mennyiségek az 5. számú
melléklet szerint kerültek meghatározásra Vevó által.

1.7. A Vevő az e Szerződésben foglaltaknak megíelelóen Megrendelésekkel jogosult az
Eladótól árut megrendelni. A Megrendelésekben Vevó köteles megjelölni a szállitandó
Áru(k) mennyisé gét, az Eladó szállítási cikkszámát és a teljesítéshez szükséges egzéb
lényeges körülményeket/ feltételeket. A Megrendeléseket Vevó e-mailben (kézbesítési
igazolással megerósítve) köteles megküldeni Eladó jelen Szerződés 4. számú
mellékletben megielölt kapcsolattartója fészére. A Megrendelés kézhemételét az E|adó
köteles írásban, annak kézhezvételét követő 1 (ery) munkanapon belül visszaigazolni,
azzal, LLog az egedi szerződ,és létrejöttének a visszai8azolás nem feltétele. A szállítási
határidó kezdő napja ezen visszalgazolás hiányában is a Megrendelés Eladó általi
kézhezvételének napj a.

Amennyiben Eladó a Megrendelésben szerepló mennyiséget teljesíteni nem képes, 1
(egl) munkanapon belúl köteles visszajelezni Vevőnek. Az Eladó ezen tájékoztatása a
szerzódésszegés következményei, ígz a meghiúsulási kötbér viselése alól nem mentesit.

A Megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a jelen Szerzódés rendelkezéseit kell
alkalmazni.

2. A teljesítés határideje, a Szerződés idóbeli hatálya

2.1. Megrendelés teljesítésének határidejét Yevő határozza meg az Egzedi megrendelések
során, ugranakkor az E$,edi megrendelésben meghatározott teljesítési határidó nem
lehet kevesebb, mint a Me8rendelés Eladó által| kézhezvételének napjától számított 5
munkanap. Amennyiben az E§,edi megrendelés nem tartalmaz teljesítési határidőt, ús/
az adott megrendelés teljesítésére az 5 munkanapos határidó az irányadó, A Yevő az
Eladó által felajánlott, adott Megrendelést érintó részteljesítést nem köteles elfogadni.
Eladó elóteljesítésre Vevő irásbelli hozzálárulása esetében jogosult.

2.2. Jelen Szerzódés valamennyi Fél részéról történó aláírása napján lép hatályba -
amennyiben a Felek általi aláírás nem us/anazon a napon történik, úry a Szerződés
aláírásának napja, az utolsó aláíró aláírásának napja - és a SZerZődés hatálybalépésétól
számított 24 hőnap utolsó napjáig tart. A Felek rög;zitik, hory jelen §zerzódés alapján
Vevő úgl jogosult Megrendelések leadására, hory az adott Megrendelés a 2.1. pontban
szereplő teljesítési határidókkel a Szerzódés lejárata napjáig teljesithetó leryen. A
Szerzódés teljesítési idószaka a Vevó egzoldalú nyilatkozatával, e$l alkalommal további
legfeljebb 6 hónappal meghosszabbíthatő az e Szerzódésben íögzitett, vá|tozatlan
feltételekkel, amennyiben a Szerződés 1.3. és/vary 1.5. pontja szerinti keretösszegnem
került kimerítésre. A Vevónek a Szerződ,és meghosszabbítására vonatkozó igényét
t^íta\mazó nyilatkozatot legkésóbb a Szerzódés lejártát megelőző 30. napig írásban kell
Eladónak megküldenie.

3. A teljesítés helye

Az Eladó a Szerzódés tárryát képezö Árukat a jelen Szerzódés 4. számú mellékletében
me8határozott teljesítéSi helyekre köteles leszállítani az adott Megrendelésben foglaltak
Szerint.

4. A teljesítés menete, tulajdonjog, kárveszély-vlselés

4.1. 
^2 

trladó vállalja, hogl a megrendelt Árukat a jelen Szerződésben és meltékleteiben
meghatározott specifikációnak megfelelő minóségben és a jelen Szerzódés alapján
leadott Megrendelésben elóírt mennyiségben, határidóben leszállítja 4. sz. mellékletben
levó telephelyekre. A Szerzódés érvényességének ideje alatt Eladó Vevó részére megfelelő
tef mékinformációt biztosít, amely segiti VeVó munkáját.

ISzaktcriilet
.sZerepkÖre]
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4.2. Az trladó vállalja, ho5l Vevő kihelyezett raktáraiban a bizományosi raktárakban
elhelyezésre kerüló an}agok összetételét, minimális készletszintjét yevő az 5. számú
melléklet szerint kéri biztositani.

4.3. Az F,ladó az Árukat harmadik személy mindennemú jogátó1 vary igényétól mentesen
köteles szolgáltatni, kötelezettséget vállal továbbá arra, hory a szolgáltatott Aruk a
rendeltetésszerú használatra és Vevó céljaira minden tekintetben alkalmasak,

4.4. Az Eladó kijelenti, ho5, rendelkezik valamennyi, a szerződéskötést megelózó
közbeszerzési eljárásban általa megajánlott és jelen szerzódés tárgtát képező terrirLék

maryarországi forgalomba :rtozatdrához és a termékek szerzódés szerinti
felhásználhatoságához szükséges dokumentummal / igazolással / tanúsitvánnyal /
ryártói megfelelóségi nyilatkozattal (e pont körében a továbbiakban: dokumentum), és

"átt"5", nó5, a dokumentumok érvényességét a szerződés teljesítésének teljes
idótartama alatt biztosítja.

4.5. Amennyiben az Árukra vonatkozó bármely szükséges dokumentum érvényessége
bármikor, a Szerzódés hatálya alatt lejárna, úry Eladó saját költsé8ére és veszélyére
beszerzi az új, érvényes dokumentumot _ még az érintett dokumentum lejárata elótt _,

és az új dokumentumot haladéktalanul benyújtja a Vevó részére. Ellenkező esetben a
Vevó eláll a Szerzódéstől, és é1 a Szerzódésben biztosított szankciókkal,

4.6. Az Eladó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten akként nyilatkozik, }log a vizz,el

közvetlenül éríntkező anyagok esetén csak ivóvizes környezetbe alkalmas anyagokat
szállit. Az trladó a teljesítéshez szükséges valamennyi érvényes és hatályos hatósági (pl.

ÁNTSZ oTH) engedéllye1 rendelkezik, és a jelen szeíződés hatálya alatt azokka1
folyamatosan rendelkezni fog a megajánlott termékek tekintetóben,

4.6. Az E|adó az Árukat jellegüknek megfelelóen csomagolva, az I. számú mellékletben
megjelölt cikkszámokat a Szállitólevélen feltüntetve köteles leszállítani. Az Eladó
szavatolja, hory a termékek csomagolása alkalmas afra, hos/ a dolog épségét a
fuvarozás és a tárolás idótartama alatt megóvja. Az FJadó köteles a terméket tÖbbszÖri
átrakodásnak megfelelóen csomagolni és a csomagoló anyagon a termék me8nevezését,
a termék s/ári számát, a csomagolásban található mennyiséget leltüntetni. Amennyiben
a termék nem csomagolható, abban az esetben az Eladó köteles a tefméken láthatÓ
helyen feltüntetni a termék megnevezését, beszállítói azonosítóját, ryári cikkszámát.

4.7. A leszálIításra kerúló Termékek okmányainak és valamennyi e$léb okiratnak,
dokumentumnak meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályokban és a jelen Szerződésben
elóírt köVetelményeknek, ideértve a Vevó előzetesen közölt esetleges további, indokolt
követelményeit is.

4.8, A Felek kijelentik, hogz tudomással bírnak arról, hory az Árlk fizikai átadása és a
mennyiségi átvétel önmagában nem minósül a szeíződésszeíú teljesítés igaz olásának és

a teljesítés elfogadásának.

4.9. A vevői jóváharyás az E|adő teljes körú felelósségét nem csökkenti,

4. 1o. A mennyiségi átvétel helye a 4. számú mellékletben meghatározott telephelyek raktárai.
A leszá]lítoit Áruk átadás-átvételének igazolása szállitólevéllel történik, melynek
szabályszerúen kiállított példányai képezik Felek között a késóbbi elszámolás alapját.
Vevót a szállítólevél második példánya illeti meg A szállítólevélen az Eladó kÖteles
feltüntetni a szállítás/kihelyezés tényét, továbbá a Vevó SAP megrendelésének és az
sAp_ban rögzitett szerzódésnek az azonositő számát, amennyiben rendelkezik ve]e.

A szá ]lítólevélnek tartalmaznia ke11:

ISzakterület
SZeíepkÖre]

zakterületi aláíró
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1. a teljesített megrendelés azonosítóját,
2. Yevő nevét és címét,
3. trladó nevét és címét,
4. a leszállított termék megnevezését,
5. a leszállitott termék e§/edi azonosítóját,
6. a leszállított teímék §/ártói cikkszámát,
7. a |eszál7ított termék mennyiségét,
8. az trIadó és átvevó megbizottjának aláírását bé|yegzővel

4.11,A teímékek tulajdonjoga a nem konszignációs raktárra megrendelt és leszállított
termékek vonatkozásában - annak átvételével - a vevóre száll át.

4.12. A Vevó a teljesités helyéíe leszállított Áru(k) mennyiségi átvételét szállÍtólevélen igazo|ja.
A kárveszél} viselésére Vevó a termékek _ igazolt _ mennyiségi átvételétől köteles.

4.13. A beszállított termék átvételekor hiány, va$l látható minóségi hiba észlelése esetén a
Vevó ,Nem megfelelőségi jeryzókönyvet" vesz fel, rne|yet az Eladónak haladéktalanul
eUuttat.

4.14. Amennyib en az álvétel során szemrevételezéssel megállapítható, hos/ a beszállított
termék minősége kifogásolható, úgl vevó a termék átvételét megtagadhatja, Az E|adő a
1niányt 2 munkanapon belül, saját kóltségén köteles pótolni, illetve a hibás terméket
kicserélni.

4,15. A Vevó a termék minóségi ellenórzését annak felhasználásakor, beépítésekor végz,i e|.

Amennyiben a termék minóségileg nem felel meg a szerzódésben, valamint a vonatkozó
jogszabályokban, szabványokban foglalt elóírásoknak, ús., azt vevó hibásnak tekinti, és-BÚaorr"t a teljesités helyszinén a hibás terméket haladéktalanul ki kell cserélni,
továbbá Vevő alkalmazhatja a hibás teljesítési kötbérre vonatkozÓ jogkövetkezményeket.

4.16. Vevók külön_külön jogosultak az I.4. és 1.5. pontban meghatározott keretösszeg
mértékéig eseti megrendeléseket leadni, melynek megfelelóen Eladónak az esti
megrend;lést 1eadó Vevó részére kell az áí:".t a jelen szerződésben foglalt összes
követelmény fig,elembevételéve] leszállítania, a kapcsolódó szolgáltatásokat teljesítenie,
majd a számút is a jelen szerzódésben foglaltak íiryelembevételével kel1 az_ eseti
megrendelést leadó vevó részére kiállítani. vevók a jelen szerződésben foglalt
kötélezettségeket és jogosultságokat saját eseti megrendeléseik vonatkozásában kÜlÖn-
külön g,akorolják.

4| A. td.olszignációs készletre vonatkozó előírások

A Vevó köteles a konszignációs raktárkészleten elhelyezett és tárolandó áruk jellegének
megfelelően, zárható raktárhelyet biztosítani és az árv felelÓs Órzéséról gondoskodni.

A Vevó a konszignációs raktárban tárolt és a raktárból felhasznált árukrÓl naprakész
nyilvántartást vezet.

AZ trIadó a Szerzódés mindkét Fél általi aláírását követó 30 naptári napon belÜl kÖteles
a konszignációs raktáI minimálkészletet leszállitani és minden az E|adó részéről a
múködteiéshez szükséges jelen SzerZódésben elóírt feltételt biztosítani,

A Vevó ugrenezen határidóvel vállalja a konszignációs készlet leszá||itásához és a laktár
múködtei3séhez vevői oldalról való feltételek biztosítását és a szükséges
eryüttmúködést.

A Vevó a konszignációs raktárba beszállított Aru
felhasználássa1 eryidejúleg köteles elvégezni.

ISzakterület
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A bizományosi raktáron lévó áru trladó tulajdonában marad. Vevó köteles ezen árut zárt,
fedett helyen elkülönítve tárolni és órzéséról gondoskodni. A kihelyezett raktárban tárolt
áru mennyiségéért és állagmegóvásáért Vevó felelősséggel tartozík.

A Vevő jogosult a kihelyezett készletból történő folyamatos felhasználásra. A Vevó
köteles az árut a szállítás sorrendjében felhasználni,

A bizományosi raktáron lévó áruról és árumozgatásokról Vevó köteles naprakész
nyilvántartást vezetn| Az trladó jogosult bizományosi raktárkészleteit és annak
nyilvántartáSait a Vevónél alkalmazott munkaidóhöz ígazitoltarL ellenórizni.

A kihelyezett raktárban lévó készlet kezelésével, műkódtetésével kapcsolatos költség
vevót terheli.

A Felek megállapodnak abban, hog az ártl a bizományosi készletre helyezéskor kerül
Vevó birtokába, és a vételár teUes összegének megfizetésóvel eglidejúleg kerü1 a
tulajdonába.

A Felek rögzítik, hog az Eladó által elvégzett feladatok szerződésszerú teljesítésének
tényét és az Eladó számlája kiállításának jogalapját a konszignációs raktárban
elhelyezett Áruk tekintetében Vevők havi bizományosi felhasználás jelentése képezi,
me\yet az eryes Vevók külön-külön állítanak ki saját megrendeléseik Vonatkozásában.

A Vevó a havi felhasználásról, legkésóbb minden hónap utolsó napját követó 5
munkanapon belúl Eladónak elektronikus formában, bizományosi felhasználás
jelentést küld,

A bizományosi felhasználásnak legalább a következóket kell tartalmaznia:
a) a felhasznált termék megnevezését
b) a felhasznált termék raktári azonosító számát és ryári cikkszámát, az EIadó

szállitói cikkszámát
a felhasznált termék mennyiségét
a felhasznált termék értékét

A bizományosi lejelentés taíta|mazza az aktuális havi felhasznált mennyiségeket, illetve
a2 aktuális máradó készletet. Ha Eladó, a bizományosi jelentés kézhezvételétól számított
5 munkanapon belül, írásban nem jelez vissza, hory a felhasznált mennyiségek, illetve
a maradó készlet megeglezik-e a saját nyilválrrtartásával, akkor az az E|adó által
elfogadottnak tekintendó.

Garancia időn belüli reklamáció esetén Vevó a felhasznált termékekról, az E|adónak
csak a garanciára vonatkozó elbírálása után küld felhasználás jelentést.

A Vevő fenntartj a a szerződésszegésból eredő igényei érvényesítésének jogát arta az
esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésról tudva elfogadta és igényét nem jelentette
be azonnal.

A kárveszély viselésére Vevó a Termékek - igazo|t - mennyiségi átvételétól köteles.

Az elfogadottnak minósüló havi bizományosi jelentés alapján Vevó e5,edi megrendelés
útján rendeli meg a minimálkészletre való visszatöltéshez szúkséges árukat.

A Vevó ezen felü1 fenntartja az un, hőközi feltöltésre való jogosultságát is, azaz
amennyiben a konszignációs készletszint kritikus csökkenése miatt az e|adói
konszignációs készlet hóközi feltöltése szükséges, ús/ Vevó eryedi megrendelése alapján
Eladó feltölti a konszignációs minimálkészletet a Vevő által me8határozott szilftre.

c)
d)

neve]
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Az Eladó a hókőzt feltöltéssel összefüggésben többletköltséget nem igényelhet Vevőtól,
árait e Szerződés e íeltételére is fi5lelemmel alakította ki.

A Felek rögzítik, ho§r Vevó jogosult az 5. számú mellékletben meghatározott
minimálkészlet szerinti mennyiségen felüI további termékek bizományosi készletre
tórténó szállítását megrendelni legfeljebb az 5. számú mellékletben Vevónként
meghatározott összesített teljes minimálkész7et darabszám 30%-ában meghatározott
mennyiség erejéig. Az Eladó többletköltséget nem igényelhet e tekintetben sem Vevótól,
áíait e szerződés e feltótelére is figrelemmel alakította ki.

A Szerzódés megszűnése esetén az Eladó köteles a konszignációs raktár fel nem használt
készletét a Szerzódés megszúnését követó 30 napon belül díjmentesen elszáIlítani Vevó
raktáraibó1.

5. Fizetési feltételek

5.1,. AzEladő - az áltálános forgalmi adótól szőló2OO7. évi CXXVII. törvény (Áfa-tv.) 55. §-a
szerinti tényállásszerú elszámolásnak megfelelóen - Egledi megrendelések esetében
Megrendelésenként, annak igazolt, tényleges és szerzódésszerú teljesítésének
megtörténte után, és a Vevó általi teljesítésigazolását követóen jogosult számla
kiállítására.

A konszignációs raktárkészlet tekintetében aZ elfogadottnak minősúló havi bzományosi
jelentés alapján jogosult Eladó számlakibocsátásra. A szálJ].lázásra az Áfatörvény 58, §-
a vonatkozik.

Az Eladó a számlák mellé köteles csatolni a Vevó által elfogadott és aláírt szállítólevelet,
Az E|adő a számlákat köteles a Vevó által kért részletezéssel kiállítani magyar forintban
(HUF). Teljesítésigazolásnak a Vevó által elíogadott és aláírt szállítólevél minósül. A
konszignációs raktárkészlet tekintetében az elfogadottnak minósüló havi bizományosi
jelentés minósül teUesítésigazolásnak.

5.2. A szám|án feltüntetendő:

Megbízó neYe: Dunantúli Regiondlis Vízmű Zartkörüen Műkődő Részuénatarsasag/ DMRV
Duna Menti RegionáIis Vízmű Zartkőruen Működö Részuénatársaság/ Eszakdundntúli
Vízmű Zdrtköruen Műkődő Részuénytdrsasdg/ Eszakdundntuti Vízmű Zdrtkőruen Működö
Részuénatdrsasdg/ Tiszamenti Regiondlis Vízműuek Zőrtkörűen működő
Részuéngtdrsasds/ ÉRV Északmaggarorszdgi Regiondlis Vízműuek Zittkörűen Múkódő
Részuéngtársasdg/ Ttszamenti Regiondlis Vízműuek Zartkőrűen működő
Részuéngtdrsasas / Énv. Eszakmagyarorszdgi Regiondlis Vízműuek Zártkőrúen Működő
Részuénvtdrsasag, va§ rövidített elnevezésse1: (Veuő röuidített megneuezése) DRY Zrt,l
DMRV Zrt. /1iDV Zrt.ITRY Zrt.l Épv, zrt.
Cím: 8600 Siófok, Tanácshín u,7.12600 Vác, Kodály Zoltán út 3,1 28OO Tatabánya,
Sárberek 100./5OOO Szolnok, Kossuth Lajos út 5./37OO Kazincbarcika, Tardonai út 1.
A szerzódés száma.
A megrendelés száma és az űgilléző neve,
A SAP teljesités igazolás száma.
A megrendelés tartalmának megfeleló TESZoR vary VTSZ szám (adott esetben).

5.3. Az Eladó kóteles a számlát a teljesitési8az olás keltétól számított 8 napon belúl kiállítani.
A számlát annak kiállításától számított 3 munkanapon belül Eladónak el kell juttatnia
Vevó részére a Verzó által aláírt teljesítésigazolás (szállítólevél/elfogadottnak minósülő
bizományosi jelentés) e5z eredeti/másolt példánya kíséretében.
Az Eladó a számlát és mellékleteit a Vevó Pénzü5li - Számlakezelője (Nemzeti Üzleti
Szolgáltató Zrt.600! Kecskemét, Pf. 701.) részére küldi meg. A számla mellékleteként
csatolni szükséges a (Veuő megneuezése)képviselóje, mint Vevó által kiállított és aIáirS,-J _
eTedeti/máSoll leljesitési8az olá St / elíogadoltnak minösü]ii bizományosi jelentést. / 1?/
lszaktertilet L-.''
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A nem szerződésszerúen benyújtott, illetve nem a Nemzeti Üzleti Szo|gáItatő Zrt,
levelezési címére megküldött számla esetén a (Veuő megneuezése/ Dunántúli Regionális
Yizrnú Zártkörűen Múködó Részvénytáísaság/ DMRV Duna Menti Regionális Vízmú
Zártkőr,hen Múködó Részuénytársaság/ Eszakdunántúli Vízmű Zártkőrűen Múködó
Részvénytársaság/ trszakdunántúli Yiztl:'ű zártkörlicn Múködó
Részvénytársaság/Tiszamenti Regionális Yizrnűvek Zártkörien múködó
Részvénytársaság/ ÉRV Északma5larországi Regionális V2múvek Zártkörűen Múködó
Részvénytáísaság/Tiszamenti Regionális Vízmúvek Zártkörűen múködó
Részvénytársaság /ERV. Északmagrarországi Regionális Vízmúvek Zártköíúen Múködó
Részvénytársaság, illetve a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. jogosult - a késedelmes
fizetés jogkövetkeztnényei nélkül - a szátn\át pénzü5,i teljesítés nélkül visszaküldeni.

Amennyiben az E|adó postai úton juttatja el a számlá! úry sem a számla eltúnéséért,
sem a késedelmes beérkezéséért (és az ebból eredő késedelmes kieg,enlítéséért)
semminemú kárfelelóssége nincs Vevónek. A Vevó nem vállal felelósséget azért sem, ha
Eládó a számlát nem a fenti módon juttatja el Vevóhöz (Nemzeti Üzireti Szolgá|tatő Zrí.
részére).

5.4. A számla meg kell, ho5, feleljen a számvitelról szóló 2000. évi C. törvény, aZ általános
forgalmi adóról szóló 2OO7 - éví CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó
e$,éb hatályos jogszabályi elóírásoknak.

5.5. A Vevó a Szerzódésben meghatározott módon és tartalommal történó teljesitést
követóen, számla ellenében, a Polgári Törwénykönlwról szóló 2OI3, évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk,) Hatodik könyvében, Második Részében, XX Fejezetében 6:130. §
(1)._(2) bekezdésében foglaltak szerint átutalással, a számla kézhezvéte|étő| számított 30
napon belúl, banki átutalással fizeti meg a jelen Szerzódésben/ kiállított számlában
íögzitett (ennek hiányában a hatályos céginformációs adatbázisban feltüntetett éS
ellenórizhető) bankszámlaszámra,

Az F'ladó szám|ája azon a napon számít pénzüglile8 teuesítettnek, amikor a szárnla
végösszegét az E|adó pénzforgalmi számláján Elad,ó szárn|avezető pénzintézete jóváírta
vag; azL jóvá kellett volna írnia,

Minden más esetben a számla kifizetése felfüggeszthető mindaddig, amíg Eladó banki
igazolást nem küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. Kifizetésre váró
számla esetében a bankszámlaszám módosítására vonatkozó igény csak abban az
esetben elfogadható, amennyiben a megadott bankszámlaszám a hatályos
céginformációs adatbázisban szerepel vag' az Eladó banki igazolást küld az érintett
bankszámlaszámmal kapcsolatban, Amennyiben módosítás igény kapcsán az tr|adó
nem küld banki igazolást és a hatályos céginformációs adatbázisban sem ellenórDhető
az éíintett bankszámlaszám, akkor az ellenérték megfizetése mindaddig nem történik
meg, amíg az előzőekben leírt igazolások e5rike meg nem érkezik Vevőhöz vary Vevó
pénzüryi szolgáltatój áL,toz.

A Vevó jogosult az Eladó által benyújtott számlával szemben kifogással élni, továbbá
elismert kötbérigényét beszámítással érvényesíteni.

5.6. A Vevó hivatkozik a Kbt. i35.§ (1)-(5)-(6). bekezdéseiben foglaltakra, valamint a Kbt.
27 lA. §-ra, mely szerint Vevó köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus
számlákat, amelyek megíelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és
az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európaí Unió Hivatalos Lapjában közzétett
szinta,xislistának. Eladó elektronikus számlát kizáróIag az eszatiafogadasvk@nusz-
zrt.hu cimen fogad.

5,7. A Vevó elóleget nem fizet és fizetési biztosítékot nem nyújt trladó részére,
szeíződést biztosító mellékkötelezettségek nem terhelik.

ISZakteliilet
szerelrköre]

teriileti aláír,ó
nc\cl

Oldal l0 / 33





5.B. A Felek megállapodnak, ho5l késedelmes fizetés esetén Eladó a Ptk. 6:155. §-ában
foglaltakkal összhangban a késedelemmel érintett naptári félév elsó napján érvényes
jerybanki alapkamat nyolc százalékpontta| növelt mértékú késedelmi kamatra jogosult.
Eladó a késedelmi kamat iránti igényét a Ptk. elévülési szabályai szerint jogosult
érvényesíteni.

5.9. A Vevóvel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ideértve annak
faktoíálását is), illetve a Vevóvel szembeni bármilyen követelésen Zálogio8 alapítása csak
Vevó elózetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Vevó írásos jóváha5,ása nélküli
átruházással, engedményezéssel (ideértve a íaktoráIást is), illetóleg zálogog
alapítással Eladó szerződésszegést kóvet el Vevóve1 szemben.

5.10. A kifizetések Vevó általi teljesítésével kapcsolatos eryéb íeltételek:

5.10.1.Amennyiben Eladó által kiállitott szárnla a hatályos jogszabályoknak, illetóleg a jelen
Szerződés előírásainak nem íelel meg, vas/ a f2etés jelen Szerzódésben meghatározott
egléb elófeltételei nem teljesülnek, a vevó jogosult a szárn|át visszautasítani és a
hiányok pótlására írásban felszólítani az Eladót. Ebben az esetben a fizetési határidó 30
nap a megfeleló szárnla kézhezvétele napján kezdódik.

5.10.2.A Felek rögzítik, ho$. a fentiek szerinti esetekben az ér|ntett összeg me8fizetése
kapcsán a kifizetés elófeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számitandó a vonatkozó
fizetési határidő.

5.10.3.Amennyiben Vevő jelen Szerzódésben meghatározott vag, egzéb, vonatkozó jogszabály
alapján felmerüló bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerú
visszatartás következtében bekövetkező késóbbi, részleges vary teles kifizetésből
ered,ően az Eladó a Vevóvel szemben semmiíéIe igényt - különös tekintettel a késedelmi
kamat, kamat vary eryéb költség megtérítésére irányuló igényre - nem érvónyesithet.

5.10.4.Az Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesitósével összefüggésben
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

5.10.5.Az trladó vállalja, hogl a Szerzódés teljesitésének teUes idótartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a VeVó számára me8ismelhetóvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
üg,letekról a Vevót haladéktalanul értesíti.

5.10.6. A külföldi adóilletóségú Eladó köteles a Szerződ,éshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hog az illetősége szerinti adóhatóságtól a mas/ar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az oíszágok közötti jogsegély igénybevétele
nélkül.

6. Felelósség, szefződésszegés, kötbér

6. 1. Szerzódésszegésnek minósül minden olyan magatartás vary mulasztás, amelynek során
bármelyik Fél jogszabály, illetve jelen Szerzódés alapján ót terheló bármely
kötelezettségének teljesitését neki lelróható módon részben vagz egészben elmulasztja
és / vag, ha kötelezettségét a.z előirlaktő| eltérően teljesíti,

6.2, Az EIadó az általa jelen Szerzódéssel összefüggésben okozott károkéít teljes körú
kártérítési felelósséggel tartozik a Vevót Eladó szerzódésszegésével összefüggésben vag,
abból eredően ért valamennyi kárért, beleértve a kőzvetett, következményes károkat -
íry különösen, de nem kizárólag a helyettesítés többletköltségeit - is.

Következményes kár
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magatartásának közvetett következrlénye, függetlenül attól , hog azzal a szerzódéskötés
idópontjában a szeízódésszegés lehetséges következményeként Eladó elóre
számolhatott-e.

Amennyiben valamely Áru hibájából, nem megfeleló minóségéból eredóen harmadik
személynek kára keletkezik, harmadik személyek ezze1 kapcsolatos, a termék ryártójával
szembeni igényérvényesítésében az Eladó köteles közremúködni.

Az Eladó visszavonhatatlanul kijelenti, hogr a jelen Szerzódés megkötését megelőző
közbeszerzési eljárás során az ajánlatában ajelen Szerződés szerinti egzségárakat ajelen
pontban foglaltakra is figlelemmel hatáíozta meg.

6.3. A Felek trladó nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére
kötbérfizetésben állapodnak meg. Eladó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha
szerzódésszegését kimenti.

6.4. AZ Eladó késedelmi kötbéí fizetésére kőteles, ha a Szerződés alapján meghatározott
határidót, olyan okból, amelyért felelős, tartani nem tudja.
A jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeknek bármely okból Eladónak felróhatóan
nem a Szerzódésben és/va5, a Megrendelésben rögzíteít teljesítési határidóre történó
teljesítóse (késedelmes teljesítés) esetén Eladó késedelmi kötbéít köteles fizetni Vevó
részére.
A késedelmi kötbéí mértéke a késedelem minden megkezdett napja után a kötbéralap
l,%o-alnap. A késedelmi kötbér maximum: 10 7o.
Vetitési alap (kötbéralap): a késedelemmel érintett termékek nettó ellenértékének
összege.

Az Eladó tudomásul veszi, ho$, a saját hibájából bekövetkezó 10 (tíz) naptári nap
késedelmet követóen, Vevó jogosult a Megrendelést meghiúsultnak tekinteni, és
meghiúsulási kótbért megállapítani.

Amennyiben Eladó elóre látja, hogl a teljesítéssel késedelembe fog esni, köteles Vevóvel
eryeztetni ós írásban póthatáridót vállalni. A póthatáridóben történő megállapodás
hiányában a vevó jogosult e$loldalúan póthatáridőt túzni. Amennyiben ezen
póthatáridó a IO (tiz) napot meghaladja, Vevó jogosult a jelen pontban meghatározott
kötbérmaximumon túl is késedelmi kötbért érvényesíteni. A póthatáridó elmulasztása a
Megrendelés nem teljesítését eredményezi.
A késedelmi kötbérfizetési kötelezettség a késedelem megszúnésének, illetve nem
teljesítés esetén a póthatáridő lejártának idópontjában e§edékes.

6.5. Az Eladó meghiúsulási (nem teljesíté§i) kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból,
amelyért felelós, bármely Megrendelés, vag a Szerződés ellehetetlenül.
Meghiúsulási (nem teljesitési) kötbér fizetésére köteles az Eladó, ha a teljesítést jogos ok
nélkü1 megtagadja.
Amennyiben Eladó a Szerzódésben és/vas/ a Megrendelésben és/vas/ a Felek által
íőgzitet| bármely határidót bármely okból elmulasztja, és nem kerül sor póthatáridó
kitúZésére, va§/ a teljesítésre kitúZött póthatáridő eredménytelenúl telik el, a
Megrendelés - a Vevó eltérő rendelkezése hiányában - nem teuesítettnek minósül.
Meghiúsulási (nem teljesítési) kötbér fizetésére köteles az Eladó abban az esetben is,
amennyiben Vevó e Szerzódést az Eladónak felróható ok miatt részlegesen, vary
egészében felmondja, vag, eláll a Szerzódéstól, illetve Megrendeléstól.

A Vevő által jogszerúen s/akorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén az, Eladő
kötbéI és kártérítési felelóssé ggel tartozik,

szerepköre]
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A kötbéralap: a meghiúsulással érintett szerzódéses ellenérték, mely kötbér a Vevó
Megrendeléstól való részleges va$, teljes elállási szándékának bejelentésekor esedékes.

A Felek rögzítik, ho$l amennyiben a Vevó a teljes Szerzódést rendkívüli felmondással
megszünteti, vagr a teljes Szerzódéstól eláll, a Meghiúsulási (nem teljesítési) kötbér
mértékének alapja az 1.3. pont szerinti keíetösszeg azon, még ki nem meritett nettó
összege, melyre vonatkozóan kifizetést a Vevő még nem teljesített.

A Meghiúsulási (nem teljesítési) kötbér alapja:
- a megrendelés meghiúsulása esetén a meghiúsult megrendelés le nem szállított

mennyiségének nettó ellenértéke,
- a teljes szerzódés meghiúsulása esetén a még lehívható (az 1.3. pont szerinti

keretösszegból még rendelkezésre álló) ellenszolgáltatás teljes nettó értéke.

6.6. Amennyiben trladó teljesítése eg,ebekben a jelen pontokba foglaltakon kívül bármely
okból nem szeíződésszerű (hibás teljesítés), Eladó hibás teljesítési kötbért köteles
fizetni, melynek mértéke a kötbéralap 1o 7o-a, amely aYevő ezzel kapcsolatos igényének
bejelentésekor válik esedékessé.
A hibás teljesités miatti kötbéf nem érinti a Vevó egzéb jogait.
Hibás teljesítési kötbérre jogosult Vevó, amennyiben a hiba bejelentésekor
je$,zókönywben íő9zitett javítási munkához va§/ csere lebonyolítására meghatározott
póthatá riddt elm u la sztja.
Vetítési alap (kötbéralap): a hibás teljesítésse1 érintett termékek nettó
ellenszolgáltatásának összege.

Az trladó tudomásul veszi, hory amennyiben a kijavítási, illetve kicserélési
kötelezettségének 2 munkanapon belül köteles eleget tenni.
Amennyiben kijavítási, illetve kicserélési kötelezettségének olyan okból, amiért felelós, a
2 munkanapos határidót követó legkésóbb 15 naptári napon túl nem tesz eleget, úg/
Vevó jogosult a Megrendelést meghiúsultnak tekinteni és meghiúsulási kötbéIt
megállapítani.

Az El^dó tudomásul veszi, hog, amennyiben a jótállási idón belül fellépó
meghibásodás(ok) eglértelmúen, és bizonyítható módon az trladó által szállított
termékek nem megfelelő minósége miatt következett be, úgz a hibák kijavításának
minden költsége ót terheli,

6.7. AYevő kötbérigényéról a számvitelró1 szőló 2OOO. évi C. töwény szerinti bizonylatot
(kötbért terhelő levelet) állít ki és küld meg az Elad,őnak. A Vevőnek - a Kbt. 135. § (6)

bekezdésében foglaltak teljesülése esetén - jogában ál1 kötbérigényét az Eladónak jelen
Szerzódés alapján fDetendő díjazás összegébe beszámítani, nem teljesítés esetén pedig
az trIadó díjra nem jogosult.

6.8. A Vevó felbivja az Eladó figlelmét arra, ho$, a jelen Szerzódés alapján leszállításra
kerüló Termékek ivőv'tz- szenn5miz-|'álózatok javítása és karbantartása céljából
kerülnek beépítésre, ennek megfelelóen a Termékek esetleges hibája/hiányossága a
vizikőzmí1 szolgáltatást igénybe vevó természetes,-és/vagu jogi személyeknek, va5,
abban más módon érintett harmadik személyeknek is okozhat kárt, ideórtve a
környezeti károkozást is.
A Felek rögzítik, ho§l a jelen Szerzódésben biztosított kötbérek kumulatívak, í§/ akár
es/üttesen, akár külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel es/ütt is
alkalmazhatóak a Vevó kizárólagos választása szerint.

6.9. A Felek rögzitik, ho§l a jelen Szerzódésben kikötótt kötbéreken felüli káíát a Vevó
jogosult érvényesíteni.

7. Kellék- és jogszavatosság, jótállás
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7 .L Az Eladó szavatol azért, hog a leszállított Termék Szerzódésnek megfelelő, kifogástalan
minóségú, hiba és hiánymentes, megfelel a je|en Szerződés 1. sz. mellékletét képezó
specifikációnak, megfelel a vonatkoző múszaki szabványnak továbbá munkavédelmi,
környezetvédelmi, egészségüryi és túzvédelmi elóírásoknak, valamint rendeltetésszerú
használatra alkalmas.

7.2. Az trladó szavatolja, hogr általa a jelen Szerződés keretében szállitott Termékek per-,
teher- és igénymentesek.

7.3. Az Eladó kijelenti és szavatoua továbbá, hogz a jelen Szerződés Eladó általi teljesítése
nem jelenti, és nem eredményezi bármilyen olyan Szerződ,és vagl kötelezettség
megszegését, amely valamely harmadik személlyel kötött Szerzódés alapján ál1 fenn,
illetóleg valamely harmadik fél tulajdonát képező inforrnáció titokban tartására
vonatkozik.

7 .4. Eladót a szerzódésszerúen leszállított Árukra az adott áru mennyiségi átadás-átvételétó1
számított 12 hónap idótartamú, köte|ező és teljes körú, a Ptk. 6:17I-6:|73. § szerinti
jótállási kötelezettsé8 terheli,
Konszignációs raktárra szállított áruk esetében a jótállási idó kezdete az adott áru
konszignációs raktáí készletról töíténó kivételének idópontja. Amennyiben az Árukra a
ryártó cég, bármely alvállalkozőja, beszállítója vas/ közremúködője a jelen pont szerinti
jótállásnál hosszabb jótállást vállal, akkor ezen Termékek tekintetében ezen jótállási idó
az irányadó,
Az Eladó ezen felül a vonatkozó jogszabályokban előírt időtartamú szavatosságot, illetve
kőte|ező alkalmassági idót vállalja.
Az Eladó jelen pont szerinti jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal,
beszállítókkal, és a Szerzódés teljesítésében eryébként közremúködókkel elvégeztetett
szolgáltatásokra is. A Felek rógzítik, ho5l Vevő - kizárőlagos választása szerint, az alábbt
pontok szerinti eltérésekkel - uryanazokat a jogosultságokat érvényesítheti a jótállás
alapján, mint amelyeket a Ptk. a kellékszavatosság kapcsán biztosít Vevő számáía.

7 .5. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogz a jótállási idószak folyamán felmerüló minden,
a teljesítésére visszavezethetó, a jótállási körbe tartozó hiba, hiányosság kiküszöbölését
saját költsé8éIe és kockázatára teljesíti. A jótállási igény érvényesítésével kapcsolatban
felmerüló valamennyi költség az Eladót terheli.

7.6. Amennyiben a Termék a jótállási időszak alatt meghibásodik, Vevó kapcsolattartója
erró1 értesiteni köteles a2 Eladó kapcsolattartóját. Az Eladő köteles a hiba
kiküszöbölését célzó intézkedéseit a hiba bejelentésétó1 számitva haladéktalanu1, de
legkésóbb 3 munkanapon belü1 megkezdeni (akár a beépítés helyszínén, akár az Eladó
telephelyén), és azt a Felek által írásban rögzített határidón belúl befejezni (mely
határidó magában fog|alja az esetlegesen elszállított Termék visszaszállítását is a Vevó
által me$elölt helyre).

7.7. A Felek íő9zitik, hos/ ajótállási idó á jaYitás idótartamával meghosszabbodik, a cserélt
Áru vonatkozásában újrakezdődik.

7.8. Amennyiben az E|ad.ó a jelen pontban elóirtak szerinti határidőn belül nem hárítja el a
hibát, Vevó jogosult a javítást/cserét saját maga e|végezn| vary más, harmadik
személlyel elvégeztetni Eladó költségére és kockázatára.

7.9. A jótállási, illetve szavatossági igények érvényesítése nern zárla ki bármely más, a Vevőt
megilletó polgári jog érvényesítését.

7.10, A Felek rögziíik, ho§, amennyiben a jótállási idószak alatt a hibás Termékek aránya a
leszállított Termékek 107o-át eléri (sorozathiba), Eladó - a Vevó kizárólagos választása
szerint - kóteles valamennyi, általa máf leszállított TeIméket saját költségén kicserélrli
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8. Vis maior

8.1. A Felek e$,ike sem felelós a jelen Szerzódésben rögzített kötelezettsé8ek nem
teljesítéséért, ha a késedelmes teljesités vas/ nem teljesítése vis maior eredménye.
Vis maiornak minósül minden olyan rendkívüli, a szerzódéskötéskor elóre nem látható
és Felek múködési körén kívül esó körülmény, amely a Felek által elháríthatatlan, és
amely jelen Szerződés teljesítését akadályozza vag kor7átozza, í5l különösen: háború,
ellenségeskedés, lázadás, forradalom, katasztrófa, továbbá sztrájk, zendülés, tüntetés
va5, rendzavarás, kivéve, ha az kizárő7ag az EIadó alkalmazottaira terjed ki.

8.2. Ha bármelyik Fél úgz véli, hory vis maior következett be, s ez akadá|yozza a
kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles iíásban értesíteni a másik Felet, s
közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetóen várható idótartamát. trbben
az esetben a vonatkozó határidó meghosszabbodik a vis maior időtartamáva1.

8.3. Az értesítés elmulasztásából eredó kárért a mulasztó Felet felelősség terheli.

8.4. Ha vis maior körülmény bekóvetkezett, mindkét Fél köteles törekedni a Szerzódésból
eredó kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyiben az ésszerúen
elképzelhetó. Amennyiben a vis maior időtartama a 60 napot meghaladja, bármelyik Fél
jogosult a jelen Szerzódést rendes felmondással, 30 napos felmondási idővel
megszüntetni.

8.5. A Felek rögzííik, ho5, amennyiben jelen Szerzódést a koronavírus globális elterjedése
miatt kihirdetett veszélyhelyzet fennállta alatt kötik meg, úry szerzódéses
kötelezettségeiket ennek ellenére határidóben és Szerzódés szerint teljesíteni vállalják.

Erre firyelemmel a Ma$,arországon jogszabályban kihirdetett veszélyhelyzetet - ide nem
éItve a helyzet esetleges további jelentós hátrányos és a Szerzódés teljesítését érdemben
akadá7yozó megváltozását - nem tekintik vis maiornak.

9. A Szerződés megszúnése, módosítása

9.1. Jelen Szerzódés a2.2. pontban foglaltakon kívü1:
' megszüntethető rendkívüli felmondással azonna|ihatállyal;
. megszúnik az 1,-3. éslvagt az 7.5. pont szerinti összeg keretösszeg

kimerülésével, vary amennyiben Vevók az 1.5, pont szerinti keretösszeg
részbeni lehívásáról döntenek, úgu a részbeni 1ehívás keíetében leadott utolsó
Megrendelés teljesítésével.

9.2. A Felek megállapodnak abban, hog, a jelen §zerzódés és/vas/ Megrendelés az
alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén - a másik Félhez intézett írásbeli
nyilatkozatta1 - azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján részlegesen va5l teljes
egészében szúntethetó me8.

9.2.1. Rendkívüli íelmondási okok a Vevó részéról különösen, de nem kizárólagosan:
Vevó jogosult a jelen SzerződéSt és/vary a Megrendelést a-zorLn.a|i hatállyal
felmondani abban az esetben, ha
. az E|adő a vevó erre vonatkozó írásbeli fig,elmeztetése ós a szerzódésszerú

teljesítésre a je|en Szerződ,ésben rögzített, illetóleg a Vevő által meghatározott
ésszerú póthatáridón belül sem teljesíti a je|en Szerződés alapján fennálló
bármely kötelezettségét;. a szerzódés idótartama alatt S-nél több alkalommal fordul elő hibás teljesítés

. a szerzódés idótartama alatt a szerződés 1.3. pont szerinti nettó értékére
vetített meghiúsulási (nemteljesítési) kötbér mértéke a 20 Yo-ot, a hibás
teljesítési kötbér mértéke a 70 oÁ-ot meghaladja.

. az Eladó el|en az illetékes bíróság jogerósen felszámolási eljárás,
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kényszertörlési eljáíás lefolytatását rendeli el, csódeljárást kezdeményez, vag
Eladó önmaga végelszámolását rendeli el (kivéve a 1991. évi IL. törvény 11. §
(2) bekezdés h) pontja szerinti esetet);

. az Eladó es/úttmúködési kötelezettségét súlyosan vagz ismétlődóen megszegi;

. az Eladő a vevó vary yevő szerződ,ő partnerei jó hírnevét, harmadik
személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztetó maSataítás tanúsít;

. az E\adó egzéb súlyos szerzódésszegést követ el,

9.2.2. Rendkívüli felmondási ok az Eladő részéről, amennyiben a Yevő az Eladó erre
vonatkozó írásbeli figlelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésfe az Eladó által
meghatározott ésszerú * de legalább 30 napos - póthatáridón belül sem teljesíti a
jelen Szerzódés alapján fennálló kötelezettségeit.

9.3. A Felek megállapodnak, hory Vevó a jelen Szerzódés azonnali hatályú rendkívüli
felmondással történó megszüntetése helyett - amennyiben annak feltételei fennállnak -
választása szerint jogosult a jelen Szerzódéstól, va5l az adott Megrendeléstól elállni.

9.5. A jelen Szerzódés kizáróllag a Felek közös meges/ezésével, írásban, a Kbt. 141. §-ában
foglaltak szerint módosítható.

Nem minósúl szerzódésmódositásnak a Felek cégjeglzékben nyilvántartott adataiban,
így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkezó
vá|tozás, továbbá a szerzódéskötés és teljesítés során e|járó szewezet és a
kapcsolattartók adataiban bekövetkezó változás.

9.6. A Vevó a Szerzódést felmondhatja azonnali hatályú rendkívüli íelmondással, vary - a Ptk.-
ban foglaltak szerint - a §zerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a Szerzódés olyan lényeges módositása, amely esetében a 141.

§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) az Eladő nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, tuagI az Eladóként

szerződ,ő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem
felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; va5l

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vary az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eUárásban kimondta, llogI az Európai Unió jogából eredó
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a Szerződés semmis.

9.7 . A Yevő köteles a Szerzódést felmondani azonnali hatályú rendkívüli felmondással, vary
- a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződés megkötését követóen jut
tudomására, hog a szerződ,ő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során klzáró ok
állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

9.8. A Vevó jogosult és eryben köteles a Szerzódést felmondani rendkívüli felmondással- ha
szükséges o1yan határidóvel, amely lehetővé teszi, hory a Szerzódéssel érintett íeladata
ellátásáról 8ondoskodni tudjon -, ha
a) az Eladóban közvetetten va5l kózvetlenül 257o-ot meghaladó tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személy vary személyes joga szerint jogképes szeryezet,
amely tekintetében fennál1 a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
me8határozott feltéte1;

b) az Eladő közvetetten vas/ közvetlenüI 25'Á-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagr személyes joga szerint josképes
sze^|ezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel.

Az EIadó kótelezettséget vállal arra, ho5, a jelen Szerzódés teuesítésének teljes
idótartama alatt tulajdonosi szeíkezetét a Vevó számára megismerhetóvé teszi, és a Kbt,
l43, § (3) bekezdése szerinti ügllelekról a Vevöt ha]adéktálanul értesiti. A jelen ponY-'2
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szerinti kótelezettségek megszegése Eladó súlyos szerzódésszegésének minósú1.

9.9. A Felek rőgzít|k, ho5, a jelen pontban foglalt megszúnési okok nem érintik a Felek jelen
Szerzódésből eredó eryéb jogainak és kótelezettségeinek fennállását (pl. jótállásból eredő
jogok és kötelezettségek, titoktartási kötelezettség).

1O. Egyéb rendelkezések

10.1. Vevő és Eladó a Szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl, kötelesek erymással
eryüttmúködni. Ennek megfelelóen kellő időben eglmás rendelkezésére bocsátják a
szükséges adatokat, Valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek
megteremtéséről; a teljesítést érintó minden 1ényeges körülményről haladéktalanul
tájékoztatják es/mást.

10.2. A Felek kapcsolattaltói a 4. számú mellékletben szerepló személy(ek).

10.3. A Fe]ek az adataikban bekövetkezó mindennemú változást, különösen a cég cimének,
bankszámlaszámának és adószámának változását a másik Féllel, amennyiben arra
lehetőség van a változás bekóvetkezését megelózóen 3 munkanappal, amennyiben erre
elózetesen nincs lehetóség, a vá|tozás bekövetkezését követó legfeljebb 3 munkanapon
belül írásban kötelesek közölLni. Ezerl bejelentési kötelezettség elmulasztásából vary
késedelmes teljesitéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.

10.4.Nem minósül szerzódésmódositásnak, ha a Szerzódés h atelya alatt az Eladó, mint ajelen
Szerződ,és megkötését megelőző közbeszerzési eljárás ajánlattevóje által a kőzbeszerzésí
euáíás során megajánlott valamely termék s/ártása igazo|tan megszúnne, va$,
forgalomból történő kivonásra, va§r termék visszahívásra vas. valamely engedélye
visszavonására kerü1 sor, vagz a megajánlott termék alkalmasságát és/vas/ a
for8almazhatóságát érintő hazai, vary nemzetköZi hatósá8i intézkedés esetén és az adott
terméket helyettesító termék a kőzbeszerzési eljárásban megfogalmazott
minimumkövetelményeknek a továbbiakban is megfelel és azt az E|adő vá|tozatlan áron
szállítja.
Ezen körülményekról az Eladónak haladéktalanul tájékoztatni kell a Vevót.
A helyettesító terméket Vevó értesítését és arra adott irásbeli hozzájárulását követóen
jo8osult Eladő az érintett tefmék lehivása esetén teljesítésként leszállítani. Kizárólag
glártó álta| i.gazolt fenti körülmények fennállta esetén és uryanazon s/ártó által ryártott
helyettesítő termék esetében van lehetóség e pont szerinti termékcserére.

10.5. Amennyiben az Eladó nem képes es/enértékú telméket szállítani vag. annak
e§/enértékúsé8ét a vevó nem fogadja el, abban az esetben a Felek az adott termék
tekintetében a Szerzódés lehetetlenülését állapítják meg, amely az egtéb termékek
tekintetében fennálló szerződéses rendelkezések hatályát nem érinti.

10.6. A Vevó jogosult az E|ad,ó jelen Szerzódés teuesítéséVel összefüggó tevékenysé8ét * az
Eladó tevékenységének indokolatlan zavarása nélkül - 24 órán belüli elózetes egleztetést
követóen, szúróplóbaszelúen ellenórizni. Az E|adó kóteles a VeVó ilyen irányú indokolt
kéréseinek eleget tenni.

Io.7.Az E|adónak kötelessége a teuesítés során felmerült, elóre nem látott köíülményeket
haladéktalanul jelezni Vevó felé. Az Eladó köteles továbbá írásban, visszakövethető
módon felhívni Vevó fig,elmét a részére leadott Megrendelés helytelenségeire,
ellentmondásokra, Ennek elmulasztásából eredő minden felelósség az Eladót terheli. A
jelen pont szerinti jelzési kötelezettség teljesítése nem mentesiti az Eladót a teljesítési
kötelezettsége aló1.

I0.8. Az Eladó alvállalkozók (és eryéb közremúködók) foglalkoztatására a Kbt. szerinti
feltételekkel jogosult. Az Eladő az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető
díjak alvállalkozók felé tórténó megfizetéséról köteles gondoskodni, és az alvá|la]kozó!.-')
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nem jogosultak semmilyen díj-, költségigénnyel vary es/éb követeléssel a Vevővel
szemben fellépni. fu Elad,ő az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a
titoktartási kötelezettsóg velük történő betartatásáért e5,ebekben a Ptk. szabályai
szerint fele]_

10.9. A Felek kiíej ezetten rögzitik, hory e Szerzódés vonatkozásában a Ptk. 6:63. § (5) bekezdés
elsó mondatának alkalmazását kizárják,

10.10. A jelen Szerzódés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a jelen
Szerződés érvénytelenségét. A jelen Szerzódés valamely rendelkezése érvénytelenné
válása esetén Felek kötelesek az érvénytelenné vált rendelkezést olyan rendelkezéssel
pótolni, mely megfelel a Felek jelen Szerzódés megkötésének idópontjában fennálló
gazdasági akaratának.

l0.IL Az Eladó nyilatkozik, ho$l tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselóinek
vonatkozásában, vag alkalmazottjaként nem ál1 jogviszonyban a Vevő vezető
tisztségviselójével, az üryletben érintett alkalmazottal, vag annak Ptk. szerinti közeli
hozzátartozőjáYal.

10,12. A Felek e gtmáshoz intézett nyilatkozataikat írásban - ideértve, de nem kizárólag postai
úton megküldött levél, személyesen kézbesített levél, távirat, telefax, e-mail, stb. -
kötelesek megtenni. A Felek tudomásul veszik, hogr

. a Felek levelezési címként a jelen szerzódésben meghatározott cimet fogadják el,
Amennyiben valamelyik Fél pontatlan, téves címet adott meg, illetve elmulasztja
értesíteni a másik Felet a levelezési címe változásáról és emiatt válik sikertelenné
a kézbesités, akkor ennek a felelóssége az értesítést elmulasztó Felet terheli;

. a Felek e5,máshoz intézett (postai tértivevényes) nyilatkozatai akkor is
kézbesítettnek tekintendók, amennyiben azok ,,nem kereste", va§
"eredménytelen" 

vas/ ,elköltöZött" vas/ ,,címzett ismeretlen" jelzéssel érkeznek
vissza. Az iry visszaküldött iíatot a második postai kézbesítés megkísérlésének
napjától számított 5. napra vonatkoző l.'atállyal kézbesítettnek kell tekinteni;

r A Felek a személyesen átadott küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor
a cimzett az átvételt iga?-o|ta,,

r A Felek a telefaxon, e-mailen küldött küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek,
amikor a címzett az átvéte|t igazolta, email esetén amikor a kézbesítési igazolást a
feladó megkapta, ennek hiányában amikor a küldó a küldeményt elküldte.

10.13. A Felek jóhiszemúen törekszenek arra, hog. az e Szerződ,és létrejöttével és/vary
érvényességével és/vas/ tartalmával kapcsolatos esetleges jogvitáikat békés és közvetlen
kereskedelmi tár$,alások útján oldják meg.

Amennyiben a Felek az emlitett közvetlen és kötetlen tárryalások megkezdésétól
számított 30 napon belül nem tudják megoldani a Szerzódés alapján vagl ezze|
összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úry vitarendezósi tárryalásaikat
eredménytelennek tekintik. Az eredménytelen vitarendezést követően bármely fél
jo8osult bírósághoz fordulni a jogvita rendezése érdekében.

A Felek a jelen Szerződésből eredóen a jövóben felmerülő vaglonjogi jogyitáik
elbírálására a polgári perrendtartásró| szőló 2O16. évi CXXX. tv. 31. §-a alapján kikötik
Siófoki Járásbíróság, illetve pertárs,éItéktól függóen a Kaposvári Törvényszék
kizárólagos illetékességét.

Io.I4. A2 Eladó által a szerzódéskötést megelózó kőzbeszerzésj, eljárás során, Valamint
szerzódéskötéssel eryidejúleg átadott, illetve a Szerzódésben megadott személyes
adatokat a Vevő a Szerzódés teljesítése, a kapcsolattartás, illetve a jogviszonyból
száímazó igények érvényesítése, továbbá a Kbt.-ben előírt kötelezettségei - különösen a
Kbt. 46. §-ának (2) bekezdése szerinti megőrzési kótelezettség - teljesítése érdekében
kezeli. Az Eladó a Szerzódés aláírásával nyilatkozik, hogl az á|tala megadott szeméIyes,,,.--)./ -<|Szuktcrtilct L_----'sZercpkÖle]
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adatok Vevó általi kezeléséhez és feldolgozásáIloz az érintett(ek) kifejezett
hozzáján:,Lásával rendelkezik, e hozzájárulás(oka)t a Vevó felhívására az Eladő bármely
időpontban igazolni tudja, A hozzájárulás kiterjed a következőkre is: a Vevó eg,es
technikai múveletek elvégzésére adatfeldolgozót vehet igénybe, amelyról az Eladó, illetve
az étíntett kérésére tájékoztatást ad. A Vevó az adatokat a jogviszony me8szúnését
követóen az igérryek elévüléséig, illetve a Kbt. 46. §-ának (2) bekezdésében íögzitett
időtartam lejártáig kezel1 az iratokat ezen túlmenóen a Kbt. és a levéltári anyagokra
vonatkoző jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően órzi. Amennyiben a Szerzódés
teljesítésével összefüggésben követelésbehajtásra kerül sor, ús/ a személyes adatok az
adatkezelés cé|jához szükséges mértékben átadásra kerülnek a Vevó megbízása alapján
eljáró, a követelések kezelését végző természetes személynek és gazdálkodó
szervezetnek.

11. Titoktartás

A jelen Szerzódés aláírásával a Felek kötelezik magukat arra, hogr a Szerződés
teljesítése során tudomásukra jutott mindennemú adatokat, információkat, továbbá a
vonatkozó hatályos jogszabályok - különösen az információs önrendelkezési j ogró| és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Unió Általános
Adatvédelmi Rendelete /GDPR/ - rendelkezései értelmében a természetes személyre
vonatkozó személyes adatokat, üzleti titoknak minósüló adatokat a jogszabályi
rendelkezések betartása mellett kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, azokat
csak a Szerzódés teljesitéséhez szükséges mértékben használják.

A Felek részletes adatkezelési megállapodása a jelen Szerzódés 12. pontjában, míg a
Vevó adatkezelési tájékoztatója a Vevó honlapján található.

A Felek vállalják, ho5, a fenti kötelezettség megszegéséból eredően ke|etkező igazolt
károkat a másik Fél részére teues mértékben megtérítik.

Az információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a
Feleket a Szetződés lejáratát követóen határozatlan ideig terheli.

t2. Adatkezelésselkapcsolatosrendelkezések

A Felek e§lezóen rögzitik, hogz a jelen szerzódés megkötése és teljesítése során a jelen
Szerződéssel összefüggésben munkavállalóik, természetes szemé|y szerződó felek, jogi
személyek esetén cégképviselőik, közremúködóik (a továbbiakban es/üttesen:
,,Közremúködő") személyes adata kerül közlésre. Saját Közremúködóje tekintetében
mindegzik Fél adatkezelő, az adatkeze|ő Fél Kózremúködője tekintetében a másik Fél,
akinek a személyes adatot átadja, a cimzett.

A DRv Zrt,l DMRV Zrt./ÉDV Zrt,lTRv Zrt,l ÉRv, Zrt, tájékozlatja az Eladót, ho§, a
jelen Szerzódéssel összefüggésben közölt, a DRV Zrt./ DMRV Zrt./EDV Zrt.ITRY Zrt./
Ílpv. zrt szálTrára cimzettként tudomására jutott személyes adatokat a Szerződés
kezelése, a Szerzódés teljesítés során a dokumentumok nyilvántartása, számlakezelés,
valamint az úz].eti partnerek elérhetóségének szeívezeti erység szintú nyilvántartása
céljából kezeli, mellyel kapcsolatos részletes adatvédelmi tájékoztatónk a
http: / /www.drv.hu/ http:/ /www.dmrzrt.hu / httlr:/ /www.trvzrt.hu l http:llwww.
ervzrt.l,lu l http:/ /www.edv.hu oldalon érhetó el (Adatkezelési tájékoztatő elnevezéssel).

A Dunantúti Regiondlis Vízmú ZdttkönjLen Működő Részuéngtdrsasag/ DMRV Duna Menti
Regionalis Vízmű Zátlkóúen Működő Részuéngtarsaság/Északdundnűti Vízmű
Zdrtkörűen Működő Részuéngtársaság/ ÉszakdunántúIi Vízmű Zdrtkőrűen Működő
Részuéngtársaság/ Tiszamenti Regionális Vízműuek Zartkörúen működő
Részuéngtársasdg/ ÉRV Északmaggarorszógi Regionális Vízmúuek Zártkörűen Műkődó_..-)
Részuénatarsasag/ Tiszamenti Regiondtis Vízm ue,k. Zdrtkőrűen múkö/ó l{
|Slaklerii]et (_-----'^
szerepköre] l
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Részuéngtdrsasdg / ÉRV. Északmaggarorszdgi Regiondtis Vízmúuek Zartkórűen Múködő
Részuéngtarsasrig kijelenti, hogy a jelen pontban foglaltakról adatkezelóként a saját
Közremúködőit az ítt leírtaknak megfeleló teljes terjedelemben, igazolható módon
tájékoztatta,

Az Eladó a szerződ,és aláírásával kijelenti, hogr a fenti adatkezelési tájékoztatőt
elolvasta, me8értette és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Az Elad,ő a Szerzódés aláírásával is, feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget
vállal arra, ho5r

- a jelen pontban foglaltakról adatkezelóként a jelen Szerződés teljesítése során a saját
Kózremúködóit az itt leírtaknak megfeleló teljes terjedelemben, igazolható módon
tájékoztatja,

, a jelen pontban foglalt kótelezettsége nem teljesítéséból va$, késedelmes teljesítéséból
eredó következményért teljes kártérítési felelósséggel tartozik, az ezze| összefüggésben a
Vevóvel szemben támasztott igény, követelés alól a Vevót teljes körúen mentesíti és az
ilyen igényért, követelésért harmadik személlyel szemben helytáIl, Az Eladó kifejezetten
kijelenti, ho5, jelen kötelezettsége kiterjed a fentiekkel összefüggésben bármely eljáró
hatóság (pl. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, uniós hatóság),
bíróság vagr más harmadik személy által kiszabásra kerúlő bírság va§l bírság jellegú
szankció Eladó általi maradéktalan megíizetésére.

Jelen Szerzódés 6, azaz hat, erymással szó szerint megegyező példányban, ma5,ar nyelven
készült, melyból Vevőt 5, azaz őt pé|dány, Eladót 1, azaz e§ példány illet meg.

A jelen Szerzódésben nem szabá|yozott kérdésekben a mas/ar jog vonatkozó elóírásai,
különösen a ptk. és a l(bt. rendelkezései alkalmazandók.

A Felek kijelentik, hog, rendelkeznek a Szerződ,és aláírásához szükséges jog- és
cselekvóképességgel, továbbá nem állnak csód-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt.
Mindkét fél kötelezettséget vállal arra, ho§l amennyiben ezen feltételekben változás á11 be, azt
3 (három) munkanapon belül a másik fél tudomására hozza.

ISzakterüle1
szerepköre]

o§zakterületi aláír,ó
éífó nevel

O1daI20 l33





A Felek a jelen Szerzódést átolvasást és értelmezést követóen, mint akaratukkal mindenben
megegezőt, jőváha§lólag írták alá.

Budapest, 2021. ..'le.,1.1$

Vevő k ké pvis el".UbÉfu 
'.o

}.mántrlli
nálisvízmüzü

volencsik zsolt
Dunántúli Regionális Vízmú

zártkörúen Működó
Részvénytársaság

Északdunántúli vízmű
zártkőrűen

ISzakteri.ilet
szerepköre,] D' Ko,ní*W;;, sch.il

oszl

l],. .,, ,. 
" 
.Lőrinc Ákos

: -l i - '" 
\/ L l i Észzinreulrár|t,r. |i vizrrrű zátt

Működő Részvénytársas

;;-;;;;.*, il;i;
Tiszamenti Regionális Vízmúvek

záttkötűen múködő
Részvénytársaság

Budapest, ZOZ|. l2.-.H.:.

Eladó képvlseletében:

"KRlsTÁLY"
---> --",-) Iengző, Srolodllotó ós XcrerkodCml l(Fí,

-------,#(-í-=:=- 8óObsiűok,főU.15.

_ Nytkos Gábor Adónónrl llX5750ó,2,11

'KRISTALY " Tervező, §zolgáltató és
Kereskedelml Korlátolt Felelósségü

Társaság

DMRV Duna Menti Regionális Vízmú
Zártkörűen Múködó Részvénytársaság

ÉRV. Észalr
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IÍszakmagyarországi Regionális Vízművek
Záítkörúen Múködő Részvénytársaság
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2. számú melléklet: A szerzódéskötést megelóző közbeszerzési eljárás ajánlattételi
szakaszában publikált Kőzbeszerzési Dokumentumok (fizikai csatolás nélkül)

ISzakterület
szerepköri:]

ISzakter,ületi aláir,ó
neve]
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3. számú melléklet: Eladó közbeszerzési eljárás során tett ajánlata és nyilatkozatai
(fizikai csatolás nélkül)

ISzakterület
szerepköre]

ISzakteri-ileti aláír,ó
neve]
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4. számű melléklet: Felek kapcsolattartói, szállítási (teljesítési) helyek

DRv zrt konszignációs raktárai:

Raktáí
megnevezé

se
Telephely cime Árufogadás

i idó
Kontakt
személy Elérhetósége

DRV-
Zamárdi-
Központi
raktár

862l Zaífleídi,
Tóközi u. 8|0O 14|0o Bihary Judit

raktárvezetó
70 l668-
0917

bihan,, judit
í,idrv, hu

DRV-
I(eszthely

8360 Keszthely,
Vaszary Kolos u.
13,

8:00 14:00 pcnzel pétet pá1 30 / 3398-
951

i)enzer.peter
@drv.hu

DRV Pécs 76l2 Pécs, Pipitér
u. Űszőgi, viztározó 8: o0- 14:0 0 Csipes János 30 /2a7a- cslpes.Ianos

@drv.hu

DRV-
velence

2481 Velence,
Szabolcsi u, 40. B:o0 14:o0 Barkó krisztina 30 l2488-

46a
barko.kriszti
naír2drv,hu

Egyedi megrendelés esetén DRV Zrt szolgáltatási területe.

Eladó kapcsolattartóia:

Név: Bogar Andrea területi képviselő / Fülöp Attila kereskedelmi előadó
Telefon: +36 30 163-3223 l +36 30 385-0ó48
E-mail cím: bogar.andrea@kristaly.eu / fulop.attila@kistaly.hu

ISzakterület
szerepköre]

ISzakterületi aláíro
neve]
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DMRV Zrt konszignációs raktárai:

Raktár
megnevezés

e
Telephely címe Árufogadá

si idő
Nontakt
személy Elérhetősége

DMRV Vác 2600 Vác, Derecske u.
4. 6:30-

l4:30
Kosztolányi
Gábor

20 l 92o-
6530

Kosztolanvi,Gaboría
dmrvzrt.hu

DMRV-
Balassaryar
mat

2660 Balassa§larmat,
Rákóczi u. l34.

6|30-
14:30 Pál Tibor 20 / 849-

31-88

paltríadmrvzlt,hu

DMRV -
GödölIő

2100 Gödólló, sik
Sándor út 7.

6:30-
14:30 I(lotz Attila 28 / 52o-

7aa
klót z a(a d rn í,\, zl t,h 1)

DMRV -
szentendre

2O0O Szentendre,
Kalászi út 2.

6:30-
14:30

Kondricz
Máté Péter

20 l 344-
a3-67

Kondricz.MatePeter
t@dmrvzrt.hu

Egyedi megrendelés esetén DMRV Zrt szolgáltatási területe.

Eladó kapcsolattartóia:

Név: Bogár Andrea területi képviselő / Fülöp Attila kereskedelmi előadó
Telefon: +3630 163-3223 l+3630 385-0648
E-mail cím: bogar.andrea@kistaly.eu / fulop,attila@kistaly.hu

ISzakterület
szerepköre]

ISzakterületi aláir,ó
neve]
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ERV Zí! ka4§"ign4sió§ !4!!é!4!

Egyedi megrendelés esetén ÉnV Zrt szolgáltatási területe.

Eladó kaocsolattartóia:

Név: Barla Lajos területi képviselő / Fülöp Attila kereskedelmi előadó
Telefon: +3630 682-4672 l+3630 385-0648
E-mail cím: barla.lajos@kristaly.eu / fulop.attila@kistaly.hu

ISzakterüIet
szerepköre]

ISzakteriileti aláíró
neve]

O|daI29 l33

Raktár
megnevezése Telephely címe Árufogadás

i idó
Kontakt
személy Elérhetósége

ERV
Központi
Raktár

3700
Ií'azíncbarcika, Ózdi
út 3.

6:00- 1 4 |0o Varga Edina 30i 5613-
856

varga,edinaírD
elvzrt. hu

ERV
Salgótarjáni
Raktár

31OO Salgótarján,
I(arancs út 80, 7:00- 1 5 |00 zsidai krisztián 70 l4926- zsidai.krisztiá

na.|efuZft.hu





ÉDv zrt konsziPnációs raktárai:

Egyedi megrendelés esetén ÉDV Zrt szolgáltatási területe.

Eladó kapcsolattartóia:

Név: Bogár Andrea területi képviselő / Fülöp Attila kereskedelmi előadó
Telefon: +36 30 163-3223 l +36 30 385-0648
E-mail cím: bogar.andrea@kristaly.eu / fulop.attila@kristaly.hu

ISZakterület
szerepköre]

ISzakterületi aláíró
nevel

Raktár
megnevezése Telephely címe Árufogadás

i idó
Kontakt
személy Eléíhetősége

Közpor'ti
raktár

2800 Tatabánya,
Táncsics M. u. 1/c

7 .oo -
13.30

Simon Ákos
íaktár.Vezetó

simon.akos
(rledvrt,hu

+3630690
9435

Központi
raktár 28O0 Tatabánya,

Táncsics M. u. 1/c
7.00 -
13.30

Madár sándor
raktáNezető
helyettes

madar.san
doríoedvrt.
hu

+3630330
3B07

Oldal 30 / 33





TRv zrt konsziqnációs raktáíai:

Raktár
megnevezése Telephely címe

Árufog
adá§i
idó

Kontakt
személy Elérhetósége

l200 i(arcag 5300 Karcag, I(isújszállási
it 24.

8|00-
14:00

posztós Ernó
Kovács
Sándorné

posztos.erno@trvzr
t.hu
kovacsne.erika@tr
vzrt.hu

7o l932
9124
70 l932-
9129

2ooo Debrecen 4o27 Debrecen, Fúredi út
72 74

8:oo-
14:00 Széki Tibor sz eki. tib olíaDtlv zí t.

hu
70 /6a5-
9305

47oo
Vásárosnamény

470o Vá§árosnamény, Ilki
út 16,

8:00
1,+:0(-)

Garai Norbert
Juhászné ll1és
Viktória

9araí.norbert@trrz
rt.hu
juhaszneilles,erika
Dtí\lzít.}]l)

7o /521-
8221
30 / 559-
9472

4 800
Mátészalka

470O Mátészalka, Jármi
it 24.

8:00-
14:00

Iván József lván
Rebreiné Bakos
Eleonóra

ivan.jozsef@trnzít.
hu
rebreinebakos,eleo
noraratlwzrt. hu

7o/376-
057o
7o /52l-
a219

510o
Jászberény

5100 Jászberény,
Újhes/szóló
14680/I ltsz

8:00-
14:00

Lenglel Gábor
Blaskovics
BeatIix

leneyel.gabo(@trvz
rt,hu
blaskovics,beatrix
@tívzít.hLI

7o /377-
1631
7o /377-
0636

Egyedi megrendelés esetén TRV Ztl szolgáltaíási területe,

E!adó kapcsolattartóia:

Név: Barla Lajos területi képviselő / Fülöp Attila kereskedelmi előadó
Telefon: +3630 682-4672 l+3630 385-0648
E-mail cím: barta.lajos@kristaly.eu / fulop.attila@kistaly.hu

ISzakteti.ilet
szerepköre]

[Szakterületi a[áíró
neve]
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IV.1 Földfeletti
tűzcsapok
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FF tűzcsap tl0/1000 10 KR 0 1 l 3 5 13

FF túzcsap 80/l000 10 NKI] 6 0 0 3 5 14

FF tiizcsap 80/1250 10 KI] 1 40 15 ,) l8 77

IF tűzcsap 80/1250 l0 NKB 16 4 0 ) 3 z6
FF tűzcsap 80/1500 10 KB 5 2 6 ) 21 37

FF tiizcsap tt0/ l 500 10 NKB 12 0 0 3 0 15

FF tiizcsap 100/l000 10 KI] 0 0 1 3 0 4

IF lűzcsap 100/l000 10 NKB l 0 0 J 0 4

F F' tűzcsap 100ll250 10 KB 5 8 15 3 0 3l
FF tűzcsap 100/l250 10 NKB 10 0 0 3 0 13

FF túzcsap 100/l 500 10 KB 1 0 1 3 0 5

FF tűzcsap 10()/150() 10 NKB 5 () 0 3 0 8

IY.2 Földalatti
tűzcsapok

DRv DMl{V ERV EDV TRV
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Fa túzcsap 80/1000 10 ) 1 3 3 5 l8
Fa tűzcsap 80/ 1250 10 1 l6 0 0 0 17

Fa tűzcsap 80/1500 l0 1 2 1 J 3 l3
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5. számú melléklet: Konszignációs raktár minimálkészlete
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IV.3 Tűzcsapkiegószitíík DRv DMRv lnv nnv TRv
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Fa. (ajánlati) tűzcsaphoz eizárókulcs ] 0 0 J 0 6

Ilf. (ajánlati) tűzcsaphoz kulcs 5 0 0 3 0 8

Miia. tűzcsap kupak "B" típusú 7 0 0 2O 0 27

DN80 Komplett belsőrósz (1,000mn) Ft 0 0 0 0 0 0

DN80 Komplett belsőrész (125Ornrrr) Ff. 0 0 0 0 0 0

DN80 Konrpiett belsőt,ész ( 1 500mnt) Fi 0 0 0 0 0 0

DN80 Konrplett belsőrész ( l000nrm) Fa. 0 0 0 0 5 5

DN80 Komplett belsórósz (l500nnr) Fa. 0 () () 0 7 7

DNl00 Kompletl belsőrész (1000rnn) Fl. 0 0 0 0 0 0

DNl00 Kornplett belsőrész (1 250ntni) Ff. 0 0 0 0 0 0

Fa. Tüzcsap elzárókulcs (nógyszög) 1 0 0 0 0 l
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