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Képviseli: Bihary Béla, értékesítési vezető Kelet-Közép Európa

mint EladÓ, a továbbiakban Eladó, a továbbiakban Vevő és Eladó együtt: Felek között az alulírott napon
és helyen. az alábbi l'eltételeklel.

1. A SZERZóDÉs r,É,rnr"rörrÉ,Nnx nr,ÓzvrrNyn

1 ,1 , A Vevő ,,Ivóviz szivattyúk beszerzése 4 részben" tárgyban, TED 202lls 023-056703 számon
megindított, uniós nyílt kőzbeszerzési eljárást folytatott le a 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) Második Része, valamint a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó
sajátos közbeszerzési szabályokól szőlő 30712015 (X. 27) kormányrendelet alapján
(továbbiakban:,,Közbeszerzési Eljárás").
A Közbeszerzési Eljá,rás ,,3. rész Lowara vagy egyenértékű ivóvízszivattyúk" részében Eladó
ajánlata alaplán, és Vevő 2021. május 31, napján megkíildött, az eIjárás eredményéről szóló
összegezése értelmében az eljárás nyertese Eladó.

1.2. A Vevő a ,,Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése" című páIyázat keretében jelen
szerződés műszaki tartalmának megvalósítására 50 %_os támogatást nyert."

2. AsZERZőDÉsrÁncy.q.

2.1 , Az Eladő eladja, a Vevő megvásárolja a szerződés 1 , mellékletét képező Tételes ártáblázatban
meghatározott termékeket (a továbbiakban Termékek).

2.2, Az Eladő feladata a szivattyúk Vevő által a 3.3. pontban meghatározott átadási ponton történő
átadása.



2.3.Az EIadó a jelen szerződés szerinti valamennyi feladatát a szerződésben rögzített ellenérték
(,,Vételár") ellenében végzi.

2.4. (Közös ajánlattétel esetén) Közös ajánlattevőként szerződó Eladók ajelen szerződés aláírásával
a szerzódés teljes tartalmának teljesítéséért egyetemleges kötelezettséget vállalnak.

3. A TELJESÍTÉ,s rr.ArÁRnt.rn És rrnr-yo

3.1.Az Eladó a Termékek jelen szerződés 4.7. pontla szerinti átadását a jelen szerződés
hatálybalépésétől számított 120 naptári napon belül köteles teljesíteni.

3.Z. Az Eladő előteljesítésre jogosult. A Termékek Vevó részére történő átadása az 1,. és 2. tész
vonatkozásban legfeljebb kettó részletben történhet, a szerzódés 5.5 pontjában foglalt táblázat
szerint. A Termékek Vevó részére történő átadása a 3. és a 4. rész vonatkozásában egy
részletben törlénik. Az egyes átadások időpontjáról Eladó a Vevót köteles legalább 5

munkanappal korábban írásban értesíteni.

3.3. A teljesítés helye (átadási pont): 2600, Vác KodáIy Z. tt.3,

4. A FELEK JOGAI É,s KöTELf,ZETTSÉGEI

4.1.Az Eladó a szerződés táígyát képező Termékeket új, rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapotban, gyári csomagolásban köteles átadni. Emellett Eladó köteles a Termékeket úgy
csomagolni, hogy azokat semmilyen sérülés ne érje.

4.Z.Az Eladő köteles minden Termékhez mellékelni az adoít terméke vonatkozó, annak

rendeltetésszerű h asznáIatához szükséges valamennyi alkatrészt és tartozékot.

4.3.Az E|adő az átadás-átvétel során Terméktípusonként az alábbi dokumentumok átadására
köteles:
o CE minősítés,
o szivattyúra vonatkozó gépkönyv,
o Katalógus, mellmek tartalmaznia kell; alkalmazási terület, teljesitmény görbe, Q-H görbe,

teljesítmény görbe, hatásfok görbe (hidraulikai és együttes hatásfok), szabályozott
jelleggörbe, villamos motor adat, szerkezeti anyag, környezetre vonatkozó adat, szállított
közegre vonatkozó adat, méretrajz, tömeg, alkatrészjegyzék, robbantott ábra,

. a Termékek rendeltetésszerű hasznáIatához szükséges valameruryi dokumentum, így
kiilönösen a kezelési (használati) útmutatót, forgalomba hozatalra vonatkozó okmányok;

o a jótállásra vonatkozó okmányok.

4.4. AzEladőkijelenti, hogy rendelkezik j elen szerzódésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélyekkel, jo gosultságokka1.

4.5. A Vevő biztosítja Eladójelen szerzódés teljesítésében közreműködő szakembereinek a teljesítés
helyszínére történő belépését, továbbá a teljesítés helyén törlénó munkavégzését a teljesítéshez

szükséges mértékig és időtartamban.

4.6. A lerakodás és a teljesítés helyszínén történó átadás Eladó kötelezettsége. Az Eladó kötel€s a

lerakodáshoz és átadáshoz a megfelelő személyi, illetve tárgyi feltételeket biztosítani.

4.7,A Termékek átadásakor a Vevő csak mennyiségi ellenőrzést végez, amelyrrek megtörténtét a

szállítólevél aláírása tanúsítja. Az átadás-átvétel idópontjában a Felek közösen ellenőrzik a

Temékek szemmel látható tulajdonágait, és azok szerződésszerűségét. A Vevó nem köteles
vizsgálni a Termékek azon tulajdonságait, amelyek minósége tanúsításra kerül a szerzódés 4.3-



pontjában felsorolt dokumentumokkal. Minden egyes átadásra kerülő csomagot, rakománY úgy
kell címkézni és megjelölni, hogy a tartalmuk felnyitás nélkiil megállapítható legyen.

Felek a Termékek átadás-átvételét szállítólevél aláírásával igazo|1ák. A Vevó képviseletében
arra jogosult által aláífi szállítólevél egyúttal a teljesítés igazolásának minősül és a számla
mellékletét képezi.
A szállítólevélnek tartalmaznia kell:
- az átadás-átvétel időpontját,
- Vevő nevét és címét,
- Eladó nevét és cimét,
- az átadott Termékek megnevezését,
- az átadott Termékek egyedi azonosítóját,
- az átadott Termékek mennyiségét,
- az Eladő és a Vevó megbízottjának olvasható nevét és aláírását b éIyegzőveI.

4.8. A Termékeket az előírásnak megfelelően tárolt, illetve a szokásos módon csomagolt állapotban
kell átadni, a Termékek telepítéséhez/üzemb ehelyezéséhez sziikséges alkatrészekkel,
tarlozékokkal.

4.9. Amenrryiben az átadás-átvétel során mennyiségi hiány vagy látható minőségi hiba állapitható
meg, akkor az átvételt a Vevő visszautasítja. Az átvétel visszautasításáról a Vevő ,,Nem
megfelelőségi jegyzőkönyvet" készít, amely tartalmazza legalább a következőket:

- a jegyzőkönyv felvételének időpontját és helyszínét,
- Vevő nevét és címét,
- Eladó nevél és címét
- az átvétel meElagaaá'sanak inaokat,
- azon termékek megnevezéSét, mennyiségét, gyári azonosítóját, amelyek átvételét a

Vevő megtagadta,
- a Vevő megbízottjának olvasható nevét és aláírását.

A ,,Nem megfelelőségi jegyzőkönyvet" a Vevő haladéktalanul eljuttatja az Eladónak,
Az átvétel visszautasítása esetén az Eladó a hiány 5 munkanapon belül, saját költségén köteles
pótolni, illetve a hibás Termékeket kicserélni. Amennyiben ezen időpontra a jelen szerződés
3.1 . pontjában rögzített határidőn túl kerül sor, a Vevő a késedelem esetére előírt,jelen szerződés
7 , poníja szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza. Amerrrryiben a megismételt átadás-átvétel
is sikertelen, a Vevó jogosult a meghiúsulás jelen szerződés szerinti jogkövetkezményeit
alkalmazni.

4.10. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy az átadás-átvétel során csak és kizárólag a szemmel látható
jellemzóket ellenórzik, Errrrek alapján a szállítólevél Vevő általi aláírása nem jelenti a hibás
teljesítéssel kapcsolatos báLrmely igényről való teljes, vagy részleges lemondást, a hiány- és
hibamentes teljesítés igazolását, kiilönösen a Termékek szemmel nem látható hiányosságai
tekintetében, illetve mindazon követelmények esetén, melyre a műszaki leírásban követelmény
került meghatározásra, de mérésre nem került sor a mennyiségi átvétel során. A Vevő részéről
a vételár vagy bármely vételár-részlet hiba felfedezése előtti esetleges kifizetése nem jelenti
annak elismerését, hogy a termékek hibátlanok voltak. Bármilyen nem szerződésszerű teljesítés
jogfenntartás nélkiili elfogadása a Vevő részéről nem jelent joglemondást azon igényről vagy
igényekől, amelyek a Vevőt az E|adő szerződésszegése következményeként megilletik.

4.1l. A Felek rögzítik, hogy az egyes Termékek tekintetében a tulajdonjog az adott Termékre
vonatkozóan kiállított számla kiegyenlítésének napján száll át Vevőre, A kárveszély az adott
Termék 4.7. pont szerinti átadás-átvételének napján száll át Eladóról a Vevóre

4.12. Az EIadő köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamerrnyi - jelen szerzódésben
vagy Közbeszerzési Eljárás során kifejezetten nem említett, de a szalanai szokások szerint a
kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó - szolgáltatás biztosítására.



4.13. A Vevó a Termékek minőségi ellenőrzését a helyszíni átvételt követóen, a beüzemelésig, a
termék megbontása nélkiil végzi el. Amennyiben bármely termék minőségileg nem felel meg a
jelen szerzódésben, az 1 . sz. mellékletében (Tételes ártáblázat), a 2. sz. rnellékletében (Műszakl
leírás), valamint a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban foglalt előírásoknak, úgy Vevő
jogosult a jelen szerződés szerinti jogainak érvényesítésére.

4.14. Az E|ad6 részéról alvállalkozők és egyéb közreműködők igénybevételére a Kbt. l3 8. §-ában
meghatározottak szerint van lehetőség. Az Eladő a szerződés teljesítésének időtartama alatt
köteles elózetesen a Vevőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely résá vesz a
szerződés teljesítésében, és - ha a me gelőző kőzbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még
nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát
benyújtani anól is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

5. vÉTELÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. Az Eladó a szerződésí az alábbi vételár ellenében teljesíti:

összesen nettó vételár:
Át; t t,l,,t ol^,.

összesen bruttó vételár:

].I2) ?t9
?9?1?§1423988 Ft

5.2. Az 5.1, pont szerinti vételár magyar forintban (HUF) kerül kiszámlázásra, mdry tartalmazza a
szerződés t€ljesítése során a teljesítés helyszínén a Vevő részére törlénő átadásig felmerülő
valamennyi költséget, ki,ilönös tekintettel a Termékek telepítéséhez/üzemb e he|yezéséhez
szükséges alkatrészek és tartozékok ellenértékére is.

5.3.Az Eladó semmilyen jogcímen nem léphet fel további költség- vagy díjigénnyel a Vevővel
szemben. Fenti ellenérték a szerződés idótartama alatt semmilyen jogcímen nem emelhető,
beleértve a devizaárfolyam változás hatását is. Az ÁFA mértéke a törvényi szabályozásnak
megfelelően változhat.

5.4. Az Eladó nem jogosult a jelen szerzódés feltételeinek - így kiilönösen az árr.ak - amődosítását
vagy bármely ellenálék Vevővel szembeni felszámítását kémi bármely devizaárfolyam
váItozására, finanszírozási kockázat megváltozására vagy bármely makogazdasági hatásra

hivatkozással, vagy ha valamely adókulcs nó vagy csökken - kivéve AFA -, új vám kerül
bevezetésre, egy adófajta megszűnik, vagy bárrnilyen változás történik bármely adófajta
éfielmezésében vagy alkalmazásában a jelen szerződés hatálya alatt, amelyet az Eladóra,
a|vá||alkozőjára vagy alkalmazottaira kivetettek vagy kivethetnek, kiilönösen a jelen szerződés
teli esítésével kapcsolatosan.

5.5.AVevő előleget nem fizet, Eladó a teljes Eladói díjról a szerzódésszerű teljesítés igazolását
követően jogosult egyetlen végszámla kiállítására.

5.6.Az E],adő köteles legkésóbb a teljesítés igazolás (szállítólevél) keltét követó 8 napon belül
számláját kiállítani.

5.7. A számlának meg kell felelnie a számvitelrőI szőlő 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi
adóró1 szóló 2001. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos
jogszabályi előírásoknak.

5.8. A számlán feltüntetendő:
- Vevő neve: DMRV Duna Menti RegionálisYizmű Zrí.



- Cím: 2ó00 Vác, Kodály Zo|tánít3.
- A számlához kapcsolódó teljesítés rövid megnevezése.
- A szerződés 10 iegyű SAP száma
- A szerződés tartalmának megfelelő TESZOR vagy YTSZ szám;
- A számla mellékletét képezi a Vevő képviselője által aláírt szállítőlevéI (teljesítésigazolás),

5.9, A számlát annak kiállításától számitott 3 munkanapon belül az Eladó a Vevő (2600 Vác, Kodály
Zoltán u. 3.) részére kiildi meg. A számla mellékleteként csatolni szükséges a
szállítólevelet/leveleket. Vevő hozzájáruIását adja az elektronikus számla alkalmazásához,
befogadásához, amennyiben az megfelel az eredetének hitelességóre és adattartalmának
sértetlenségére vonatkozó követelményeknek és minősített elektronikus aláírással van ellátva.
A Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. által kezelt számlák elektronikus címe:
eszamlafoeadasvkí@nusz-zrt.hu.

5.10. A számla kézhezvéte|é^ek az 5.9. pont szerinti postai vagy elektronikus címen történő átvétel
minósü1.

5.11. Amennyiben a kiállított szám]a a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen szerződés
elóírásainak nem felel meg, vagy a kifizetés jelen szerződésben meghatározott egyéb
előfeltételei nem teljesülnek, a Vevő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására
írásban felszólítani az Eladót, Ebben az esetben a fizetési határidő a megfeleló számla
kézhezvétele napján kezdódik.

5.12. Amennyiben az Eladó a benyújtott számlá(i)n nem tüntet fel bankszámlaszámot, úgy Vevó
minden esetben tájékozíaíó levelet kiild az Eladónak, hogy jelölje meg a kifizetésben érintett
bankszámlaszámot.
Az Eladói bankszámlaszám módosítási igény kifizetésre várő szárrla esetében csak abban az
esetben elfogadható, ameruryiben a megadott bankszámlaszám a hatályos céginformációs
adatbázisban szerepel, vagy az Eladő banki igazolást kiild az érintett bankszámlaszámmal
kapcsolatban.
Amennyiben a módosítási igény kapcsán az Eladő nem kiild banki igazolást és a hatályos
céginformációs adatbázisban sem ellenőrizhető az érintett bankszámlaszám, akkor az ellenérték
megtéritése a számlán megadott bankszámlaszámra történik, figyelembe véve, hogy a számlán
szerepló bankszámlaszám megfelel a korábban leífi feltételeknek.

5.13. A Vevő a jogos követelést laríalrínaző szánrlát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130, § (1)-(2) bekezdésében írlaknak megfelelően, a
kézhezvételtől számított 30 napon belül átutalással teljesíti Eladó bankszámlaszámára.
Ameruryiben a fizetési feltétel alapján számított fizetési határidó szabadnapra, ürrrrepnapra,
illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a következó munkanaponjár le.

5.14.A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján az Eladó a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által
elismefi, egynemű és lejáLrt követelését számíthatja be.

5.15.Fizetési késedelem esetén Eladó az esedékesség napjától a tényleges pénzügyi teljesítés
nap.jáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján étvényes jegybanki alapkamat nyolc
százalékponttal növelt összegének megfeleló mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult
a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott feltételekkel. Eladó számláján szerepló minden ezzel
ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában.

5.16. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján Eladó a jelen szerzódés teljesítése
során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)_kb) alpontja szerinti feltételeknek nem



megfeleló társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Elad6 adóköteles jövedelmének

csökkentésére alkalmasak. A Kbt.136. § (l) bekezdés b) pontja szerint Vevő a szerződés
teljesitésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezeíét az Eladó számára megismerhetővé
teszi és a Kbt. 143,§ (3) bekezdés szerinti ügyletekől az Eladó haladéktalanul értesíti.

6. JóTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

6.1. Az Eladó az áItala átadott valamennyi Terméke összesen 24 hónap Ptk-ban meghatározottak
szerinti jótállást vállal, amelyből 12 naptái hónap a Vevő, mint a közbeszerzési eljárás
ajánlatkéróje által kötelezóen előírt alap jótállás, és 12 naptáÁ hónap (0-I2 hónap között, az
ajánlatban Joglaltak szerint kitöltendő) az E|adó álta| az ajánlatában vállalt többletjótállás, A
jótállás kezdő időpontja a Termékek üzembe helyezésének időpontja. Vevó legkésőbb a Termék
átvételétől számított 6 hónapon belül elvégzi a beüzemelést, melyről üzembehelyezési
jegyzőkönyvet készít. Amennyiben Vevő 6 hónapon belül nem végzi el a beüzemelést, úgy a
jótállás kezdőnapja a Termék átvételétől Számított 6 hónap utolsó napja.

6.2. Az EIadő szavatolja a szerződés teljesitése során átadott termékek kifogástalan és

szerződésszerű minóségét, továbbá szavatolja, hogy a Termékek mentesek mindeníajta
(gyártási, anyag, technológiai és egyéb) hibától és minden tekintetben megfelelnek a Műszaki
leírásban (2. számű melléklet) az adolt termékkel szemben meghatározott műszaki
követelményeknek.

6.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget - így kiilönösen a
javítás díját, cserealkatrészek, cseretermékek költségét, kiszállási díjat, átadási költséget - a
yélelár tartalmazza.

6.4. A jótállás idóíartama a|att azBladó köteles

- az élet- vagy balesetveszélyt jelentő, vagy az üzemeltetést akadályozó hibák kijavítását
annak vevó általi közlését követően azornal,

- a további hibák kijavítását, annak Vevő általi közlését követó 3 naptári napon belül,
megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavítani, vagy a Vevő ene irányuló igénye esetén

köteles az érintett berendezést kicserélni.

6.5. A fentiekben meghatározott jótállás teljes körű jótállás. A jótállási és szavatossági idő
újrakezdődik azon a napon, amikor a Vevő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás
megtörténik.

6.6. Az EIadó a fentieken felül a vonatkozó jogszabályokban előírt idótartamú szavatosságot,
valamint kötelezó alkalmassági időt is vállalja.

7. SZERZőDÉSSZEGÉS JoGKövr,rxrzlrÉNYEI, KÁRIELELóSSÉG

7 .1 .Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során a Felek
bármelyike a jelen szerzódéses kötelezettségét megséfii.

7.2, A Felek Eladó nem teljesítése, késedelmes teljesítése esetére kötbérfizetésben állapodnak meg.

7.3. Késedelmi kötbér:

Késedelmesen teljesít az Eladó, ha ajelen szerzódés 3.1. pontjában meghatározott határidőig nem
telj esít.



A késedelembe esés dátuma az a nap, amikor az Eladó még késedelem nélkül teljesíthetett volna. A
késedelmi kötbér a késedelembe esés napjától válik esedékessé.

A kötbér alapja naponta a késedelemmel érintett Termék nettó vételárának 2oÁ-a, de legfeljebb a
teljes nettó vételár 20%-a (késedelmi kötbér maximuma).

A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén a Vevő a kötbérigénye érvényesítésén tulmenően
egyoldalú jognyilatkozattal elállhat a jelen szerződéstől és követelheti a kötbért meghaladó kára
megtérítését.

7.4. MeghiúsuláSi kötbéI:

A Vevő elállása esetén, továbbá ha a jelen szerződés az Eladónak felróható bármely más okból
meghiúsul, az Eladő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, a Vevó meghiúsulási kötbér
élvényesítésére jogosult.

A teljesítés meghiúsulása esetén a kötbér a teljes nettő véte]láí 20oÁ-a.

7.5. A kötbér érvényesítése a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén
elsősorban az ellenértékbe történő beszámítással történik. A Vevő a teljesítésigazolásban köteles
rögziteni a késedelem tényét és időtartamát. Amerrrryiben a kötbér az ellenértékbe történő
beszámítással bármely okból nem érvényesíthető, az E],adó a kötbért a Vevó írásbeli felszólítására
l5 napon belül a Vevőjelen szerződés szerinti bankszámlaszámára való átutalással köteles rendezni.
A 15 napon túli késedelmet meghiúsulásnak tekintik a Felek.

7.6. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésból eredó egyéb igények
érvényesíthetóségének jogát, Kilönös tekintettel arra, ha a Vevő a jelen szerződés 1.2. pontjában
hivatkozott pályázattal elnyert támogatástól esik el, vagy azzal kapcsolatban visszafizetési
kötelezettsége keletkezik.

7.7. Amerrrryiben bármely Termék az átadás időpontjában nem felel meg a jogszabályokban,
vonatkozó szabványokban, ajelen szerződésben meghatározottaknak, kiilönös tekintettel a műszaki
leírásban foglalt követelményebe, az az EIadó hibás teljesítésének minósül, amely esetben a Ptk.
kellékszavatossági rendelkezései irányadók. A szerződésszerű teljesítésig a Vevő késedelmi
kötbénejogosult a 7.3, pontban foglaltak szerint.

7.8. Az Eladó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti Vevónek a szerződés megszegéséből eredő
további, kötbért meghatadó kártédtési igényének érvényesítését.

7.9. A Vevő a kötbérigény érvényesitése mellett követelh€ti a kötbért meghaladó, igazolt kárának
meglérítését a szerzódésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint. Az Eladó teljes
kártédtési felelősséggel tarlozik minden olyan bekövetkezeít kárén, amelyet a szerződés
teljesítésével összefiiggésben, akár Eladó maga, akár alkalmazottja vagy közreműködője
magatartása, mulasáása, illetve egyéb szerződésszegő tevékenysége következményeként Vevőnek
okozott. Vevő a szerződ,ésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha
kötbérigényét nem érvényesítette,

7.10. Közös ajánlattétel esetén: A közös ajánlattevőként szerződő Eladók, mint egyetemleges
kötelezettek egymás szerzódésszegéséér1 is felelnek, és a Vevó a kötbér teljes összegét, valamint a
kötbéfi meghaladó kárának meglérítését, és a szerzódésszegésből eredő egyéb igényeit is
bármelyikiiktől követelheti.

7.1 1. A Felek egyike sem felelős a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek nem teljesítéséért,
ha a késedelmes teljesítés vagy nem teljesítése vis maior eredménye. Ajelenbekezdés értelmezése
szempontjából a vis maior olyan eseteke vonatkozik, melyek a Felek érdekkörén kívüli okból,



elháríthatatlanul következnek be, s amelyeke a Felek nincsenek befolyással. A vis maiornak
közvetlen összefiiggésben kell lerurie a Felek tevékenységével és a bekövetkezett
szerződésszegéssel. Vis maiona az E|adő csak akkor hivatkozhat, ha éItesíti a Vevőt a vis maior
tényéról, okáról és valószínű időtartamáról. Ameru-ryiben a Vevő egyéb irányú utasítást nem ad, az
Eladónak tovább kell teljesítenie Szerződéses kötelezettségeit, amennyiben ésszerűen az lehetséges,
és meg kell keresnie minden ésszerű altematív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem
gátol. Vis maior bekövetkezte esetén Felek rögzítik, hogy a vis maior minden körülményének és

okozatának vizsgáIaía a7aplán, a Ptk. vonatkozó rendelkezésinek megfelelően jámak el a szerződés
további teljesítése tárgyában, melyről egyeztetést követően állapodnak meg.
A Felek rögzítik, hogy ameruryiben jelen szerződést a koronavírus globális elterjedése miatt
kihirdetett veszélyhelyzet femállta alatt kötik meg, úgy szerződéses kötelezettségeiket ennek
ellenére határidőben és szerződés szerint teljesíteni vállalják. Ene figyelemmel a Magyarországon
47812020 (XL3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetet - ide nem érlve a helyzet esetleges
további jelentős hátrányos és a Termékek átadását érdemben akadályozó megváltozását - nem
tekintik vis maiomak.

8. A SZERZóDEs mÓsrlr HATÁLYA

8.1.A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést ha!áíozott idóre, annak mindkét fél általi
teljesítéséig kötik, és a Felek cégszerú aláírásával lép hatályba.

8.2. Azon, a jelen szerzódés alapján ferurálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél
fogva továbbra is fenn kell maradniuk (kíilönös tekintettel jótállási, szavatossági éS a titoktartási
kötelezettségre vonatkozó rendelkezésekre), a jelen szerződés megszűnését vagy megszüntetését
követően is hatályban maradnak.

8.3.A Felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő
megszűnése vagy megszüntetése a szerződésszegéshe z fűződő egyéb szankciók vagyjogosultságok
gyakorlását nem korlátozza, illetve nem zárja ki.

g. A,SZEF(ZÓDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

9.1. A Felekjelen szerződéstkjzárőlrag a Kbt. 141.§-ban, valaminí a30712015. (X. 27.) Korm. rendelet
22. §-ában foglaltak szerint és kizárólag írásban módosíthatják.

A szerződés , alakszerű szerződésmódosítás nélkiil - módosul az alábbi esetekben:
- Felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba

bejegyzés napjával,
- Felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére, egyéb tényadataira vonatkozó adatok

módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvűelének napjával.

9.2. Feleknek jogában á1l a szerződést rendkívüli felmondással azonnali hatállyal megszüntetni,
amennyiben a másik fél, neki felróható okból súlyosan megszegi a szerzőó,ésből eredő kötelezettségeit.

9.3. Eladó súlyos szerződésszegésének minósül kiilönösen, de nem kizárólagosan, ha

- a késedelmi kötbér a maximális mértéket eléri,

- a teljesítést jogos ok nélkiil megtagadja,
bármely fentebb nem nevesített szerződéses kötelezettségét ismételten megszggi,

- az E|adó együttműködési kötelezettségét ismétlődóen megszegi vagy egyébként olyan
magatarlást tanúsít, amely jelen szerződés íenntartását lehetetleruré teszi.



9.4. A Vevő súlyos szerződésszegésének minósül, ha az áItala jóváhagyott számlát annak fizetési
határidején túl, az Eladó fizetési felszólítását követően újabb 30 napos fizetési határidón belül sem
egyenlíti ki.

9,5. Az Eladó tudomásul veszi, hogy Vevó a Kbt. 143. § (3) bekezdés alapjánjogosult és egyben köteles
a szerzódést felmondani ha szükséges olyan határidóvel, amely lehetóvé teszi, hogy a
szerződóssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szeívezet, amely tekintetében fennáll a
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározoít feltétell;
á/ Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szetvezetben, amely tekintetében
fennáll a 62. § (1) bekezdés /r) pont tól alpontjában meghatározott feltétel.

9.6. Az Eladő tudomásul veszi, hogy a szerződés teljes időtarlama alatt a Kbt. 136. § (1) bekezdés b)
pontja alapján köteles a tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetóvé terrrri és a fent
hivatkozott Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíteni.

9.7. A Szerződés megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 15 naptári napon belül a Felek kötelesek
egymással elszámolni. A szerződés megszűnése nem érinti az e|számo|ási és titoktartási
kötelezettségek teljesítését, illetve fennállását.

10. KAPCSOLATTARTÁS, ERTEsÍTEsf, K

l0.1. Felek a szerzódéssel kapcsolatosan egymáshoz intézett értesítései, felszólításai a szerződés eltérő
rendelkezése hiányában és ellenkező írásbeli közlésig akkor tekinthetők teljesítettnek, amermyiben aá
a másik félnek a szerzódés fejlécében meghatározott levelezési címére az áIvételt igazolva adták át, az
átadás napján, eleklronikus úton törtónő közlés esetén az e-mall tértivevényében (olvasási
visszaigazolásban) jelzett időpontban, ennek hiányában a feladást követő munkanapon, ha tértivevényes
ajánlott levélben kiildték meg, a téíivevéruryel igazo|t átvétel napján.

10.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása
érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Errnek megfelelően haladéktalanul
tájékoáatják egynást a szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden olyan kérdésről (tény, adat,
körülmény) is, amely a szerzódés teljesítésére kihatással lehet, ideérlve Eladó teljesítési képességeiben
történő alapvetó változás (pénzügy, forgalmazási jog, szakképzett munkaeró létszáma, stb.)
bekövetkezését is.

10.3. A Felek az adataikban bekövetkező mindennemű változásí, kíilönösen a cég címének,
bankszámlaszámának és adószámának változását, a kapcsolattartók és teljesítésigazoló személyében
történő változást a másik Féllel, amennyiben arra lehetőség van a változás bekövetkezését tnege|őzően
3 munkanappal, amerrnyiben ene elózetesen nincs lehetóség, a változás bekövetkezését követő
legfeljebb 3 munkanapon belül írásban kötelesek közölni. Ezen bejelentési kötelezettség
elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasáó Felet terheli a
felelősség.

10.4. Az Eladó az együttműködési kötelezettsége körében a teljesítés során felmerült, elóre nem látott
körülményeket haladéktalanul j elzi Vevő felé. Errnek elmulasztásábó1 eredó minden felelősség az Eladót
terheli. A jelen pont szerinti jelzési kötelezettség teljesítése nem mentesíti az E|adőí a teljesítési
kötelezettsége alól.

10.5. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy Vevőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a
szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási
eljárás indul. Eladó ugyancsak haladéktalanul köteles Vevőt értesíteni, ha cégében a szerződés



maradéktalan teljesítését megelózóen tulajdonos válíozásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és

kötelezettségek átszállására, széíválásía, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Az Eladó felelős
az értesitési kötelezettségének elmulasztásából eredő kárért.

10.6. A Felek az alábbi személyeket bízzák meg a szerzódéssel kapcsolatos nyilatkozattételre:

Vevő részéről szakmai kapq§g!4]!ta!!é§ra.i9g9§ull_§Z9mÉb/:
neve: Szabó Gábor, üzemeltetési osztályvezetó
e-mail- címe: Szabo.Gabor@dmrvzrl.hu
telefonszáma: 06-20 -400 -1 1 7 5

Vevő részéről szakmai teliesítésigazolásra (szállítólevél kiállítására) jogosult személy:
neve: Szabó Gábor, üzemeltetési osztályvezető
e-mail- címe: Szabo.Gabor@dmrvzrt.hu
telefonszáma: 06 -20 -400 -7 77 5

Eladó részéről szakmai kapcsolattartásra joqosult személv
neve: Gáthi Tamás
e-mail- címe: tamas.gathi@xylem.com
telefonszáma: +3 6 -'7 0 -7'7 8 -3 I 07

Eladó részéről szerződés és kereskedelmi kapq§qlalla4!!§qiqgg§qt§Zgn4J
neve: Nagy Brigitta
e-mail- címe: brigitta.nagy@xylem.com
telefonszáma: +36 701466 5833

1 1. TITOKTARTÁs, .Alarrnzpr-És

11.1.A jelen szerzódés aláírásával a Felek kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése során
tudomásuka jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket, továbbá a

vonatkozó hatályos jogszabályok killönösen az információs örrrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Unió Altalános Adatvédelmi
Rendelete /GDPfu - rendelkezései értelmében a temészetes személyre vonatkozó védett adatokat
üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félneknem adják ki, azokat csak a szerződés teljesítésóhez
szükséges mértékben használják. A DMRV Zrt. adatkezelési tájékoztatója a DMRV Zrt. honlapján
található.

1 1.2.A Felek vállalják, hogy a fenti kötelezettség megszegéséből eredően keletkező igazolt károkat a
másik fél íészére teljes méfiékben megtérítik.

11.3.Az információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a Feleket a

szerződés lejáratát követóen határozatlan ideig terheli.

11.4.A Felek egyezóen rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötése és teljesítése során a jelen
szerzódéssel összefiiggésben munkavállalóik, természetes személy szerződó Felek, jogi személyek
esetén cégképviselóik, közreműködóik (a továbbiakban együttesen: ,,Közreműködő") személyes
adata kerül közlésre. Saját Közreműködóje tekintetében mindegyik fél adatkezelő, az adatkeze|ő
fél Közremiiködője tekintetében a másik fél, akinek a személyes adatot átadja, a cimzeíí.

11.5.A Vevő íájékoztalja az Eladót, hogy ajelen szerzódéssel összefiiggésben közölt, a Vevő számára
címzettként tudomására jutott személyes adatokat a szerzódés kezelése, a szerzódés teljesítés során



a dokumentumok nyilvántartása, számlakezelés, valamint az üzleít partnerek elérhetóségének
szervezeti egység szintű nyilvántarlása céljából kezeli, mellyel kapcsolatos részletes adatvédelmi
tájékoztatónk a http://www.dmrv.hu oldalon érhetó el,

l 1.6.A Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban foglaltakról adatkezelóként a saját Közreműködőit az itt
leírtaknak megfelelő telj es terjedelemben, igazolható módon tájékoztatta.

I1.7,Az E|adő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a fenti adatkezelési tájékozíatőt elolvasta,
megértette és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

1 1.8.Az Eladó a szerződés aláírásával is, feltétel nélkiil és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal
arra, hogy
- a jelen pontban foglaltakról adatkezelőként a jelen szerződés teljesítése során a saját
Közreműködőit az itt leírtaknak megfeleló teljes terjedelemben, igazolható módon tájékoztatja,
- a jelen pontban foglalt kötelezettsége nem teljesítéséből vagy késedelmes teljesítéséből eredő
következményért teljes káftérítési felelósséggel tarIozik, az ezzel összefuggésben a Vevóvel
szemben támasáott igény, követelés alól a Vevőt teljes körűen mentesíti és az ilyen igényért,
követelésért harmadik személlyel szemben hell,táll. Az Eladó kifejezetten kijelenti, hogy jelen
kötelezettsége kiterjed a fentiekkel összefiiggésben bármely eljáró hatóság (pl. Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, uniós hatóság), bíróság vagy más harmadik
személy által kiszabásra kerülő bírság vagy bírság jellegű szankció Eladó általi maradéktalan
megfizetésére.

12. EGYÉB RENDELKEZIiSEK

12.1. A szerződés teljesítéséból eredő bármilyen vitás kérdés rendezését a Felek elsősorban tárgyalás
útján kísérlik meg, amelyrrek keretében a Vevó a2016. évi XXIX. törvény szerinti igazságügyi
szakértőt bízhat meg. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, úgy a Felek a vitás űgyek
elintézésére és étlékhatárra vonatkozó hatáskörtől fiiggóen, kötik ki a Váci Járásbíróság és a
Budapest Kömyéki Tönényszék kizárólagos illetékességét.

12.2. Jelel szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvról szóló 2013. évi
V. törvény, valamint a közbeszerzésekől szóló 2015, évi CXLIII. törvény, és végrehajtása
tárgyában hatályba lépett rendeletek, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai
irányadóak.

12.3. Az Eladó a Vevő részére valamerrnyi a szerződés hatálya alatt keletkezett vagy átadott szellemi
alkotáson fennálló, nem szeméIyhez fűződő, a jogszabályi rendelkezések alapján átruházhatő
jogot - kizárólagos jogként átengedi. A jelen rendelkezés hatálya aIá Iaíozónak tekintik Felek
kiilönösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotások vagyoni értékű jogait (az oltalommal
védhetó szellemi alkotások esetén ide értve az oltalmi jogosultságot), illetve - amennyiben az
adott szellemi alkotás vonatkozásában a vagyoni jog (oltalmi jogosultság) nem átnlházhatő - a
szellemi alkotások használatára és hasznosítására vonatkozó minden jogot. A szellemi alkotások
haszná|atára és hasznosítására vonatkozó jog átruházása esetén az átruházott jogok bármely
felhasználási módra és valamennyi részjogosultságra kiterjedően, területi, időbeli, vagy bámely
egyéb korlátozástól mentesen kerülnek átruházásra a Vevőre. Az átengedésre kerülő jogok
alapján a Vevó amennyiben az adott szellemi alkotásra értelmezhető - jogosulttá válik a
szellemi alkotások átdolgozására, harmadik személyekre törlénó átruházására (szerzőijogi művek
esetén a szerzőijogró1 szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 46. §- ának megfelelően), valamint
valamennyi szellemi alkotás tekintetében az Szjí.47. § (2)-(4) bekezdésében foglalt jogokra -
amennyiben ezen jogok az adott szellemi alkotás tekintetében álelmezhetőek - is kiterjed, e
jogok vonatkozásában ez a rendelkezés kifejezett kikötésként értelmezendő. A jelen bekezdésben
említett jogok a Vevőt korlátozás és többletkötelezettség nélki,il megilletik. Az elkészült, illetve
átadott szellemi alkotások per-, teher- és igénymentességét az Eladó szavatolja. Az Eladó



kijelenti, hogy harmadik személynek nincs olyanjoga, jogosultsága, amely a szellemi alkotás nem

személyhez fűzódő jogai megszerzósében a Vevőtkorláíozná vagy megakadályozná.

12,4. Az Eladó által a szerződéskötéssel egyidejűleg, illetve a szerzódésben megadott személyes

adatokat a Vevő a szerződés teljesítése, a kapcsolattartás, illetve a jogviszonybÓl származó

igények érvényesítése érdekében kezeli. Az E|adő a szerződés aláirásával nyilatkozik, hogy az
általa megadott személyes adatok Vevók általi kezeléséhez és feldolgozásához az érintett(ek)

kifejezett Itozzájárulásával rendelkezik, e hozzájárulás(oka)t a Vevők felhívására a szerződés
időbeli hatálya alatt az Eladó bármely időpontban igazolni tudja. A hozzájár,ulás kiterjed a

következóke is. A Vevő egyes technikai műveletek elvégzésére adatfeldolgozót vehet igénybe,

melyekől az érintett kérésére tájékoztatást ad. A Vevó az adatokat a jogviszony megszűnését

követően az igények elévüléséig _ de legalább a Kbt-ben előífi iratmegőrzési kötelezettség ideje
alatt - kezeli, az iratokat ezen túlmenően a levéltári anyagoka vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelóen órzi. Amennyiben a szerzódés teljesítésével összefiiggésben
követelésbehajtásra kerül sor, úgy a személyes adatok az adatkezelés céljához szükséges

mértékben átadásra kerülnek a Vevó megbízása alapján eljáró, a követelések kezelését végzó
természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek.

12,5, Az Eladó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szőlő 2011, évi CXVI. törvény szerinti átlátható
gazdálkodó szervezetnek minősül, melynek tulajdonosi szerkezete, meghatározott tényleges

tulajdonosa megismerhető, és Eladó hozzájárulását adja ahhoz, hogy aY evő az általa megismert
tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokat az 2011. éví CXII, törvény (tnfotv.) szerint
meghatározott közérdekból nyilvános adatként kezelje. Tényleges tulajdonosnak a Fe]ek a

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szólő 2011 , évi
LIII. törvényben meghatározott tényleges tulajdonost tekintik.

12.6. A Felek a szerződést _ az alulírott helyen és idópontban , elolvasás és éftelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződés . . .. oldalból ál1 és 7

egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyből aláírás után 6 példány a
Vevót, 1 példány az Eladót illeti meg.

Mellékletek:
1. számú melléklet: Tételes ajánlati ánáblázat
2. számú melléklet: Műszaki leírás

Jelen szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben
megegyezőt írják alá.

Y ác,2021. Törökbálint, 2021
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Műszaki leírás (3. aiánlati rész - Lowara vagy egyenértékű ivóviz szivattvúk)

Ajánlatkéró a Tételes ánáblázaí,,3. rész Lowara szivattyúk" fiilón felsorolt termékeket kívánja

beszerezni.

A szivattyúkra vonalkozóan az ajánlatkéró által kötelezően előírt jótállás időtartama 12 hónap.

Az ajánlati árnak a referenciaszivattyúknál megadott kábelhosszt valamint indítási módot is tartalmaznia

kell, melyről kiilön nyilatkozat benyújtása nem szükséges, ajánlattevő az adott szivattyúra vonatkozó

ajánlati ár megadásával vállalja a megadott kábelhossz szállítását és indítási mód biztoSítását.

Ajánlatkérő az árazat|an táblázalban megjelölt gyártmány és típus megnevezéseket a műszaki

specifikáció pontos megjelölése érdekében használja, azzal egyenértékű termékeket az aján|atban

elfogad.

3.1. A 3, aiánlati részben felsorolt referenciaszivattyúkra vonaíkozó epvenértékűségi

követelménvek:

Ameruryiben ajánlattevő a táblázaíban megadott típustól eltérő, de azzal egyenértékri terméket ajánl

meg, Úgy akkor tekinti Ajárrlatkérő egyenértékűnek a terméket, amerrrryiben annak műszaki paraméterei

megfelelnek az alább részletezett követelményeknek:

- Emelőmaqasság: negatív irányban nem lehet eltérés, pozitív irányban 10 % eltérés a

megengedett;

- YíZszállitás tekintetében maximum -10 %o +1o%o lehet az eltérés;

- Névleqes teljesítmény, azaz a beépített motor névleges elektromos teljesítményének

tekintetében negatív irányban megengedett az elíérés, pozitív irányban nem megengedett az

eltérés;

- Nvomócsonk eltérés esetén a szükséges adapter átadása vállalkozó feladata a szivattyú

szállításával egyidőben úgy, hogy az adapteí a beépítést lehetővé tegye a beépítési hely

átalákítása nélkiil. Amennyiben az adapter az ajínlat rész& képezí az ad,ott szivattyú

vonatkozásában, Űgy abeáíazott ártáblázaí ,,O" Oszlopában ,,igen" megnevezéssel jelölni kell.

- Adapter: Ajánlattevőnek műszaki adatlap benyújtásával, illetve amennyiben a műszaki adatlap

a vonatkozó adatokat nem tafi,almazza, úgy Ajárrlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatának

becsatolásával kel.I nyilaíkoznia az alábbiakól:

o az ad,apter méretéről (átmérő) Ajánlatkérő elvárása, hogy az adapter méretének meg

kell egyeznie a részletes ajárlati ártáblázat ,,Nyomóoldali csatlakozás" oszlopban (I

oszlop) megadott méretekkel.

o az adapter karimás csatlakozásáról. Ajánlatkérő elvárása, hogy az adapter karimás

csatlakozású 1egyen.

o anyagáról: Ajárr]atkérő elvárása, hogy az adapter rozsdamentes acél vagy rozsdamentes

öntvény legyen



_ A szivattyú iárókereke nem lehet műanyag vagy polikarbonát. Já,rókerék anyaga: öntöttvas vagy

bevonatolt öntöttvas vagy bevonatolt rozsdamentes öntvény vagy rozsdamentes öntvény

anyagok vagy rozsdamentes acél. Járókerék anyagában megengedett a polimer Lowara

l2GS3OT-4OS esetén.

Járókerék radiális vagy félaxiális lehet.

- Hatásfok tekintetében: a táb|ázatban megadott munkaponthoz tartozó hatásfokban negatív

irányban nem lehet eltérés, pozitív irányban megengedett az eltérés.

- Indítási mód tekintetében nem lehet eltérés a referenciaszivattyúkhoz megadotthoz képest.

- Védelmi osztály legalább IP 68.

- Motorház anyaga: öntöttvas vagy rozsdamentes öntvény vagy rozsdamentes acél

- Sztvaítyűház anyaga: öntöttvas vagy rozsdamentes öntvény vagy rozsdamentes acél

- Hálózati frekvencia: 50 Hz

- Háirőzalí feszültség: 3-400 V
_ További elvárás, hogy nem lehet nagyobb, mint az árazatlan ártáblázat k oszlopában megadott

haszoncsó belsó átmérő.
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