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amely létrejött egyrészrő| a Közép-Duna-völgyi Víziigyi lgazgatőság (székhely: l088 Budapest, Rákóczi ut 4l.,
adőszám: 15308380-2-42, törzskőnyvi nyilvántartási szám: 308384, képviseli: Perényi Gábor igazgatő) mint
Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészrő| a Agroázis Kft. (székhely: 6782 Mórahalom, Szegedi út

108., cégjegyzékszáma: 06-09-009697, adőszám: 13428509-2-06, bankszámlaszáma.: 109l8001-00000004-
25750007, képviseli: Martin Komél igyvezető igazgatő) mint Szállító (továbbiakban: Szátlító) között a mai
napon az alábbi felt ételekkel :

1.

1.1.

Előzmények

Megrendelő, mint ajárrlatkérő a közbeszerzésekről szőIő 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
I22. s Q)bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététe|e nélktili targyalásos közbeszerzési eljárás (a

továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le. Az ajánlattételi felhívást Megrendelő 2013.május 17.

napján kiildte meg Szállítónak. Megrendelő a közbeszerzési eljárás tárgyát az alábbíak szerint határoú.a

meg.

A közbeszerzés tárgya'. ''Szivattyúk és kompresszor beszerzése"

Megrendelő a közbeszerzési eljárásbantájékoztattaszáIlíÍőq hogy a jelen szerződéstárgya szerinti árukat
a 2013 . évi országos Közfoglalkoztatási Program keretében nyújtott támogatásbóL flnanszirozza.

Megrendelő a kőzbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, és

döntését 2013. július 4-én kihirdette. Megrendelő kőzbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a

nyertes ajánlattevő Szállító lett.

Ilyen előzmények után a felek az alábbiak szerint állapodnak meg.

A szerződés tárgya:

Az országos KözfoglalkoztatásÍ Program keretén belül a feladatok el|átásához szükséges ,,Szivattyúk
és kompress zor beszerzése" .

Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállal1a az 5.I 5'3. pontokban részletezett ,'Szivattyuk és

kompresszor" szál|ítását a Megrendelő (a kapcsolattartásra kijelölt személyek) által megadott paraméterek

és darabszám alapján.

r.2.

1.3.

1.4.

1.5.

.,

3. Szállítási díj:

3.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés targyát képező,,5.1 - 5.3. pontokbanrész\etezeIÍ
termékek vételára és szállítása összesen 15727 73I,- Ft, azaz tizenötmillió-hétszázhuszonhétezer-
hétszázharmincegy forint, amely összeg tartaImazza a 27oÁ mértélaí Áfa összegét, valamint a Szállító
jelen szerződés teljesítése érdekében felmenilt valamenrryi költségét és kiadását'

3.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés megkötését követően az általános
forgalmi adó mértéke - jogszabály-módosítás révén megemelked1k, ez a teljes szállitási díj összegét

nem emeli meg, ennekteljes pénzügyikockázatát és terhét Szállító viseli. Szállító azálta|ános forgalmi
adó megemelésére tekintettel a száIlitási díj vagy annak bármely részének megemelését nem követelheti,
egyéb díjazásra, költségtérítésre, kártérítéSre Vagy egyéb jogcímen alapuló követelésre nem jogosult.

3.3 Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő a 3.1. pontban meghatározott, a, Áfa összegét is tartalmazó

szállítási díjaÍ az igazolt,legfeljebb I részszámla és egy végszánla benffitásával egyenlíti ki.
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3.4 Szállítónak a részszámJa és a végszám\a benyújtására akkor van lehetősége, ha a leszállítotÍ árut az

ajánlatkérő- elTe felhatalmazott képviselője útján- átvette, és a szerződésszerű részteljesítést és

végtelj esítés t igazolta.

Teljesítési határidő: 2013. augusztus 14.

Felek a teljesítés helyében az alábbiak szerint állapodnak meg:

Felek megállapodnak, hogy Szállítő a 4. pontban megjelölt határidőig köteles a Megrendelő l2ll
Budapest, Weiss Manfréd űt 2. szám alatti telephelyére száIlitarn és ott a Megrendelő kapcsolattartója

r észér e átadás - átv éÍeli j e gy zőkonyw formáj ában átadni az aIábbiakat:

1. Kompresszor Merabo Basicair 250 2 db.

2.Benzinmotoros vizszivattyn HERON EPH80 1 db.

Felek megállapodnak, hogy Szállítő a 4. pontban megjelölt határidőig köteles a Megrendelő 2660
Balassagyarmat' Kóvári űt 22. szám alatti telephelyére szállitaru és ott a Megrendelő kapcsolattartója

ré s z ére átadás - átv étb 1 i j e gyz őkönyw formáj áb an át adni az alább iakaÍ:

l. Szivattyú wT40 2 db.

Felek megállapodnak, hogy Szállítő a 4. pontban megjelölt határidőig köteles a Megrendelő 6068 Tass,

Szentgyörgy puszta 4. szám alatti telephelyére szállítaru és ott a Megrendelő kapcsolattartőja részére

át adá s - átvét e li j e gyző kö nyv fo rmáj áb an át adni az alább l'akat:

1. mobil szivattyú 2 db.

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyátképező 5.1. - 5.3. pontokban rész|etezett termékek a

megadott teljesítési helyre érkezésekor átadás-átvételi eljárást tartanak.

Amerrnyiben a Megrendelőhöz érkezett 5.1. - 5.3. pontokbanrészletezett termékek megfelelnek a jelen

szerződésben foglaltaknak' a Megrendelő kapcsolattartója az átadás-átvételi eljárást követően

teljesítésigazolást ad Szállító részére.

Megrendelő áIta| a kapcsolattartásra kijelölt személy:

I. Szakaszmérnökség

Név: Őrsi János

Cim: I2I| Budapest, Weiss Manfréd út 2.
Mobil: +36-30-6335344
Faxszám: +36-1 - 27 1 -3212
E-mail : szakasz 1 í@kdl.vizi g. hu

II. Szakaszmérnökség
Név: Lőrik Richard
Cím: 2660 Balassagyarmat. Kóvá ri űt 22.
E-mail: szakasz2@,kdwizie.hu
Mobil: +36-30-4669357

III. Szakaszmérnökség

Név: Kiss Krisáián
Mobil:+36-30- 2758402
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5.

5.1.

5.3.
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5.7.

7.

7.r.

6. A felekjogai és kötelezettségei:

6.1. Szállító köteles a jelen szerződéstárgyátképező 5.1. - 5.3. pontokban rész\etezett termékeket a megjelölt

határidőn belül a jelen szerződésben meghatátozottak szerint a Megrendelő által 5.1. - 5.3. pontokban

rögzitett helyszínére száIlítant és ott átadás-átvételi jegyzőkönyv útján Megrendelő birtokába bocsátani.

6.2. Szállító köteles Megrendelőt a teljesítés várható idejéről legalább két munkanappal megelőzően írásban

értesíteni.

6.3. Szállító a jelen szeruődés tárgyátképező 5.1. - 5.3. pontokban rész|etezett termékeket sértetlenül köteles

átadni Megrendelőnek.

6.4. Szállító szavatol azért,hogy harmadik személ1mek a jelen szerződés tárgyáÍképező 5.1. - 5.3. pontokban

részletezett termékek tekintetében nincs olyan joga, amely Megrendelő tulajdonszerzését akadá|yozza

vagy korlátozza.

ó.5. száIliÍő szavatol továbbá azétt is, hogy a jelen szerződés tárgyát képező leszállított 5.1. - 5'3. pontokban

részletezeÍt termékek rendelkeznek a rendeltetésszerű használathoz szükséges kellékekkel, valamint a

jelen szerződésben meghatarozottak szerint keniltek leszállításra és birtokba adásra, és azok
rendeltetés s zerú használatra minden további feltétel nélki.il alkalmasak.

6.6. Szerződő felek kötelesek egymást minden olyan könilményről haladéktalanul értesíteni, amely a jelen

szerződés eredményességét, vagy kellő időre való teljesítését veszélyeú"eti, vagy gátol1a. Az értesítés

elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felelős.

6.7. A közbeszerzésekről szőIő 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 125.$-ának (4) bekezdése értelmében Szállító
nem Íizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefi'iggésben olyan költségeket, melyek a Kbt.

56.$ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében menilnek fel, és

melyek Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

6.8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Szállítő a szerződés teljesítésének időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetéÍ a Megrende\ő számfua megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.$ (5) bekezdésében foglalt,
Megrendelő általi felmondási okként szereplő ügyletekrőlMegrendelőt haladéktalanulértesíti.

6.9. A Kbt. 125. $ (5) bekezdése szerinti felmondás esetén a SzáIIitő a szerződés megszúnése előtt már
telj es ített szállítás szer ző désszení pénzb eli ell enért ékére j o go sult.

Név: Benhardt Gyula

Mobil: +36-30- 9491780

Cím: 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 96.
E-mail : szakasz3 (d,kdw izis..hu

S zállító áIÍal a kapc solattartásra kij elölt szeméIy l szew ezet:

Név: Martin Kornél
Cim:6782 Mórahalom, Szegedi út 108.
Telefonszám : 621280 -926
E -mail : kornel. mart in@agr o azis.hlt
Mobil: +36-30-943-05 80

Késedelmes teljesítés, meghiúsulás:

Megrendelő a jelen szerződés teljesítésének biztosítására késedelmi és meghiúsulási kötbérre jogosult'
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7.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a 1elen szerződésben meghatározott határidőt

Szállító késedelmesen teljesíti, úgy Megrendelő késedelmi kötbéne jogosult, ha a késedelem Szállítónak

felróható.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

szá|liÍő késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel érintett napokra vonatkozóan napi, az Afa összegét

nem tartalmaző száIlítási díj 2 ezrelékének megfelelő kötbért, köteles flzetni Megrendelő részére, mely

követelését Megrendelő a Szállító végszárrl,ájából történő levonás útján érvényesítheti. Szállító mentesül

a kötbér megÍizetése a1ó1, ha a Megtendelő mulasztása miatt esett késedelembe.

Amerrnyiben a határidő tekintetében a Szállíto számára felróható módon 20 naptári napot meghaladó

késedelembe esik, ugy azt a felek olyan fokrí szerződésszegésnek tekintik, amely alapján Megrendelő -
kártérítéSi kötelezettség nélktil egyoldalúan gyakorolhatja elállásijogát.

Megrendelo elállhat a szerződéstől akkor is' ha a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy

Szállító olyan számottevő késedelemmel tud csak teljesíteni, hogy Megrendelőnek a teljesítés már nem ál1

érdekében. Az e pontban meghatározott esetekben Megrendelő jogosulttá válik a meghiúsulási kötbéne is.

Szeruődő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés olyan okból szúínik meg,

amelyért Szállító 'a felelős, Szállítónak meghiúsulási körbért kell fizetnie Megrendelő részére. A
meghiúsulási kötbér mértéke az Afa összegét nem tartalmazó teljesítési díj 10 oÁ-ának megfelelő összeg.

Szerződő felek a szerződés meghiúsulásának tekintik kt'ilönösen azt, ha Megrendelő a hibás vagy a

késedelmes teljesítés miatt eláll a jelen szerződéstől.

Bármely kötbér megfizetése Szállítót nem mentesítt az egyéb jogkövetkezmények alól. Megrendelő a

kötbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult.

Megrendelő elállhat a szerződéstőI az alábbí esetekben ts:

- Szállító ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;

- Szállító egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

Garanciavállalás, j ótállás :

Szerződő folek megállapodnak, hogy Szállítő a szeruődés aláirásával a jelen szerződés tárgyát

képező 5.1. - 5.3. pontokban részletezett gépekre valamint tar1ozékokra vonatkozőan12 hónap -
teljes köní - jótállást vállal azokzavartalan, hibátlan működéséért.

Megrendelő a jótállás körébe tartoző működési zavarok, hibák észlelése esetében haladéktalanul,

de legkésőbb 2 napon belül köteles Szállítót írásban (postai úton, faxon, vagy e-mailben)

értesíteni a működésí zavar, vagy hiba felmerüléséről, jellegéről, valamint az áitala érvényesíteni

kívánt garanciális igényekről (hibajelentés). Szállító a Megrendelő értesítése alapján köteles 24

órán belül megvizsgálni a működési zavar, vagy hiba okát' és megkezdeni annak elháÁtását.

SzáI|itő köteles továbbá a működési zavart, vagy hibát Megrendelő igényeinek megfelelően a

hibaelhárítás megkezdésétől számitott 5 munkanapon belül elhárítani (hibaelhárítás).

Amennyiben a hiba a javítás megkezdésétől számitott 5 munkanapon beltil nem hárítható el,

SzáIIitő köteles biztosítani Megrendelő számára a csere lehetőségét.

Felek rögzitIk továbbá' hogy a garanciális hibaelhárítás körében kicserélt gépekre, valamint

tartozékokra - illetve azok aLkatrészeikre - és kellékekre nézve a garanciavállalás időtartama a

kicserélés időpontjával újra elkezdődik.
Felek rögzít1k, hogy Szállítő a jőtállás körében végzett hibaelhárításért ellenszolgáltatást és

költségtérítést nem követelhet.

8.

8.1.

8.2.

8.3.



9.

9.2.

Titoktartás

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat' valamint a teljesítésük

során az egymásnak átadott információkat bizalmasan , iizleti titokként kezelik.
Eznem vonatkozik atTa az információra, mely titokban tartását jogszabály előírása nem teszi lehetővé.

Szerződő felek tudomással bímak arról, hogy a Kbt. 80' $-ának (3) bekezdése szerint nem korlátozható,

illetve nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan információ nyilvánosságra hozata7a, amely a

közérdelrí adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó lailön törvényben

me ghatár ozott adatszol gáltatási és tá1 ékoztatási kötelezetts é g alá e sik.

10. Egyéb rendelkezések:

10.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szállítási szerződést- lailönös tekintettel a vételárta, illetve a

felek jogaira és kötelezettségeire - a Kbt. 132. $-ában is foglalt esetben csak közös megegyezéssel,

írásban módosíthatj ák.

l0.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen alapuló esetleges vitás kérdéseiket elsősorban

peren kívüli tfugyalás útján kívánják rendezri.

10.3. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el' hogy a 2011. évi LXVI tv. 5.$ (5) bekezdése

a\apjánaz Allami Számvevőszék jogosult ellenőrizri azállami költségvetésből gazdálkodó szervek, mint

megrendelők által megkötött szerződéseket mind a megrendelőnél, mind pedig a szerződés teljesítésében

kö zreműkö dő val amenny i gazdá|ko dő szerv ezetnél.

10.4. Ajelen szerződésben nem szabályozottak tekintetében a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései

azirányadőak.

10.5. Jd'en szerződés 6 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült' melyet felek

annak elolvasása és értelmezése után' mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jőváhagyőlag ifiak d'á'

Martin Komél
tlgyvezető igazgatő

Agroázis Kft
Szá11ító

Pénzü g}ri ellenj e Kvzés,: :;

Nemesríé Zsigmondi Erzsébet (-
'-. ii -'.:. , ,gazlvságiigazga ó-helyettes
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Joeí ellenjegyzés: . '- T'l
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Dr. Takács Lászlő
Jogtanácsos

Budapest, 2013. július 15
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Nemesfi{2si gmondi Erzsébet


