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BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Az Ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség
lehető legteljesebb biztosításával minden Ajánlattevőnek lehetővé tegye a sikeres ajánlattételt.
Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentáció - megfelelően csoportosítva, akár ismételve
is - tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek elősegíthetik a sikeres ajánlattételt.

I. A BESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

1.

A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése
1.1. Ajánlatkérő: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a beszerzési
eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a megrendelővel.
Az ajánlatkérő és a megrendelő fogalmakat általában, mint egyezőket alkalmazzuk.
1.2. Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a beszerzési eljárásban ajánlatot
nyújt be.
Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó iratanyag.
1.3. Szerződés: a beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként kihirdetett ajánlattevő és az
ajánlatkérő között létrejövő szállítási szerződés.

2.

Ajánlatkérő:
Név: Debreceni Vízmű Zrt.
Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u.12-14.
Telefonszám: +36 52/513-570
Fax: +36 52/523-672

3.

A beszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége:
Szállítási szerződés vegyszer beszerzése tárgyában:
A szennyvíztisztításnál foszfor és kénhidrogén eltávolításához szükséges fémsó
beszerzése
Mennyiség:
A szennyvíztisztításnál foszfor és kénhidrogén eltávolításához szükséges fémsó vas
(III) klorid oldat 700 t+30% mennyiségben, amelyből a Nyírlugosi szennyvíz tisztító
telepre 5 t+30% mennyiség szállítandó.
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4.

Egyéb feltételek:
Debrecenben a szennyvíztisztításnál foszfor eltávolításához szükséges fémsó
beépített tartály kapacitása 2*20 m3. A tartalékra tekintettel egyszerre maximum 25 m3
vegyszer szállítható. Az adagolás kapacitása maximum 2*264 l/h.
A biogázból kénhidrogén megkötéséhez használatos fémsó beépített tartály kapacitása
5 m3. A tartalékra tekintettel egyszerre maximum 4 m3 szállítható, amennyiben
ajánlattevő ennél nagyobb mennyiséget kíván szállítani, akkor térítésmentesen biztosítson
megfelelő méretű tartályt és építse ki a meglévő rendszerhez való kapcsolódást is. Az
adagolás kapacitása maximum 130 l/h. Az ajánlattevő a berendezés karbantartásáról és 24
órán belüli hibaelhárításáról, vagy pótlásáról köteles gondoskodni a szerződés teljes
időtartama alatt. A maximális szállítható mennyiség az ajánlattevő által biztosított tartály
méretéhez igazodik. A szükséges engedélyek beszerzése nem az ajánlattevők feladata.
Nyírlugoson a szennyvíztisztításnál foszfor eltávolításához szükséges fémsó beépített
tartály kapacitása 1 m3. Egyszerre maximum 1 m3 vegyszer szállítható.
Minőségi feltételek:
A szennyvíztisztításnál foszfor és kénhidrogén eltávolításához szükséges vas(III) klorid
oldat, melynek a vas(III) tartalma min. 13,7 m/m% kell, hogy legyen.
Az ajánlatkérő minden egyes szállítmányból, a szállító képviselőjének jelenlétében 3x250
ml mintát vesz, a vas(III) tartalom meghatározása céljából. (250 ml a laborba kerül, 250
ml-t a Szennyvíztisztító Üzem 6 hónapig megőriz, 250 ml-t pedig a szállító képviselője
visszaszállít.) Az egyéb komponensek határértékeit a lenti táblázat tartalmazza, mely
alapján a szállított oldat előírásoknak történő megfelelőségét a megrendelő szúrópróba
szerű mintavételezéssel és vizsgálattal kívánja ellenőrizni. A vizsgálatot a laboratórium
az MSZ-EN 888/2005 szabvány vizsgálati módszer szerint végzi. A laboratórium írásban
és cégszerű aláírással igazolja a vegyszer összetételét, melyet haladéktalanul megküld az
ajánlatkérő részére. Amennyiben az Fe(III) tartalom nem éri el a 13,7 m/m%-ot, a
kerekítés szabályai figyelembe vételével, vagy az alábbi táblázatban szereplő egyéb
komponensek mennyiségei meghaladják a táblázatban szereplő határértékeket, akkor a
megrendelő a laboratóriumi vizsgálat költségét továbbszámlázza az ajánlattevő
(szállító) felé, aki azt a megadott határidőig kiegyenlíteni köteles. A laboratórium mérési
eredményeit az ajánlattevő köteles elfogadni.
Az egyéb komponensek és nehézfém szennyezők maximálisan megengedhető értékeit
az alábbi táblázat tartalmazza:
határérték
komponens mértékegység
arzén
kadmium
króm
higany
mg/kg Fe(III)
nikkel
ólom
antimon
szelén
mangán
Fe(II) tartalom
% Fe(III)
oldhatatlan
anyag

(max)

50
50
500
5
500
400
80
60
2
2,5
0,2
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Elszámolással kapcsolatos feltételek:
A szállítandó termékek vonatkozásában ajánlatkérő havi elszámolást (gyűjtő számlázást)
kíván alkalmazni a szerződéstervezetben leírt módon. Amennyiben a laborvizsgálati
eredmény szerint a szállított oldat vas(III) tartalma nem éri el a 13,7 m/m%-ot, de
nagyobb, mint 12,0 m/m%, a kerekítés szabályait figyelembe véve, akkor a megrendelő
az alábbi képlet alapján határozza meg a számlázás alapját képező egységárat:
0,073 x 13,7 m/m%-os oldat egységára x a mért hatóanyag tartalom m/m% =
arányosított egységár.
12,0 m/m% alatti vas(III) tartalom, vagy az egyéb komponensek határértékeinek 15%-al
történő túllépése esetén megrendelő a szállítást hibás teljesítésnek tekinti és a Szállítási
Szerződésben rögzített következményeket alkalmazza. Amennyiben az egyéb
komponensek határérték túllépése nem több mint 15% akkor a szállítmányt befogadjuk,
teljesítésigazolást állítunk ki, amelyben rögzítjük a laborvizsgálati eredmény alapján
érvényesíthető eladási árat. A határérték túllépésekből adódó többletköltségeinket (vtd.
stb.) negyedévente továbbszámlázzuk a szállító felé.
5.

Ajánlattevő feladata:
Ajánlattevő köteles a beszerzés tárgyát képező szállítást és járulékos szolgáltatásokat a
Dokumentációban meghatározott szakmai követelmények és elvárások szerint, a
vonatkozó jogszabályok, szabványok, munka- és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és
minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.
Ajánlattevő feladata kiterjed a műszaki dokumentációban meghatározott valamennyi
feladatra, abban az esetben is, ha azt a szállítási szerződés nem tartalmazza.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a szerződés tervezet elfogadásáról.

6.

A teljesítés helye és ideje:
A teljesítés helye:
a) Debreceni Vízmű Zrt. Szennyvíztisztító Üzeme, Debrecen, Vértesi u. 1-3.
b) Debreceni Vízmű Zrt. Szennyvíztisztító telepe, Nyírlugos, Külterület, Hrsz.: 0268
A teljesítés időtartama: a szerződés aláírásától számított 12 hónap

7.

Többváltozatú ajánlat és részajánlat:
Ajánlattevő többváltozatú ajánlatot nem tehet.

8.

Az ajánlat költségei
8.1
8.2

9.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az
ajánlattevőnek kell viselnie.
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben,
sem részeiben, azokat nem bontja meg.

Az ajánlatok kidolgozásának feltételei
9.1

Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely
ajánlat az ajánlattételi határidő lejárta után nem módosítható.
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9.2

9.3

Az ajánlattevőnek nyertesként történő kihirdetése esetén sincs lehetősége
ajánlata, vagy a jelen dokumentáció bármely – akárcsak rész – kérdésének
megváltoztatására sem.
Az ajánlattevő a dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban az
ajánlattételi határidőt megelőzően kiegészítő információkért fordulhat az
ajánlatkérőhöz, az ajánlatok beadását megelőző 6.-ik napig.

10. Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe:
10.1
10.2

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2015.06.11. 10 óra
Az Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az a
megjelölt határidőre a megadott címre beérkezett.
Az ajánlat benyújtásának címe: Debreceni Vízmű Zrt. 4025 Debrecen, Hatvan u.
12-14. III. emelet, 303-as iroda.

10.3

Az ajánlat benyújtásának formai kellékei:
Az ajánlatokat 2 példányban (egy eredeti papír alapú és egy digitális másolati,
szkennelt példányban, tartós adathordozón), magyar nyelven, zárt csomagolásban,
az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A csomagolásra rá kell írni: „Vegyi
anyag beszerzése 2015”valamint „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő
lejárta előtt!”. Az ajánlat példányai közötti esetleges eltérések esetén az eredeti
ajánlatba foglaltak az irányadók.

11. Ajánlatok bontása
11.1

Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor - az ajánlatkérő és az
ajánlattevők képviselőinek jelenlétében - kerül sor.

11.2

Az ajánlatok bontásakor az adatok a jelen dokumentáció mellékletében
meghatározott felolvasólapról kerülnek ismertetésre.

11.3

Az ajánlat bontásának helye: Debreceni Vízmű Zrt. 4025 Debrecen, Hatvan u. 1214. II. emeleti tárgyaló.

12. Ajánlati kötöttség
Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap.
Felhívjuk, az ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlataikat a 30 napos ajánlati kötöttségre
tekintettel tegyék meg.

6

13. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások
Az ajánlatok vizsgálatának, értékelésének és összehasonlításának időszakában az
ajánlatkérő, illetve a képviseletében eljáró megbízott felvilágosítást kérhet az ajánlattal
kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések tisztázása érdekében.
14. Az ajánlatok értékelése
Ajánlatkérő az ajánlatokat a létrehozott Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve, „a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás” elve szerint értékeli.
Amennyiben nem érkezik megfelelő ajánlat – a kiíró rendelkezésre álló pénzeszközeire
tekintettel -, úgy a legelőnyösebb, érvényes ajánlatot tevő pályázóval tárgyalásos
eljárást kezdeményez a kiíró.
A tárgyalásos eljárás tervezett menete:
A kiíró a számára legkedvezőbb, érvényes ajánlatot tevővel az elbírálási időszak alatt
(30 napon belül) tárgyalást kezdeményez. A tárgyalás során az ajánlattevő a kiíró
számára csak kedvezőbb ajánlatot tehet az ellenszolgáltatás tekintetében.

15. Szerződéskötés
A szerződés a hivatalos eredményhirdetést követően köthető meg.
16. A beszerzési eljárás nyelve
16.1

A beszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar
nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli
kapcsolattartás magyar nyelven történik.

16.2

Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást,
dokumentumot és okiratot magyar fordításban kell az ajánlatában csatolnia.
Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok
ajánlattevő általi felelős fordítását. A fordításban elkövetett hibákért az
ajánlattevő felel.

17. A dokumentáció
feltételek

fejezeteiben

megfogalmazottak

érvényesülése,

szerződéses

Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között a szerződés az Eljárást megindító felhívás,
az Ajánlattételi dokumentáció és a nyertesként kihirdetett ajánlattevő ajánlatának
feltételei szerint, az ezekben megfogalmazott tartalommal jön létre, az Ajánlattételi
dokumentáció mellékletét képező Szerződés tervezetnek megfelelő tartalommal.
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II. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

1.

Konzultáció
Az ajánlatkérő konzultáció konzultációt nem tart, de a Debreceni Vízmű Zrt.
Szennyvíztisztító üzemében, Debrecen, Vértesi u. 1-3. sz. alatt,Tel.: 06-52/419-511,
Mobil: +36-30/382-9918 előzetes egyeztetést követően az ajánlattevő a helyszínen,
vagy az elvitt szennyvíz mintákból laboratóriumi kísérlettel választhatja ki az általa
ajánlott, legmegfelelőbbnek tartott vegyszert, valamint ekkor történik az
ajánlattételhez esetlegesen szükséges adatok rendelkezésre bocsátása is.

2.

Egyéb követelmények

Megrendelő részéről követelmény a magyar nyelvű szakember rendelkezésre állása az
üzemeltetés során előálló technológiai jellegű problémák megoldásában. Elsősorban telefonos
és elektronikus kommunikáció formájában igényeljük a szakember közreműködését.
Helyszíni jelenlétet éves szinten maximum 2 alkalommal igénylünk, szükség szerint.

3.

Az ajánlatok értékelése

Az értékelés alapja a vegyszer ára euróban: EUR/kg.
EUR/kg
Foszfor és kénhidrogén eltávolításhoz használatos vas
(III) klorid oldat 13,7 m/m% hatóanyag tartalommal
Az ajánlattevők sorrendjét az euróban, kettő tizedes jegy pontossággal megadott egységár
dönti el.

III. AZ AJÁNLAT, ILLETVE ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA
1. Általános megjegyzések
1.1. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációban
(Ajánlattételi dokumentáció) megfogalmazottak az árubeszerzés alapfeltételeit,
követelményeit határozzák meg.
1.2. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat,
elgondolásaikat a dokumentációban megadott részletességgel fejtsék ki.
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2. Ajánlati ár (nettó, EUR)
2.1. Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció tartalmát figyelembe
kell venni.
2.2. Árképzés
Az ajánlatban megadott áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők
semmilyen formában, és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat
tartalmazó ajánlatot.
A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos
költséget. Az ajánlati árakat kettő tizedes jegy pontossággal kell megadni.
Az ajánlattevők csak euróban (EUR) tehetnek ajánlatot, és a szerződéskötés
valutaneme is csak ez lehet.
Az ajánlat csak átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési
mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes
körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalnia minden ajánlattevői kifizetési
igényt.
IV. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI
Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát követően nem teszi lehetővé az ajánlati
ár módosítását, és a hiánypótlás körébe nem tartozó hivatalos igazolások,
nyilatkozatok és egyéb dokumentumok pótlását.
Érvénytelenséget, kizárást eredményező okok:

1.

-

Eredménytelen az eljárás, ha:

2.

a.

a pályázó nem jogosult az eljárásban részt venni
a pályázó nem fizette meg az előző eljárás termékminta laborvizsgálati költségét
határidőn túl benyújtott ajánlat,
nem zárt borítékban beadott az ajánlat,
nem elégíti ki az ajánlat a felhívási dokumentációban megfogalmazottakat



kizárólag érvénytelen pályázatok érkeztek,



egyik ajánlattevő sem tett a kiíró számára megfelelő ajánlatot.
A beadott pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia a következő
sorrendben:
Ajánlati nyilatkozat (1. sz. melléklet),
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Nyilatkozat a pályázati felhívásban meghatározott tevékenység teljes körű
teljesítéséről (2. sz. melléklet),
Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről
(3. sz. melléklet),
A pályázó cégjegyzésre jogosult vezetője által aláírt szerződéstervezete,

V. A kiíró által szolgáltatott mellékletek:





1 pld.
1 pld.
1 pld.
1 pld.

Ajánlati nyilatkozat (felolvasó lap) (1. sz. melléklet)
Teljességi nyilatkozat (2. sz. melléklet)
Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről (3. sz. melléklet)
Szerződés tervezet (4. sz. melléklet)

Debrecen, 2015. május 15.
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1. sz. melléklet

Felolvasó lap
Debreceni Vízmű Zrt.
„Vegyi anyag beszerzése”
Ajánlattevő neve:

.............................................................................................

Ajánlattevő székhelye:

.............................................................................................

Ajánlattevő telefon száma:

.............................................................................................

Ajánlattevő telefax száma:

.............................................................................................

Ajánlati ár:

EUR/kg
Foszfor eltávolításhoz használatos vas (III) klorid
oldat13,7 m/m% hatóanyag tartalommal

.............................................. , 2015. .........................

.......................................................
cégszerű aláírás
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2. sz. melléklet

Teljességi nyilatkozat

Alulírott ………………………………………………………………………mint pályázó
nyilatkozom, hogy a
Debreceni Vízmű Zrt. részére a „Vegyi anyag beszerzése”
tárgyban beadott pályázatomban megajánlott vállalási ár teljes körű, kiterjed minden
olyan költségre, amely a vegyi anyag Debrecen, Vértesi út 1-3. sz. és a Nyírlugos,
Külterület, Hrsz.: 0268 alatti telephelyen történő átadásához szükséges.

Debrecen, 2015. …………………………………

……………………..…………..
cégszerű aláírás
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3. sz. melléklet

Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről

Alulírott ………………………………………………………………………mint pályázó
nyilatkozom, hogy ajánlatomhoz 30 napig kötve maradok, azt nem vonom vissza.
Amennyiben az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatomat visszavonom, úgy elfogadom,
hogy a következő 5 évben a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalatai által lebonyolított
pályázatokon nem vehetek részt.

Debrecen, 2015. ……………………………………….

……………………..…………..
cégszerű aláírás
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4. sz. melléklet
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
Tervezet
amely létrejött egyrészről
Név: Debreceni Vízmű Zrt.
Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Cégjegyzékszám: 09-10000479
Adószám: 23458208-2-09
Pénzforgalmi jelzőszám: 11738008-20238173-00000000
Képviseli: Ányos József vezérigazgató
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)
másrészről az
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Statisztikai számjel:
Pénzforgalmi jelzőszám:
Képviseli:
mint Szállító, (továbbiakban: Szállító)
között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:
Bevezető rendelkezések
Jelen szállítási szerződés (a továbbiakban Szerződés) Megrendelő által a „Vegyi anyag
beszerzése” tárgyban kiírt pályázati eljárás (a továbbiakban Eljárás) eredményeként jött létre
(A szennyvíztisztításnál foszfor és kénhidrogén eltávolításához szükséges fémsó beszerzése)
az Eljárás Ajánlatkérője, mint Megrendelő és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Szállító
között, az Eljárás dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesítésére
1.

A szerződés tárgya, mennyisége

1.1 Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja a szerződés 4. pontjában leírt teljesítési
helyre történő vegyszer szállítását a felhasználási igénynek megfelelő mennyiségben, és
ütemezésben.
1.1.1 A szennyvíztisztításnál foszfor és kénhidrogén eltávolításhoz szükséges vas(III)
klorid szállítása 700 t+30%-os mennyiségben.
A szállított terméknek meg kell felelnie az ajánlati felhívásban előírt minőségi
követelményeknek.
1.2. A szállítandó termék vonatkozásában Megrendelő havi elszámolásban gyűjtő számla
kibocsátását kéri. A gyűjtő számla alapját a szállító által kiállított és a megrendelő által
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leigazolt szállítólevelek adják.
1.3. Mivel a Szerződés az Eljárás szerves részét képezi, és annak dokumentumaival
egységesen értelmezendő, a közte és az Eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén,
illetve abban az esetben, ha a Szerződés valamelyik lényeges szerződési feltételről nem
rendelkezik, a következő alkalmazási sorrend érvényesül:
az Ajánlattételi dokumentáció és mellékletei, az esetleges kiegészítő tájékoztatások, a jelen
Szerződés, végül Szállító, mint ajánlattevő ajánlata (a továbbiakban bármelyikre értve:
Dokumentum), azzal, hogy a jelen Szerződés nem lehet ellentétes Szállító ajánlatában
meghatározott és értékelésre kerülő végleges ajánlati elemekkel. Az e pont szerinti sorrend azt
jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló Dokumentum ellentmondás vagy szabályozatlan
feltétel esetén érvényben megelőzi az utána következőt.
A fent meghatározott Dokumentumok jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik,
azonban fizikailag nem kapcsolódnak jelen Szerződéshez.

2.

A szerződés értéke

2.1. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés időtartama alatt, a megajánlott
vas(III)klorid szállítását ……………. EUR/kg+ÁFA, azaz ………………… egységáron
teljesíti 9.1 pontban leírt minőségi követelményeknek megfelelő oldat formájában.
2.2. A 2.1. pontban meghatározott egységár tartalmazza mindazokat a költségeket és
ráfordításokat, amelyek a szerződés szerinti feladat teljesítése során Szállítónál felmerülnek.
A 2.1. pont szerinti egységár a szerződés időtartama alatt kötött.
2.3 A szerződés összértéke (nettó szerződéses érték): ……………………..EUR+ÁFA,
azaz:………….EUR+ÁFA az egyéves időtartam tekintetében.
2.4 Az ÁFA mértékének meghatározása, bevallása és megfizetése az adófizetési kötelezettség
keletkezésének napján hatályos adójogszabályok szerint történik.
2.5 Megrendelő előleget nem fizet. Megrendelő az ellenértéket havonta az általa igazolt havi
szállítás alapján, valamint tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, Ajánlatkérő által
leigazolt számlák ellenében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételét
követő 30 napos fizetési határidővel teljesíti, figyelemmel az adózás rendjéről szóló törvény
(2003. évi XCII. törvény) Art. 36/A. § vonatkozó rendelkezéseire.
Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra esik, úgy a számla kiegyenlítésének
határideje a munkaszüneti napot követő első munkanap.
3.

A szerződés időtartama, a teljesítés határideje

3.1 A szerződés mindkét fél képviselőinek cégszerű aláírásával lép hatályba, és határozott
időre jön létre, a szerződés aláírásától számított 12 hónapra.
3.2. Szállító 1 heti átlagos felhasználásnak megfelelő termék mennyiséget köteles Megrendelő
igényeinek megfelelően, akár hetente, a megrendelés kézhezvételétől számított maximum
négy munkanapon belül a Szerződés 4. pontjában meghatározott helyekre szállítani.
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3.3 Az első megrendelést a szerződés aláírásától számított 15 munkanapon belül közli
Megrendelő, amely alapján Szállítónak az igényelt mennyiségű terméket kell leszállítania
Megrendelő részére.
3.4 A teljesítés akkor tekinthető teljesnek, ha a megrendelt mennyiséget a Szállító 3.2.
pontban előírt határidőn belül leszállítja, és a leszállított termék teljesíti az előírt minőségi
követelményeket.
4.

A teljesítés helye

4.1 Debreceni Vízmű Zrt. Szennyvíztisztító Üzeme, Debrecen, Vértesi u. 1
4.2 Debreceni Vízmű Zrt. Szennyvíztisztító telepe, Nyírlugos, Külterület, Hrsz.: 0268
.
5.

A teljesítés módja

5.1 A Szállító a Megrendelőtől írásban, e-mailben érkező igényt legkésőbb annak
megérkezésétől számított 24 órán belül köteles visszaigazolni, ebben nyilatkozva a
megrendelt tétel szállításának pontos időpontjáról. A teljesítés ideje a megrendeléstől
számított maximum 4 munkanap, a Megrendelő kapcsolattartójával történő egyeztetés után.
5.2 Szállító köteles a terméket úgy szállítani, hogy azokat semmilyen károsodás, sérülés ne
érje. Szállító köteles az összes idevonatkozó szabványt, szabályozást valamint munkavédelmi
és hatósági előírásokat betartani. A szállítás során keletkezett hibákért, és a termék nem
megfelelő kezeléséből keletkező károkért a Szállító vállalja a felelősséget. Szállítót terhel
továbbá minden felelősség és következmény a teljesítés során az általa előidézett
környezetkárosodásért vagy szennyezésért.
5.3 A szállítmány ürítéséről Szállító köteles gondoskodni, a Megrendelő, ill. a Szállító által
biztosított tartályokba az Ajánlattételi dokumentációnak megfelelően. A szállításkor
feltüntetendő adatok: Mennyiség, Termék típusa, Összetétel, Gyártási idő, Lejárati idő,
Gyártó megnevezése, Gyártó Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által
kiállított szervetlen vegyi anyag gyártásához szükséges egységes környezethasználati, vagy
környezetvédelmi engedélyének száma.
5.4 Szállítónak a szerződésben rögzítettek szerint kell teljesítenie. Amennyiben a szerződés
teljesítése során bármikor a Szállító számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza az
időben történő teljesítést, úgy haladéktalanul értesítenie kell írásban a Megrendelőt a
késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól.
5.5 Szállító nem szállíthat olyan terméket, melynek lejárati ideje a szállítás után 6 hónapon
belül lejár.
5.6 Szállító nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
5.7 Szállító a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és 5.8 pont szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt
haladéktalanul értesíti.
5.8 Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
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határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon - ha
a) a Szállító társaságában közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság, amelynek a tényleges tulajdonosa nem megismerhető.
5.9 A fentieken túl Szállító a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi.
5.10 Megrendelő felhívja Szállító figyelmét arra, hogy a kifizetéssel összefüggésben az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § vonatkozó rendelkezései is
alkalmazandók, ide értve különösen a Szállító alvállalkozói részére történő kifizetéseket.

6.

Az átadás módja

6.1 Megrendelő az egyedi megrendelésben kiadott termék mennyiséget átveszi. Az átvétel
mennyiségi és minőségi átvételt jelent. A leszállított termék minőségi és mennyiségi átvétele
a teljesítés helyén történik, amelyet a Megrendelő és Szállító kijelölt képviselője (ilyennek
minősül az írásbeli meghatalmazással ellátott magyar nyelven beszélő gépjárművezető is)
közösen végez. A leszállított termék leürítése (elhelyezése a szennyvíztelepen) csak
Megrendelő hozzájárulása után lehetséges a Megrendelő által biztosított tartályokba.
6.2 A mennyiségi átvétel során a termék mennyiségének ellenőrzése történik. A mennyiségi
átvételt a Megrendelő részéről aláírt szállítólevél igazolja.
6.3 A minőségi átvétel során az ajánlatkérő minden egyes szállítmányból, a szállító
képviselőjének jelenlétében 3x250 ml mintát vesz, a vas(III) tartalom meghatározása céljából.
(250 ml a laborba kerül, 250 ml-t a Szennyvíztisztító Üzem 6 hónapig megőriz, 250 ml-t
pedig a szállító képviselője visszaszállít.) Az egyéb komponensek határértékeit a 9.1 pontban
található táblázat tartalmazza, mely alapján a szállított oldat előírásoknak történő
megfelelőségét a megrendelő szúrópróba szerű mintavételezéssel és vizsgálattal kívánja
ellenőrizni. A vizsgálatot a laboratórium az MSZ-EN 888/2005 szabvány vizsgálati módszer
szerint végzi. A laboratórium írásban és cégszerű aláírással igazolja a vegyszer összetételét,
melyet haladéktalanul megküld az ajánlatkérő részére. Amennyiben az Fe(III) tartalom nem
éri el a 13,7 m/m%-ot, a kerekítés szabályai figyelembe vételével, vagy 9.1 alatti táblázatban
szereplő egyéb komponensek mennyiségei meghaladják a táblázatban szereplő határértékeket,
akkor a megrendelő a laboratóriumi vizsgálat költségét továbbszámlázza az ajánlattevő
(szállító) felé, aki azt a megadott határidőig kiegyenlíteni köteles. A laboratórium mérési
eredményeit az ajánlattevő köteles elfogadni.
A közösen végzett mintavételről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Szállító a mintavétel
hitelességét abban az esetben sem vonhatja kétségbe, amennyiben a kijelölt képviselője
megtagadja a jegyzőkönyv hitelesítését. .Amennyiben a laborvizsgálati eredmény szerint a
szállított oldat vas(III) tartalma nem éri el a 13,7 m/m%-ot, de nagyobb, mint 12,0 m/m%, a
kerekítés szabályait figyelembe véve, akkor a megrendelő az alábbi képlet alapján határozza
meg a számlázás alapját képező egységárat:
0,073 x 13,7 m/m%-os oldat egységára x a mért hatóanyag tartalom m/m% =
arányosított egységár.
12,0 m/m% alatti vas(III) tartalom, vagy az egyéb komponensek határértékeinek 15%-al
történő túllépése esetén megrendelő a szállítást hibás teljesítésnek tekinti és a Szállítási
Szerződésben rögzített következményeket alkalmazza. Amennyiben az egyéb komponensek
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határérték túllépése nem több mint 15% akkor a szállítmányt befogadjuk, teljesítésigazolást
állítunk ki, amelyben rögzítjük a laborvizsgálati eredmény alapján érvényesíthető eladási árat.
A határérték túllépésből adódó többletköltségeinket (vtd. stb.) negyedévente
továbbszámlázzuk a szállító felé.
6.4 Megrendelő a termék átvételét megtagadhatja, ha az nem felel meg a kiadott
megrendelésben meghatározott követelményeknek. Az átvétel megtagadásának tényét,
indokát, valamint a Felek ezzel kapcsolatos észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A
termék átvételének megtagadása esetén a késedelem jogkövetkezményei ugyanúgy
bekövetkeznek, mintha a Szállító nem teljesített volna.
6.5 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő
részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről, amelyek a Megrendelőt
szerződésszegés következményeként megillet.
6.6 Egy adott szállítmány vonatkozásában a szállítással, szállítóval kapcsolatos megrendelői
észrevételeket, a mintavételezés tényét az átvételkor a szállítólevélen rögzíteni szükséges a
későbbi kivizsgáláshoz elengedhetetlen dokumentáltság miatt. Megrendelő a levett minták
vizsgálati eredménye alapján, a mintavételezést követő 30 napon belül minőségi
reklamációval élhet.

7.

Alvállalkozók

7.1 Szállító saját maga által és/vagy alvállalkozó(k) bevonásával köteles teljesíteni. A Szállító
alvállalkozó (k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a jelen szerződésben
foglalt kötelezettségek teljesítéséért.
7.2 Szállító teljesítésében az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre, valamint
köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely az eljárásban részt vett
Szállító alkalmasságának igazolásában.
7.3 Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban alvállalkozó) helyett, aki vagy
amely az eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában, csak az
ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó,
ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a
szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval. Az
ajánlattevő az új alvállalkozóval együtt feleljen meg azoknak az alkalmassági
követelményeknek, melyeknek az ajánlattevőként szerződő fél az eljárásban az adott
alvállalkozóval együtt felelt meg.
7.4 Szállító kizárólag abban az esetben alkalmazhat, illetve vehet igénybe az ajánlatában nem
nevesített alvállalkozót, vagy egyéb szervezetet a jelen szerződésből eredő kötelezettségei
teljesítésére, amennyiben az adott alvállalkozó vagy szervezet bevonásához a Megrendelő
előzetesen írásban hozzájárult. A Szállító a Megrendelő hozzájárulása esetén is az igénybe
vett alvállalkozók, szervezetek tevékenységéért, mulasztásáért sajátjaként felel. A Szállító
jótáll azért, hogy a bevont alvállalkozó, szervezet rendelkezik minden olyan képesítéssel,
engedéllyel, és jogosítvánnyal, amellyel Szállító maga is rendelkezik és (vagy) amely a
Feladat teljesítéséhez szükséges.
7.5 A Szállító által az ajánlatban megjelölt alvállalkozó további alvállalkozót csak
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megrendelői jóváhagyással vehet igénybe. Megrendelő a Szállító erre vonatkozó
igénybejelentésének kézhezvételét 8 napon belül köteles elbírálni. A jelen pont előírásainak
megsértése esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, a Szállító pedig köteles az
elálláshoz kapcsolódó jogkövetkezményeket viselni.
7.6. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés előző pontjában meghatározott
bejelentés köteles alvállalkozói kör változása esetén a Felek szerződést módosítanak a
változás tekintetében.
8. Kárveszély és tulajdonjog
A termékre vonatkozó kárveszély, tulajdonjog és vagyonvédelmi kötelezettség az
átadás-átvétellel átszáll a Megrendelőre.
9. Minőség garantálása, jótállás
9.1 Szállító felelősséget vállal a szállított termék szerződésszerű minőségéért, garantálja,
hogy a termék vas(III) tartalma min. 13,7 m/m%, Ha a termék vas(III) tartalma nem éri el a
12,0 m/m%-ot, a kerekítés szabályait figyelembe véve, akkor az hibás teljesítésnek minősül.
Garantálja továbbá, hogy a nehézfém szennyezők és az egyéb komponensek tekintetében az
oldat megfelel az alábbi táblázatban rögzített határértékeknek (az oldatban lévő vas(III)
tömegére vonatkoztatva):

határérték
komponens mértékegység
arzén
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króm
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mg/kg Fe(III)
nikkel
ólom
antimon
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oldhatatlan
% Fe(III)
anyag
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(max)

50
40
500
5
500
400
80
60
2
0,2
2,5

A táblázatban felsorolt egyéb komponensek határértékeinek 15%-al történő túllépése esetén
megrendelő a szállítást hibás teljesítésnek tekinti és a Szállítási Szerződésben rögzített
következményeket alkalmazza. Amennyiben az egyéb komponensek határérték túllépése nem
több mint 15% akkor a szállítmányt befogadjuk, de az ebből adódó többletköltségeinket (vtd.
stb.) továbbszámlázzuk a szállító felé.
9.2 Szállító a szerződés tárgyát képező termék minőségéért, esetleges fel nem használás
esetén 6 hónap jótállást vállal. A jótállás kezdő időpontja a szerződésszerű átadás-átvétel
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napja. A megfelelő tárolásról Megrendelő köteles gondoskodni.
10.

Fizetési feltételek

10.1 Megrendelő előleget nem fizet.
10.2 Megrendelő a ténylegesen leszállított hatóanyag ellenértékét az általa igazolt
szállítólevelek alapján utólag, havonta, valamint tartalmilag és formailag szabályszerűen
forintban (HUF) kiállított, gyűjtőszámla ellenében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételétől
számított 30 napon belül átutalással fizeti meg a Szállító …...…….. Banknál vezetett
………………………………. számú bankszámlájára. A szerződés euro-ban (EUR)
meghatározott egységárát a tárgyhó utolsó munkanapján érvényes MNB hivatalos deviza
középárfolyamon kell forintra (HUF) átszámítani, és számlázni.
Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra esik, úgy a számla kiegyenlítésének
határideje a munkaszüneti napot követő első munkanap.
10.3 A számlán fel kell tüntetni az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. évi CXXVII
törvény 169. §-ában foglaltakat, a fizetési határidőt, a szerződés és a megrendelés
azonosítószámát, illetve a számlához a teljesítésigazoló dokumentumot csatolni kell.
Amennyiben fenti azonosítók, illetve a kötelező mellékletek hiányoznak, a számla tartalmilag
vagy formailag hibás, a Megrendelő a számlát nem fogadja be.
10.4 Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)
36./A. § rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti.
10.5 Megrendelő késedelmes számlakiegyenlítése esetén Szállító a Ptk. szerinti késedelmi
kamat felszámítására jogosult.
10.6 Az 5.8 pont szerinti felmondás esetén a Szállító a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
11.

Kötbér, felelősség

11.1 Szállító kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik, ha:
a)

b)
c)

a jelen szerződés alapján kibocsátott egyedi megrendelésekben megjelölt,
leszállítandó mennyiség szállítási határidejét elmulasztja, megrendeléstől
számított maximum négy munkanapon belül nem teljesíti,
azt hibásan teljesíti, beleértve a szállított vegyszer minőségi paramétereit és a
szállításkor feltüntetendő adatokat is a szerződés 5.3-as pontja szerint,
meghiúsulás esetén, amennyiben Szállító a teljesítést jogos ok nélkül
megtagadja, vagy súlyos szerződésszegése miatt Megrendelő a szerződést
azonnali hatállyal felmondja.

11.2 Szállító késedelmes teljesítése esetén megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg,
amennyiben Megrendelő 4 munkanappal előre írásban kérte a vegyszer szállítását, konkrétan
meghatározva annak mennyiségét is:
- a késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden napjára a lerendelt szállítandó
mennyiség nettó értékének 2,0 %-a/nap,
A késedelmi kötbér maximális mértéke a határidőre nem teljesített mennyiség nettó
vételárának 20 %-a.
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11.3 Szállító hibás teljesítése áll fenn, ha az általa szállított vegyszer a 9.1 pontban
meghatározott minőségi paraméterek tekintetében - akár 1 paraméter vonatkozásában is - nem
felel meg az előírtaknak. A minőségi paraméterektől történő eltérés esetén első esetben a
Szállító a hibásan teljesített mennyiség nettó értékére vetítve 30 % hibás teljesítési kötbér
megfizetésére köteles. Második esetben történő nem megfelelő minőségű vegyszer szállítása
esetén a 30%-os mértékű hibás teljesítési kötbér érvényesítésén kívül az eset súlyos
szerződésszegésnek minősül.
11.4 A szerződés Szállítónak felróható meghiúsulása esetén Megrendelő a nettó szerződéses
érték 10 %-át jogosult meghiúsulási kötbér címén a Szállítótól követelni.
11.5 A Megrendelő a Szállítóval szemben érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, és
szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. A kötbér a Megrendelőnek akkor is jár, ha kár nem
merült fel.
11.6 Késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a Szállítót a teljesítés alól.
Szállító köteles a Megrendelő által kitűzött póthatáridőre szerződésszerűen teljesíteni. A
póthatáridő elmulasztásával a kötbérfizetési kötelezettség újból kezdődik.
11.7 A kötbér esedékessé válik
a) késedelem esetén: ha a késedelem megszűnik, a póthatáridő lejár, vagy a
kötbér eléri a kikötött legmagasabb mértéket,
b) hibás teljesítés esetén: a kifogás írásos közlésével,
c) meghiúsulás esetén: amikor a szerződés megszűnik, vagy ha a Megrendelő
a meghiúsulásról tudomást szerez.
11.8 Amennyiben a Szállító bármely késedelmes teljesítése miatt a késedelmi kötbér eléri a
maximális mértékét, vagy neki felróható okból meghiúsul, vagy a hibás teljesítés második
alkalommal előfordul, az súlyos szerződésszegésnek minősül.

12.

A szerződés felmondása

12.1 Azonnali hatályú felmondásnak súlyos szerződésszegés esetén van helye.
12.2 Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen ha:
a) Szállító a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) Szállító nem a szerződés 3.2. pontjában meghatározottaknak megfelelően teljesíti
kötelezettségét,
c) a késedelmi kötbér elérte a maximumot,
d) a szerződés időtartama alatt második alkalommal laborvizsgálati eredményen
alapuló minőségi kifogás merül fel a leszállított termékkel kapcsolatban,
e) Ha a leszállított termék nem teljesíti egyidejűleg a szerződés 9.1 pontjaiban előírt
minőségi feltételeket.
12.3 Szállító jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására, ha a Megrendelő
fizetési kötelezettségének ismételt írásbeli felszólítás ellenére, annak kézhezvételét követő 30
napon belül sem tesz eleget.
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12.4 Az azonnali hatályú felmondásnak írásban kell történnie. A szerződés megszűnésének
napja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja. A szerződést rendes felmondással
nem lehet felmondani.

13. Vis maior
A Szállító érdekkörén kívül bekövetkezett, elháríthatatlan külső ok (természeti katasztrófa,
háború, blokád, export-, ill. import tilalom) esetén Szállító kártérítési ill. kötbérfizetési
kötelezettsége nem áll be. Szállító azonban az ilyen jellegű eseményekről és annak várható
időtartamáról haladéktalanul köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Amennyiben a vis
maiorból eredő elháríthatatlan külső ok miatt a szerződés teljesítése három hónapot
meghaladó késedelmet szenved, bármely Fél jogosult a szerződést 30 napos határidővel
felmondani. Ebben az esetben Felek a felmerült kárukat maguk viselik.

14.

Szerződésmódosítás

14.1 Felek a szerződést együttesen és írásban módosíthatják.
14.2 A szennyvíztisztításra, iszapkezelésre és elhelyezésre vonatkozó, a jelen szerződés
megkötésének időpontjában, hatályban levő jogszabályok változása esetén, Felek jogosultak a
jelen szerződésben kikötött mennyiségi és minőségi előírásokat felülvizsgálni és tárgyi
szerződést annak értelmében, írásban megváltoztatni.
14.3. Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése a törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem
érinti.

15.

Értesítések, kapcsolattartók

A szerződő Felek a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt
képviselői:
Megrendelő részéről:
Oláh Kálmán üzemvezető

Tel: +36-52-419-511
e-mail: kalman.olah@debreceni-vizmu.hu

Szállító részéről:
……………………………………………

16.

Tel.:
e-mail:

Záró rendelkezések

Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során felmerült
vitáikat közvetlen tárgyalások útján oldják meg. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére tett
tárgyalásaik nem vezetnek eredményre, jogorvoslati kérelmük elbírálására a rendes bírósági
fórumokat választják. Perértéktől függetlenül a megrendelő székhelye szerinti bíróság
illetékességét kötik ki. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés megkötése
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kapcsán és a megrendelések teljesítése során tudomásukra jutott információkat üzleti titokként
kezelik, és ezen kötelezettségük megsértéséből eredő minden kárt megtérítenek
Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar
jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény. A vonatkozó előírásokat Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani. E
rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen Szerződés olyan lényeges kikötése, melynek
bármely okból történő megszegése Megrendelőt azonnali hatállyal való elállásra és kártérítési
igény érvényesítésére jogosítja fel.
Jelen szerződés 10 számozott oldalból áll. Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után
– mint akaratukkal mindenben egyezőt – jóváhagyólag 5 (ö)t eredeti példányban aláírták,
melyből három eredeti példányt Megrendelő, kettő eredeti példányt Szállító átvett.

Debrecen, …………………………….

………………………………………
Megrendelő

………………………………………
Szállító
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