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a következő keretszerződést kötik (a továbbiakban együttesen: „Felek”):

I. Előziriénvek

1.! Vevő, mint ajánlatkérő a Közbeszerzési Adatbázisban 2018. március 29. napján KBE
03185/2018. eljárási azonosító számon közzétett összefoglaló tájékoztatás alapján és az
ajánlattétdre felhívott gazdasági szereplők részére 2018. április 10. napján közvetlenül megküldött
eljárást megindító felhívással a közbeszerzésekről S2óló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban:
„Kbt.”) Harmadik Része szerinti, nemzeti eljárásrendben lefolytatott, hirdetmény közzététele
nélküli nyílt közbeszerzési eljárást indított „PLC vezérlési elemek és szerelési anyagok
beszerzése, a készülékek programozásához szükséges Bcencek beszerzése, valamint
műszaki támogatás biztosítása” tárgyban.

2.7 A Fenti közbeszerzési eljárás eredményeként az Eladó került nyertes ajánlattevőként kihirderésre
a 2018. június 22. napján megküldött, az eljárás eredményéről szóló összegezés tanúsága szerint.

3./ A fentiekre tekintettel a jelen keretszerződés 1. sz. alapdokumentumát képezi a fent hivatkozott
közbeszerzési eljárás (adott esetben módosított) közbeszerzési dokumentumai, 2. sz.
alapdokumenwmát az Eladó, mint nyertes ajádattevő ajánlata (idei; szerződéshez meüékelve elekirmúkas
fonnáiumban.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen szerződés alapján az Eladó teljesitésre a közbeszerzési eljárás
felhívásában, a közbeszerzési dokumentumokban, az ajánlatában és a közbeszerzési eljárás során
keletkezett dokumentumokban (kiegészítő tájékoztatások, stb.) foglaltakra figyelemmel kötelesek.

Szerződó Felek rögzítik, hogy annak okán, hogy a szerződést a közbeszerzési szabályok
megtartásával kötik meg egymással, a teljes megáliapodásukat nem kizárólag a szerződés szövege
tartalmazza. A közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a
szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, különös
tekintettel az alábbi dokumentumokra és azok hierarchiájára:
— Az eljárást megindító felhívás;
- Egyéb Közbeszerzési dokumentumok;
- Eladó nyertes ajánlata a Kbt. 44. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
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4.7 A 3.7 pontban meghatározott dokumentumok a keretszerződés teljesítése során megfelelően
irányadóak a fenti sorrendben azzal, hogy a jelen keretszerződés és annak alapdokumentumaiban
foglaltak között fennáUó esetleges eflentmondások esetében elsősorban a jelen keretszerződésben
foglaltak az irányadóak.

II. A keretszerződés tárgya
EJ A jelen keretszerződés tárgyát képezi a keretszerződés alapdokumenwmaiban meghatározott
termékek beszerzése a Vevő által leadott közvetlen (eseti) megrendelések alapján, a jelen
keretszenődés III. pontjában foglaltak szerint.

2.7 Eladó a keretszerződés tárgyának teljesítésére a jelen keretszerződésben, illetve a keretszerződés
alapdokumentumaiban foglaltak szerint köteles. A termékekkel szemben elvárt minőségi
kritériumokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás mellett az Eladó
ajánlatának részét képező termékiapok, a keretszerződés tárgyát képező termékek egységárait az
Eladó ajánlatának részeként csatolt árazott költségvetés (műszaki ártáblázat) tartalmazza.

3.7 Vevő a keretszerződés alapján a szerződés tárgyát képező termékek tekintetében meghatározott
alapmennyiség megrendelésére vállal kötelezettséget, de fenntartja magának a jogot az eljárást
megindító felhívás 4. pontjában megjelölt opciós mennyiségnek megfelelő mennyiségű termék
további megrendelésére jelen keretszerződés időtartama alatt az Eladó ajánlatának részeként csatolt
árazott költségvetésben (műszaki ártáblázatban) rögzített egységárakon. Eladó az opcióval érintett
tételek száflítására az alapmennyiség tekintetében megajánlott egységárakon azonos szerződéses
feltételekkel köteles.
Jelen keretszerződés időtartama alatt az egyes közvetlen megrendelések tárgyát képező egyes
szálhtások mennyisége az adott megrendelésben foglaltak szerint alakul.

4.7 A szerződő felek megúliapodnak abban, hogy az Eladó a jelen keretszerződés, Illetve a közvetlen
megrendelések alapján átruházza a Vevőre, illetőleg leszálHtja és átadja a Vevő részére a
keretszerzódés alapdokumenwmaiban meghatározott termékeket az ott meghatározottak szerint, a
Vevő pedig köteles értük a vételárat a jelen keretszerződés VIII. pontjában részletezett feltételek
szerint megfizetni.

5.7 Eladó a jelen keretszerződés tárgyát képező valamennyi termék vonatkozásában vállalja, hogy
az adott termék megfelelő felhasználásához szükséges műszaki információkat teljes körűen, írásban
a Vevő rendelkezésére bocsátja.

III. A közvetlen megrendelések leadása

1.7 A közvetlen megrendelések leadására írásban, telefax vagy e-mail útján kerül sor.

2.7 A közvetlen megrendeléseknek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a jelen keretszerződésre való hivatkozás;
- a megrendelt áruk megnevezése, cikkszáma;
- a megrendelt áruk mennyisége;
- a megrendelt áruk egységára;
- a megrendelt árukért fizetendő vételár végösszege;
- a kötelezettségváilaló aláírása;
- megrendelés megküldésének dáwma.

3.7 Felek rögzítik, hogy a közvetlen megrendelések kézhezvételének az írásbeli megrendelés Eladó
kapcsolartanója részére, elektronikus úton (e-mail/fax) tőrténő megküldésének időpontja minősül.
A megrendelés kézhezvéte]éről/ tudomásulvételéről az Eladó haladéktalanul köteles a Vevő részére
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írásbeli visszaigazolást küldeni. A teljesitésre nyitva álló határidőbe nem számít bele az az időtartam,
mely alatt az Eladónak rajta kívül álló objektív és elháríthatadan körülmény miatt nincs lehetősége
a megrendelés visszaigazolására, ezen körülmény fennállását azonban az Eladónak az akadály
megszűnését követően hitelt érdemlő módon igazolnia kell.

4.7 A jelen ketetszerződés alapján Vevő közvetlen megrendelések előre meghatározott ütemezés
szerint történő leadására kötelezettséget nem vállal, Eladó a jelen szerződés aláírásával kifejezetten e
tudomásul veszi, hogy \evő az egyes megrendelések mennyiségét eseti igényei szerint, önállóan
jogosult meghatározni.

IV. A teljesítések helye

1.7 A teljesítés helye: 1106 Budapest, Ezüstfa utca 8.

V. A keretszerződés időtartama, teljesítés határideje

1.7 Felek a jelen keretszerzódést annak hatálybalépésétől számított 2019. április 30. napjáig terjedő
határozott időtartamra kötik, melyre tekintettel a fenti időtartam lejártát követően eseti megrendelés
leadására nincs lehetőség azzal, hogy a keretszerződés határozott időtartama alatt leadott eseti
rÁegrendelés teljesítésére az Eladó abban az esetben is köteles, ha az az alapján történő teljesítés
határidejének időpontja a fenti időtartamon túlnyúlik.

2.7 Eladó a közvetlen megrendelések teljesítésére a közvetlen megrendelés kézhezvételétől
számított legfeljebb 30 naptári napon belül köteles azzal, hogy Vevő a fenti hatáddőhöz képest
előteljesitést elfogad. Hatáddőben teljesít az Eladó, amennyiben az átvételi eljárás sikeres lezárására
a fenti határidőn belül kerül sor.

VI. A teliesítéssel kapcsolatos kikötések

1.7 Szerződésszerű teljesítésnek minősül az Eladó részéről, amennyiben a keretszerzódés
alapdokumenwmaiban megjelölt műszaki és minőségi feltételeknek megfelelő termék a jelen
k-eretszerződés IV. pontjában megjelölt helyre történő átadása a jelen keretszerzódésben, illetve a
vonatkozó közvetlen megrendelésben foglaltak szerint, hatáddőben megtörtént ús azt a \Tevő erre

feljogosított képviselője írásban igazolta, amelyet Vevő a sikeres átadás-átvételi eljárást követően
köteles megtenni. A közvetlen megrendelések teljesítésének időpontja az átadás-átvételi eljárás
sikeres lezárása.

2.7 A leszállított termék átvétele nem jelenti az Eladó szerződésszegése esetén a Vevőt megillető
igény én’ényesités lehetőségének elvesztését.

3.7 Az Eladó a jelen keretszerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen keretszerződés keretében
szállítandó termék megfelel a szabványoknak, és a hatályos jogszabályokban foglaltaknak, valamint
a felek között létrejött egyéb megállapodásoknak és kikötéseknek. Az Eladó tudomásul veszi, hogy
a fentiek vonatkozásában a Ptk.-ban foglalt szabályok szerint szavatossági és kárfelelősséggel
tartozik,

4.7 Felek a közvetlen megrendelések tárgyát képező termékek átadása során átvételi eljárás
keretében ellenőrzik, hogy a termék megfelel a jelen keretszerződésben meghatározott műszaki és
egyéb követelményeknek. Eladó az átvételi eljárás keretében köteles bemutatni Vevő részére az
adott termékre vonatkozó, gyártómű vagy független tanúsitó által kiállított megfelelóségi
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dokumentációt és minőségi tanúsírványt, valamint (adott esetben) műbizonylatot. A fenti
dokumentumok bemutatása az átvételi eljárás sikeres lezárásnak a feltétele.

5.7 A Vevő az átvételi eljárást követően:
- kiáWtja az átvételről szóló igazolást az Eladó részére, amennyiben az átvételi eljárás sikeres;

vagy
- elutasítja az átvételt, megindokolva döntését és meghatározva, hogy — véleménye szerii4t — mit

kell az Eladónak el.végeznie ahhoz, hogy az átvételi igazolást ki lehessen állítani.

6.! Az átadás-átvételi eljárás akkor minősül sikeresnek, ha a leszáliitott termékek megfelelnek a
jelen keretszerződésben, és a keretszerződés aiapdokumenwmaiban, valamint az azok alapján
leadott adott közvetlen megrendelésben meghatározott mennyiségi és minőségi követelményeknek.

VII. Szerződéses ellenérték

1.7 A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen keretszerződésben, illetve a közvetlen
megrendelésekben meghatározott szállítási feladatok teljesítéséén Eladót a keretszerződés
alapdokumenmmának minősülő ajánlat részét képező árazott költségvetésben (műszaki
ártáblázatban) rögzített nettó egvségárak alapján meghatározott vételár illeti meg.

Az Eladó ajánlata szerinti ellenérték Összesen: nettó 28.966.4a0 Ft + Áfa, azaz nettó
Huszonnyolcmillió-ldlencszázhatvanhatezer-négyszáz forint + Ma, ebből

— az alapmennyiség ellenértéke összesen: nettó 22.646.200 Ft + Áfa, azaz nettó Hus2onkétmillió-
hatszáznegyvenhatezer-kétszáz forint + Afa;

— az opcionális mennyiség eflenértéke összesen: nettó 6.320.200 Ft + Áfa, azaz nettó Hatmillió
báromszázhúszezer-kétszáz forint + Afa.

2.7 A fentiek szerint meghatározott vételár magában foglalja a szerződésszerű teljesítéssel
kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, ideértve a termékek beszerzésével és leszáWtásával
kapcsolatos valamennyi költséget és díjat is. A nettó összegekre vonatkozó általános forgalmi adó
mértéke a mindenkori jogszabályoknak megfelelő mértékű.

3.7 A vételár egyebekben tartalmaz minden, az Eladó tevékenységével összefüggő, azzal járó
költséget, Így különösen:

a) a termék beszerzési költségét;
b) a termékkel kapcsolatos valamennyi adót, vámot és más közterhet valamint a

szállítási költséget;
c) a szállítandó termékkel kapcsolatos kezelési, csomagolási, rakodási, továbbítási,

leszáWtási, kicsomagolási, ellenőrzési, biztosítási és egyéb adminisztratív
költségeket;

d) a szállítandó termékkel kapcsolatos dokumentumok költségét;
e) garanciaidő alatti javítások költségét;

termékek áwételkori ellenőrzésének költségeit.

VIII. Fizetési feltételek

1./A Vevő előleget nem fizet. A Vevő a Kbt. 135. (5) bekezdése alapján az adott közvetlen (eseti)
megrendelés teljesitéséért járó vételár összegének megfizetésére az Eladó által - a .teljesités Kbt.
l35. (1) bekezdésében foglaltak szerinti igazolását követően - benyújtott számla alapján átutalással
— forintban — kerül sor a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdése szerint a számla kézhezvételétől számított
30 napon belül.

4/10



2.7 A fentiek szerint benyújtott számla összege megegyezik az adott közvetlen megrendelés
teljesítéséért járó, az árazott költségvetésben rögzített egységárak alapján meghatározott teljes nettó
vételár összegével.

3.7 A keretszerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).

4.7 A kifizetés vonatkozásában irányadó jogszabályok többek között:
-2015. évi CXLJJI. törvény
- 2013. évi V. törvény
- 2011. évi CXCV. törvény
- 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéról
- 2007. évi CXXVII. törvény

5.7 A Vevő a jogosult által elismert, egynemű, lejárt követelését beszámíthatja bármely, az Eladónak
fizetendő összegbe a Kbt. 135. (6) szakaszában foglaltak figyelembevételével.

6.7 Amennyiben a Vevő saját teljesitésével, azaz a vételár kiegvenlítésével késedelembe esik, úgy az
Eladó késedelmi kamatra lesz jogosult a Ptk. 6:48. és 6:135. szerint.

7.7 A szerződés időtartama alatt az eflenszolgáltatás teljesítése a Környezetvédelmi és
Energiahatékonysági Operatív Program (2014-2020) KEHOP-1 .6.0-15-2016-00020
azonosítószámú „Erdőtüzek oltására alkalmas gépjárművek és vízszállitó gépjárművek rendszerbe
állítása” elnevezésű projekt keretében, utófinanszírozással, 100,000000°Á,-ns támogatás
intenzitással, a 2014—2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 27272014. U.05) Korm. rendeletnek megfelelően,
valamint a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó, az európai uniós támogatások
felhasználásának rendjéről szóló jogszabálv(ok) figyelembevételével történik. Eladó köteles
figyelembe venni az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CL, törvény rendelkezéseit.

8.7 Szerződő Felek megállapodnak, hogy:
a) az Eladó nem fizet, iflen’e számol el a keretszerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. (1) bekezdés k) Pont ka)-kb) álpontjai szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak;
b) Eladó a keretszerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő
Számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt
haladéktalanul értesíti.

9,7 Az Eladó külföldi adóifletékessége esetében a Kbt. 136. (2) bekezdésében foglaltak is
irányadóak.

IX. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

1.7 Amennyiben a jelen keretszerződés V. 3. pontja szerinti szállítási határidő olyan okból telik el
eredménytelenül (ide értve a hibás teljesítésből fakadó késedelmet is), melyért Eladó felelős, Eladó
a késedelemmel érintett termékek nettó eHenértékének I %-alnaptári nap mértékű késedelmi
kötbér megfizetésére köteles.

Amennyiben a fentiek alapján fizetendő késedelmi kötbér összege eléri a 3Ó naptári nap
késedelemnek megfelelő késedelemi kötbér összegét, Vevő jogosulttá válik a keretszerződés
azonnali hatállyal történő felmondására, és a teljes nettó, opcionális mennyiség nélkül számított
szerződéses ellenérték 15 %-nak megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér követelésére.
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2./ Amennyiben a keretszerződés teljesítése olyan okból hiásul meg, melyért Eladó Felelős, Eladó
meghiúsulási kötbért köteles fizetni Vevő részére, melynek mértéke a teljes nettó, opcionáhs
mennyiség nélkül számított szerződéses eflenérték 1 5°!o-a.

Amennyiben az adott közvetlen megrendelés tárgyát képező szállítás teljesítése olyan okból hiúsul
meg, melyért Eladó Felelős, - és ez a jelen keretszerződés teljesítésének meghiúsulását nem
eredményezi, - Eladó eseti meghiúsulási kötbért köteles fizetni Vevó részére, melynek mértéke a
meghiúsulással érintett termékek nettó ellenértékének 15 %-a.

3.! A kötbér megfizetésére Eladó az erről szóló írásbeli értesítést követő 8 napon belül köteles.

4./ Vevő az Eladó számlájába történő beszámításra a Kbt. 135. (6) szakaszában foglaltak szerint
jogosult.

Amennyiben az Eladónak kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Vevő a kötbér összegével
csökkentve fizeti Id az Eladó számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. (6) bekezdésben
foglaltakra. Kötbérűzetési kötelezettség esetén Eladó köteles külön nyilatkozatban is elismerni
Vevő követelését. Amennyiben Eladó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül
megtagadja, Vevő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből
eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.

5/ Vevő a kötbérigényt meghaladó kárt is érvényesítbeti az Eladóval szemben.

6/ Eladó az adott közvetlen megrendelés teljesitésének napjától számítva a jogszabályban
meghatározott kötelező jótállási időtartam lejártáig, de minden esetben legalább 24 hónapig
helytállni köteles arra vonatkozóan, hogy az általa leszáflított és az adott közvetlen megrendelés
tárgyát képező termékek maradéktalanul megfelelnek a jelen keretszerződésben, valamint a
vonatkozó jogszabályokban és szabványokban foglaltaknak.

7/ A hibásan teljesített termékek esetében a Vevő köteles a hibát írásban jelezni az Eladó irányába,
aki a hiba kijavítását köteles haladéktalanul, de legkésőbb a hiba bejelentésétől számított 2 napon
belül megkezdeni és a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a bejelentéstől számított 5 napon
belül befejezni.

8./ Amennyiben a hiba jellegéből adódóan a hiba kijavítására nincs lehetőség, azt az Eladó
határidőn belül nem végzi el, vagy a hiba kijavítása az Eladónak aránytalan érdeksérelmet
eredményezne, az Eladó a hibás termék kicserélésére köteles. Eladó a Fenti cseretermék szállítására
haladéktalanul, de legkésőbb a hiba bejelentésétől számított 10 napon belül köteJs.

9./ Amennyiben a hiba bejelentésétől számított 10 napon belül sem a fentiek szerinti kijavításra
sem kicserélésre nem kerül sor, Úgy a Vevő választása szerint:
a) azonnali hatáUyal fclmondhatja a keretszerződést; vagy
b) a hibát az Eladó költségére harmadik szeméUyel kijavíttatja.

10., A Vevő jótállási jogainak gyakorlására egyebekben a Ptk. keHékszavatossági jogok gyakorlására
vonatkozó szabályai az irányadóak.

X. Az Eladó jogai. kötelezettségei
1./ Az Eladó köteles a keretszerződést a szakvállalat gondosságával teljesíteni, bekértve a Vevő
által a közbeszerzési eljárásban meghatározott műszaki és minőségi fehételeknek megfelelő
termékek kiválasztását, a teljesítés helyére történő szállítását, valamint minden egyéb szerződéses
feladata elvégzését.
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2.7 Az Eladó köteles a.z átadás-átvételi eljárás során feltárt hibákat és hiányosságokat — a lehető
leggyorsabban és a saját költségén — helyrehozni. Amennyiben az Eladó ezt nem teljesíti, a Vevőnek
jogában áll más személyt megbízni az utasítások végrehajtására, és az ebből eredő vagy ezzel járó
költségeket az Eladó köteles megtéríteni a Vevőnek, ilietve jogosult a szerződésszegés
következményeit alkalmazni.

3.7 Az Eladó köteles mentesíteni a Vevőt harmadik személy minden olyan esetleges igénye alól,
amely szabadalmak, védjegyek, Szerzői jogok vagy más szeliemi alkotáshoz fűződő jog
használatából ered.

4.7 Eladó a jelen keretszerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a megelőző közbeszerzési eljárásban
valamennyi olyan alvállalkozóját bejelentette a Vevő felé, amely részt vesz a jelen keretszerződés
teljesítésében, ezek Pribelszki Tamás e.v. és Pribelszki Balázs szakemberek. Az Eladó a jelen
keretszerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Vevőnek minden további, a teljesítésbe
bevonni kívánt alváUalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is,
hogy az általa igénybe venni kívánt alváflalkozó nem áU kizáró okok hatálya alatt. A keretszerződés
teljesitésébe az Eladó oldalán részt vevő személyekre egyebekben a Kbt. 138. ‚ valamint a Ptk.
vonatkozó szabályai az irányadóak.

5.7 Eladó nyilatkozik, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdése
alapján átlátható szervezetnek minősül. Eladó vállalja, hogy változás esetén Vevő részére
haladéktalan tájékoztatást ad. Tudomásul veszi, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat esetén Vevő a
keretszerződést felmondja, vagy — ha annak teljesítésére még nem került sor — akkor attól eláll.

XI. A Vevő ingai. kötelezettségei
1.7 Vevő képviselője köteles a közvetlen megrendelés tárgyát képező termékek megérkezésének
időpontjában az átvételre megjelenni és az átadás-átvételi eljárást, valamint a minőségvizsgálatot
mielőbb megkezdeni és befejezni. A termékek elhelyezésére az átadás-átvételi eljárás keretében
kerül sor a jelen keretszerződésben meghatározottak szerint.

2.! Vevő köteles az Eladót haladéktalanul értesíteni bármely általa felismert, iiletve tudomására
jutott hibáról vagy kifogásról.

3./ A Vevő köteles ellátni az Eladót valamennyi olyan, a Vevő rendelkezésére álló információval,
amely az Eladó feladatainak elvégzéséhez szükséges. A Vevő köteles továbbá az információkat —

ide nem értve azon információkat, melyek átadását jogszabály kizárja — vagy utasításokat olyan
határidőben megadni az Eladónak, hogy az lehetővé tegye az Eladó szerződésszerű teljesítését. Az
Eladó nem felel azért a kárért, ami annak folytán következett be, hogy a Vevő az Eladó által kért,
a szerződésszerű teljesitéshez szükséges és a Vevő rendelkezésére álló információt vagy utasítást
indokolatlanul késedelmesen adta meg, vagy megadását indokolatlanul megtagadta.

XII. Szerződő felek képviselői
I.! Vevő által kapcsolattartásra és teljesítési igazolásra jogosult személyek és elérhetőségeik:

Kapcsolattartó neve, beosztása: Jeney Zsolt termelési igazgató
Postai cím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2.
Telefon: +36 1 2616500
Telefax:

+36 I 3137221

E-mail: +36 30 4250166

jcnev.zsolrbmberns.bu
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2.! Eladó által kapcsolattartásra kijelölt személye(k) és elérhetősége:

Kapcsolattartó neve, beosztása: Pataki Uvia, Pribelszld Tamás
Cím: 6914 Pitvaros, Dózsa Gy. u. 114.
E-mail cím: infoilgo.eu
Telefon: +36703819922
Telefax: -

3./ Felek kötelesek haladéktalanul írásban értesíteni a másik Felet a keretszerződésben megadott
kapcsolattartójának, ifletve kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá bármilyen más, jelen
keretszerződésben megjelölt adatának megváltozásától.

XIII. FelelősséráHalás. kárveszélvviselés

I ./ Az Eladó teljes kárfelelósséggel tartozik minden olyan kárért - annak hitelt érdemlő igazolása
alapján - amelyet jelen keretszerződés teljesitésével összefüggésben, akár az Eladó maga, akár
alkalmazottja, illetve a teljesítésbe bevont közreműködő magatartása, mulasztása, illetve egyéb
szerződéss2egő tevékenysége következményeként a Vevőnek okozott.

27 Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis major akadátyozza
meg, amely a keretszerződés aláírásának időpontja után következett be.

3./ „Vis major” alatt értendők különösen elemi csapások, sztájkok vagy egyéb munkahelyi
zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, tömeges
migrációs huUám, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, viflámcsapások, áradások,
zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét
fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni.

4./ Ha az egyik fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akadályoztarás hatásait elháritva minimális késedelemmel teljesíteni tudja
szerződéses kötelezettségeit.
5./ Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak
kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a körülmények jellegét,
feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Vevő írásban másképp nem rendelkezett, az
Eladónak folytatnia kell a keretszerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire
gyakorlatban ésszerűen megvalósítható.

XIV. A keretszenődés megszűntetése

1./ A keretszerződést rendes felmondás útján egyik fél sem jogosult megszüntetni.

2.! A jelen keretszerződés azonnali hatályú megszüntetésére kizárólag a másik fél súlyos
szerzódésszegésére hivatkozással, rendkívüli felmondás útján van lehetőség.

3.! A jelen keretszerződés Fenti pontjának alkalmazásában súlyos szerzódésszegésnek minősül:
• Eladó részéról, amennyiben:

- olyan súlyos mulasztást vagy szakmai hibát követ el, mely a keretszerződés megvalósulását
kizárja vagy veszéLyezteti,

- az Eladó a Vevő által megadott ésszerű határidőn belül ismételten nem tesz eleget a
felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget;
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- az Eladó fizetésképtelenné válik felszámolási, végelszámolási eljárás indul vele szemben,
felfüeszd gazdasági tevékenységét, beszünteti kifbetéseir;

- jogerős elmarasztaló határozatot hoznak az Eladó szakmai tevékenységét érintő
szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;

- a fizetendő késedelmi kötbér összege eléri a jelen szerződésben meghatározott maximális
mértéket;

- ha a keretszerződés megkötését követően jut Vevő tudomására, hogy az Eladó tekintetében e
a közbeszerzési eljárás során kizáró ok áUt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásbál

• Vevő részéról, amennyiben nem fizeti meg az Eladó részére a Vevő által kiállított igazolás
értelmében esedékes bármely összeget a keretszerződésben meghatározott határidőig, feltéve,
hogy az Eladó által tűzött legalább 30 napos póthatáridő is eredménytelenül eltelt.

4./ Vevő jogosult továbbá a keretszerződés azonnali hatályií felmondására, ha:
a feltétlenül szükséges a keretszerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141.

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) az Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. -baii foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében
én’ényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem Felel meg a Kbt. 139. -ban
foglahaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján
indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség
tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megáUapitott jogsértés miatt a
szerződés nem semmis.

5./ A Vevő a keretszerződést felmondja - ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi,
hogy a keretszerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
aj az Eladó társaságában közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. (1) bekezdés kh,) alpontjában meghatározott feltétel,
b,l az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi szeméh’ben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. (1) bekezdés kh, alpontjában meghatározott feltétel.

Fenti esetekben az Eladó a keretszerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosuit.

XV. Egyéb megáHapodások

I.! Minden, a keretszerződés megkötése után Felmerült vagy beállott, a keretszerződés teljesítését
befolyásoló lényeges kődllményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul, írásban
tájékoztatni

2.! Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a keretszerződés felek általi módosítására kizárólag a
Kbt. 141. -ában foglaltaknak megfelelően van lehetőség.

3./ Szerződó Felek tudomásul veszik, hogy 22 Állami Számvevószékről szóló 2011. évi LXVI.
tőrvény 5. (5) bekezdése szerint az Allami Számvevőszék — az Aflami Számvevszékről szóló
2011. évi LXVI. törvény 5. (3)—(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben —

ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás
alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Vevőnél, a Vevő nevében vagy
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képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő
feleknél, akik, illetve amelyek a keretszerződés teljesitéséért felelősek, továbbá a keretszerződés
teljesítésében közreműködőknél.

4.7 A keretszerződéssel kapcsolatban felmerülő vitás kérdések rendezését a Felek elsódlegesen
közvetlen tárgyalások útján kívánják rendezni. Ennek 30 napos sikertelensége esetén a Felek
jogvitájuk eldöntése végett a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tönény (Pp.) szabályai

szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.

5.! A keretszerzódésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Tön’énykörnwról szóló
2013. évi V. törvény a (Ptk), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) valamint
a szerződéses jogviszonnyal összefüggő hatályos jogszabályok az irányadóak.

6.! A jelen keretszerződés annak mindkét fél általi aláírásával lép hatályba.

7./Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

Jelen szerződés elválaszthatatlan melléldetét képezi — Fizikai csatolás nélkül is — a közbeszerzési
eljárás teljes iratanyaga, Így különösen az eljárást megindító felhívás és az egyéb közbeszerzési
dokumentumok, valamint az Eladó nyertes ajánlata.

1. számú melléklet: Műszaki leírás (a közbeszerzési e/járás műszaki leírása)
2. számú melléklet: Műszaki ártáblázat (Eladó közbeszrrési e/járásban tett aján/atáva/ meg®eően)

Szerződő Felek a jelen keretszerződést, amely 3 eredeti példányban készült és 10 oldalt tartalmaz,
mint akaratukkal mindenben egyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában írták alá.
Az eredeti példányok közül I példány az Eladót, 2 példány a Vevőt illeti.

Budapest, 2018. július

BM HEROS Ja{’ító, 6yártój-Szolgá1tató
és Kerbskedc[mi Zrt.

Vevő

Rajnai

Budapest, 2018. július 19.

oLc
iLGo Automadzálás Kft.

Eladó
képviseletében:

Pataki Uvia ügyvezető

iLGO Kft.
(3 6913 Pltnras, D’izn Gy. u. 114.

OTP: 11719001-29912890

Adószúm: 23765906-2-06

képviseletében:
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Iktatószám; 52-5714/2018

Műszaki leírás

a

„PL C vezérlési elemek és szerelési anyagok beszerzése, a készülékekprogramozásához
szükséges ücencek beszerzése, valamint műszaki támogatás biztosítása”

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

‘

FIŐS 3kkCdI)Ák közbeszerzési szaktanácsadó

‚“dr Várhelyi Katalin

‚I LajstrOmSZálll00436



1.) A közbeszerzés tárgya:

PLC vezérlési elemek és szerelési anyagok (a továbbiakban: áruk vagy termékek, és a készülékek
programozásához szükséges licencek beszerzése, valamint műszaki támogatás biztosítása.

2.) A közbeszerzés tárgyát képező termékekkel kapcsolatos alapvető ajánlatkérői
elvárások:

Az eljárás a hivatkozott termékek teljes körű beszerzésére vonatkozik.

Ajánlartevó az ajánlatában kizárólag gyári új, bontadan csomagolású termékeket ajánlhat meg.

A termékeknek meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályoknak és szabványoknak.

A nyertes ajánlattevőnek, mint sz’tónak vállalnia kell a felhasználáskor szükséges műszaki
információk teljes körű, írásbeli biztosítását.

A megajánlott termékeknek rendelkeznie kell egyedi vonalkódos azonoskóval. Nem egyedi,
hanem gyűjtőkiszerelésű áruk esetén az egyedi vonalkódos megjelölés helyett a doboz (kiszerelési
egység) vonalkóddal történő ellátása szükséges.

Az ajánlartevő álmi megajánlott eszközöknek kompatibiiisnek kell lenniük a BM HEROS Zrt.
által kifejlesztett, és alábbiakban ismertetett CERBERUS rendszer vezérlés technikai ctcmeivet,
és képesnek kell lenniük a vezérlő programokkal onhne diagnoszúkára.

CERBERUS rendszer

A CERBERUS fantázianévre keresztelt túzoltás technikai rendszer felépítését tekintve egy olyan
PLC egységek és érintóképernyők láncolata, amely a képernyők adott területeit megnyomva a
PLC-ben meghatározott memóriaterületeket és/vagy kimeneteket, Wenre bemeneteket kapcsol,
előre beállított logikai kapcsolatoknak megfelelően. Visszacsatolási lehetőségeket biztosít továbbá
a rendszerben mért értékekről.

A meghatározott programnak megfelelően képes a beépített relék kapcsolására. Ez azt jelenti,
hogy a beépített kimenetünkön, tetszőlegesen kapcsolhatunk 24 V feszültséget. Ez teszi lehetővé,
hogy a meghatározott kimenetekre kötött elektro-pneumaükus szelepeket, vagy más beavatkozó
szerveket tetszőleges sorrendben, vagy időben működtetkessük.

Így, ha például egy adott szelepet kell működtetni, akkor a képernyőn megnvomva egy adott
területet, a képernyő jelet küld a PLC egységnek, az pedig tovább 24 V feszültséget ad egy
meghatározott kimenetére. A kimeneten megjelenő 24 V feszültség pedig működésbe hozza a
kimenetre kötött beavatkozó szervet.
Igy tehát a kimenetre kötött elektro-pneumatikus szelep ldnyit vagy elzár.

3.) A közbeszerzés tárgyát képező termékek és a kapcsolódó szolgáltatások műszaki
speciflkációia: szalanai ajánlat:

A jeten bes2erzés tárgyát képező termékekkel kapcsolatos műszaki elvárásokat a jelen műszaki
leírás mellékletét képe2ő műszaki táblázat tartalmazza.

2



Ajánlattevőnek szakmai ajánlataként csatolnia kell a műszaki táblázatban megajánlott valamennyi
termék terméklapját legalább az alábbi tartalommal:

— a termék szabatos megnevezése;
— a termék jellege (alapanyag, egyéb anyagok);
— a termék tulajdonságai, jellemzői [minimum: mely szabványoknak Felel meg DIN,

EN, stb.), amely termékeknél értelmezhető: méret, anyagminőség, technológia];
— alkalmazási terület részletezése;
— forgalomba hozatal (Idszerelés);
— tárolási, kezelési tájékoztató;
— az adott termékre jogszabály tartalmaz-e és amennyiben igen, milyen időtartamú

jótállási kötelezettséget.

A benyújtott terméldapokból megáUapíthatónak kell lennie, hogy a megajánlott termék (adott
esetben egyenértékű módon) megfelel a jelen műszaki leirásban meghatározott
követelményeknek.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetében a
megajánlott termékekkel kapcsolatos műszaki információkat tartalmazó elektronikus adatbázissal
a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, valamint az annak onhne módon történő
eléréséhez szükséges információkat a szerződéskötéskor ajánlatkérő rendelkezésére bocsájtja.

Nyertes ajánlattevő az egyes termékek vonatkozásában megajánlott ajánlati árainak (szerződéses
egységárak) terhére, külön díjazás nélkül köteles biztosítani a beszerzés tárgyát képező
termékekkel kapcsolatos alábbi kiegészítő szolgáltatásokat a keretszerződés teljes időtartama alatt:

- műszaki támogatás: a megajánlott termékek felhasználásával kapcsolatos technikai
segítségnyújtás (azaz programozási, beszerelési és üzemeltetési támogatás) magyar nyelven
történő biztosítása Ajánlatkérő részére a hét minden napján a nap 24 órájában. Nyertes
ajánlattevő köteles biztosítani, hogy e-mail, valamint telefon útján történő bejelentés
alapján a fentiek szerinti műszaki támogatás folyamatosan és azonnal rendelkezésre áUjon
külbnös tekintettel a már üzemelő berendezés meghibásodása esetére vonatkozó azonnali
technikai támogatásra. Amennyiben a felmerül probléma telefon vagy e-mail
igénybevételével nem megoldható, úgy nyertes ajánlattevő kiszáilásra köteles.

- korlátlan számú licensz biztosítása a készülékek programozásához.

4.) Egyenértékű termékekkel kapcsolatos előírások:

Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő a birálati termékek
körében kizárólag a jelen műszaki leírásban meghatározott előírásoknak maradéktalanul megfelelő
terméket tekinti az ajánlattétel során elfogadhatónak. Amennyiben a megajánlott termék nem felel
meg a jelen leirásban rögzített követelményeknek, az az adott ajánlat érvénytelenségét vonja maga
után.

A szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előirásra vagy műszaki ajánlásra hivatkozással
meghatározott minőségi követelmények tekintetében az azokkal egyenértékű megajánlás is
elfogadható, ezeknél a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés mindig hozzáértendő a leíráshoz.
Amennyiben a megajánlott termékek nem feleltethetőek meg a műszaki leírásban meghatározott
szabványoknak, az ajánlattevő köteles a fentiek szerinti terméldapok benyújtásával bizonyítani,
hogy az általa megajánlott termékek egyenértékű módon felelnek meg a jelen műzaki leírásban
meghatározott követelményeknek azzal, hogy a befoglaló, beszerelési méretektől való eltérés
nem megengedett.
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5.) Műszaki ártáblázat:

A jelen beszerzés tárgyát képező termékek tételes Felsorolását a jelen műszaki leírás meflékletét
képező műszaki ártáblázat tartalmazza.

Ajánlattevő az 1. értékelési részszempont tekintetében megajánlott (összehasonlító) ajánlad
árának alátámasztásául köteles a műszaki ártáblázatot megfelelően kitöln’e és cégszerúen aláírva —

szakmai ajánlatként - ajánlatához csatolni.

Az alternatív ajánlattétel kizártságára tekintettel, beszcrzcndő termékenként (soronként) kizárólag
egy termék ajánlható meg. Alternatív ajánlat tétele az ajánlat énténytelenségét vonja maga után.

Az ajánlat érvényességének feltétele beszerzendő termékenként (soronként) egy termék
megajánlása: bármelyik, a bírMad ártáblázatban szereplő termék megajánlásának hiánya —

részajánlattétel kizártságára tekintettel — az ajánlat én’énvtelenségét vonja maga után.

1. száma nie//ék/ci: JvMrzaki ártáb/ázat
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k42saai’ Ier’as 1,12. npIIék!ctp

Ad ásve xxii keretesenódén P51 vesédéxj giemek ás agerelési anyagok bencntscrc, a kcsnülékck prsgraanosásához szükséges iiccncek beuenésére, vaisniint
mOszaki timoptás biatoa’tÍ,x érdekében tárgrl besserze sáhes

műszaki (kr)iablaon

Alap- ás opciói
Qpdón MennyiségA termék Minőségi és mílszaki köveLeinények, tápeilátás, berogialó méret / Aiapnsennyiség Egységir mennyiség in

mennyiség Összesen Imegnevezése: beépitési méret: 1db) (nenő Ft) Összesen
1db) 1db)

nettó Ft)

1,

4.

14Ml

HM1

PLc

P51

r, Tvr LCD, 65536 slinű 5:3 képarány. ‘450 piaci, R5232 C. RS 422.
P5 455, USt. 1P65/ NEMA4. 128MB R0M54 MB RAM: Ethernet, LOS. 0-
S0’C:

UDC 24V (-10”lS%), Pa 7,5W;
153t144t511 mm

1O, ICI LCD. 15536 tz,nu.. 159 keparany, 1024X600 piec;, RS—232, P5
422, P5 .353 USB, i 6S/NEMAA. 128 MB RCM. .53 MB RAM: •Eshemes
‘ SD kudia (3,5 Jack(, LOG, O-50C;

-j’DC 24V (-ssS%) - P32W;

272e200e62.S mm

lógitő PEr egység S sz dititátig 24V (16,5V ‘elert ON állapot,
NPN/PNzi beme szs. 5cl mis k:mcncu 0524V 1,SA/k,mentt. AC2SOV
i.t/k,mcnes, SAJCOM). FcldoIgoLási cd. lOms. fl-55’C, IEC 61121-2;
UDC 24V -310%), P mas 2W
BDntQn25,2 mm

KÖzponti P10 epység. 8db digitális bemenst, 24V (110%, NPN/PNP( 6
db relé k,menet (DC 24V 1,5A/kimenet, AC2SOV ISA/kimenet

SA/COM), beepilelt 4db analóg btmenet )DC±15V( ás DCt32mA,
elbonsás 1/4000), beepitett 2db analóg kimenet (DC±IOV/ ás

DC±2OmA. rclbontás 1/4), beepitesz RS•232 éj 55435k ommun ikécló

llSkbpsi, hóv,thetöség’ 400 l/G, 8db 110 modul, 5db AD/DA modul,
DeviceNec, CANoper, Ethernet, PROFIBUS czmmu,ikációk, FInput

Filter (unécid (0”20n’z), 2db bcépitctt 6b,se, potmetcr, program

k.pac,tas 10k lepes, HSC funkció (1 tázia 2db 100 kHi, 2 isis 2db 10
kHo(, bernene 5 kapcsoláil sebeszége: 0FF OBI 2,5453 0N-sCFF 5153,
kimener kapaclési sesessege: Sons. poramzlaEa usb kebel

segítségével. IEC 81131-2; AS01/RTU protozol. 165 prgcsp.

8Ol,ECD,441,ZAO, Mas. l/Q: 400, HSC, p523265435, USB:
LDC 24V (-s521%) Pmae 4,7W:

90,60170 mm

indiaktlvénákaló t/, Nt, i’rds: 11-30V. Min 350 nrA 0’l,Smm

kaosolas. s.vo’aag. Szinzoaésithetd, ala;helyzstber zár., PN

kime,iez, :smét’esi hiba <3%. ka,aolási frekver,r’a: 1Hz, ps!anás
siéde ‘cm, rodiá rvédeie m, tária vIsszaje só .80, P67, rolsdsnenzes

arci, 2m PVC kábel.

UsDC24V 10-lOVI: MBs4Omm

29

29

174

56

50

16

37

37

223

74

125903 Ft

153900 FI

57900 F:

59900cr

4 655 500 Ft

5 831 500 1’

2009503 FI

S 172 600 Ft

O-t bai’, ‘20 mA 1/4’ ostiakozás, P65, kerámia 52555cr, -25’+SSC,
01813630 I vesetéket eleksrornos rssslskorax. pontosság ±1%,

Ssint(elsó
-umátlési oontosságló 05%, anyaga: Rczndamentcs acél

12 34 100F1 I 9S44ZFsNyomán eladó nsas nyomás 2bar

UsDC 10-30V;

G 114”

5-

6.

7-

induktív

Énékxiő

Magas Nysmás

(eladó

Nonnál

Nyomás (eladó

0-1W 1cr, 4—20 mA, 114’ csatlakozás, P65, kerámia Esenzor, ‘25+85C,

D1N43650 3 vexetékes elektromos csatlakozás, pontosság ±1%,
‚smeslés, pnnsossáE aO 05%, anyaga: Rozzdsmentes acel 1.4305 (303),
mai nyomáL 203bar: UnDC 10-30V;

G 1/4’

0-20 bar. 4-20 mA, 1/4” caslakozás, lP6S, kisémi. szenzor, -23’85C,
D1N43550 Iseacldkes titktsomos csatlakosás, pontazság ±1%,

leméllési pontosság S ‚O5%, anyaga:Roz,damcntes scsI 1,4105(3031,
mas nyomás baba,: UsD5 10-30V,

G 1/4’

870

15

29

252 1132

13

37

3 903 5

34900 Ft

34900 Ft

4 355 Ft

663 100 Ft

I 291300 Ft

Ajíniati össá’ Inettó Ft; 28966400 Ft

Krit: Pltvaros, 2018-04-24 ILGO Autcmatjzájús Kft.
6914 Pitvaros, Dózsa Gy. Un 114.
OTP 11719001-29912890
Adászúm: 23765906-2-06
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