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vÁt-t-Rl_xozÁsl, gÉnlefl ÉsÜzpnnelrerÉsI szeRzóoÉs
amely létrejött egyrészről

MARKUsoVszKY EGYETEMI oxrnrÓxÓnnÁz

Székhelye: 9700 Szombathely,

Markusovszky Lajos u 5.
Képviseli: Prof. Dr. Nagy Lajos PhD. fóigazgató
Adószáma: 1 58 1 3860-2-1 B
Bankszámlaszáma és a bankszámlát vezető pénzintézet neve:
1 0047 004-00333 1 66-00000000 M agyar Álla mki ncstár
KSH szám: 1 581 3860-8610-312-18
mint megrendelo (továbbiakban:,,Megrendelő'' vagy,,Intézmény'')

-hrr",Nrr*
1g,rt"p, !^w,ftL

másrészről az

EZRT-AquaSave Finance Kft. (Székhely: 8800 Nagykanizsa, Petőfi utca 1.;
Adószám: 25809954-2-20, Bankszámlaszám: 1352o4o5-133o2o1 o-oooo4633i
képviseli Németh Attila Ügyvezeto mint vállalkozó (továbbiakban: ,,Vállalkoző,,I

(egyÜttesen: ,,Szerződő felek'' vagy ,,Felek'') közÖtt az alulírott helyen és idóben
feltételek szerint:

az alábbi

1. AszenzóoÉsrÁncya
1-1. Szerződo felek megállapítják, hogy

az lntézmény,mint ajánlatkérő 2018. április í4.
napján Egyes kőrházak épületeinek vízfethasználását csökkentő kéizülékek
beépítéséveltörténő energetikai korszerűsítéseés kapcsolódó üzemetetési
feladatok ellátása címen a2O15. évi CXL|ll. törvény (a továbbiakban Kbt.) Második
része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le az lntézmény területéÁ tutatr.'.to
korszerűtlen vízfelhasználó berendezések (vízvételipontoki csaptelepek és
zuhanyzÓk) ajánlattevó költségén megvalósuló korszerűsítéséreés Üzémeltetésére.
A beruházás magában foglalja a korszerűsítéshatékonyságát
alátámasztÓ és
folyamatosan nyomon követo digitális méréstechnikai rendózeit<iopiteset is. Felek
megállapítják, hogy az a1ánlattételi felhívás alapján a VállalkozÓ által benyújtott ajánlat
kerÜlt elfogadásra, a jelen szerzódés alapját á vallatt<ozó nyertes aiaÁtáta képezi.
Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés részétképezi _ azokmetlet<ettent tÖrtént
csatolásának hiányában

is, a

közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, a

dokumentáció, azok esetleges módosításai és kiegészítései,továbbá VállalkozÓ
ajánlata és azok esetleges kiegészítései'

1'2. Jelen szerződés alapján az

lntézmény megbízza a Vállalkozót azzal, hogy saját
költségén megvalósítsa az lntézménytulajdónában álli, az 1. számú mellákletben
tételesen felsorolt vízfelhasználÓ berendezések (vízvételipontok) ún. perlátorok
és
zuhanyvíz-korlátozók beépítésévef''történő korszerűsítését.A úaltatrozo
a
korszerűsítésivállalkozási megbízást a jelen szerzódésben meghatározott

feltételekkel elvállalja azzal, hogy a korszerűsítéssel telepített elámeket (a
továbbiakban Telepített Elemek) a jelen szerződésben rögzített határozott
időtartamra, a szeződésben meghatároiott bérleti és üzemeltetési
díjértbérbe adja
az lntézményszámára. A jelen szerzodés tárgya
továbbá mindazoknak a
szabályoknak a rögzítése, amelyek alapján az lntézÁénymegbízza
a Vállalkozót a
korszerűsítés során telepített elemek üzemeltetésével és karbantartásával'
1/19 oldal
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2.
2'1.

TERVEzÉs, ELiKÉszíTÉs

A jelen szerzódés alapján a Megrendelő megbízza a VállalkozÓt, hogy készítse el a
vízfelhasználást csökkentő és monitorozÓ rendszer megvalÓsításának Ütem- és
kiviteli tervét, tervezze meg a mérőpontokat és a helyi műszakifeltételekhez igazodva
mérés-adatgyűjtorendszert helyi számítástechnikai infrastruktÚrára történó
telepítését.A kiviteli tervdokumentáciÓ elkészítésénekellenértékéta jelen
sze rződésbe n me g h atá rozott e le n értéktarilalmazza.
l

Amennyiben a tervezés és a kivitelezés során jelen szeződésben rÖgzítettektol eltéró
állapotra vonatkozÓ informáciÓ, tény kerÜl a Felek tudomásárá, úgy egyÜttes
szándékkal, közös megegyezéssel- a tényleges adatoknak megfelelően
- mÓdósítják
a szerzodést.

3.

3.1

.

3'2.

A vízrelHasznÁlÁs_xonszenŰsírÉslBERUHÁzÁs LesoNlyolírÁsn

A vízfelhasználás-korszerŰsítési beruházás az alábbi tevékenységekettartalmazza.'
. tervezés
. vízfelhasználÓ berendezések korszertjsítése
. mérés-adatgyűjto rendszer integráciÓja
. műszaki ellenőrzés
. műszakiátadás-átvétel
A Vállalkozó a korszerűsítésifeladatok elvégzésesorán jogosult alvállalkozÓt igénybe
venni, azonban az alvállalkozóiért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

3.3. Az lntézményköteles aberuházás megvalósítása során a VállalkozÓval, az érintett
hatÓságokkal és szolgáltatÓkkal egyÜttműködni, és részÜkre minden szükséges
információt átadni. Az lntézmény a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz,

hogy a vízfelhasználási rendszer korszerűsítésiberuházás keretében iecserélésre
kerÜlő elemeket a Vállalkozó leszerelje. Az lntézménya beruházással érintett

történő szabad hozzáférést köteles a VállalkozÓ munkák
megkezdéséről szóló tájékoztaÍását követően haladéktalanul biztosítani, illetóleg az
érintett eszközÖket felújításraátadni.
eszközökhöz

3-4. A beruházás megvalósítása műszaki átadás-átvétellel zárul le, amelyról a Felek

3.5.

írásbelijegyzőkönyvet kötelesek felvenni. A műszaki átadás-átvételi eljáráson a Felek
műszaki ellenórének kötelezo a részvétele.
A korszerűsítéskivitelezési határideje a munkaterÜlet átadásától számított 10
nap.1Jelen szerződés alapján lntézmény a munkaterÜletet átadni, Vállakozó a munkát
megkezdeni Felek által egyeztetett időpontban, a szerződés aláírásától számított 55
napon belÜl kötele.
,..

3.6. Az esetlegesen szükséges engedélyek, hatósági

és/vagy szolgáltatói hozzájárulások
beszerzésébena Felek egyÜttműköclnek a berúházás iokkenomentes lebonyolítása
érdekében,azzal, hogy ezeknek beszerzése elsósorban a Vállalkozó feladata.

3'7

'

Minden további felmerülő, előre nem látható, a Felek által kölcsönösen
elfogadott
költség a szerzodés részévéválik. llyen esetben a fe|merülo költségek
alapján a

' Értékelésiszempontra vonatkozó megajánlás szerint
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Vállalkozó elkészítia szerződés megfelelo mÓdosításának tervezetét és a mÓdosítást
megkÜldi az lntézménynek' Amennyiben az lntézmény a mÓdosítási aján|atot
elfogadja a szerződés megfelelően módosul.

4. A

4.1.

4.2.

pelÚ.líroTT RENDSZEREK BÉRLETE

Felek megállapítják, hogy a szerződés 4-7. pontjai szerint a Vállalkozó bérbe adja, az
lntézmény pedig bérbe veszi az lntézményterÜletén található, VállalkozÓ által
tulajdonolt Telepített Elemeket' Az lntézménya jelen szerződés aláírásával
megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az lntézmény terÜletén lévő vízhálőzat
telepített elemeinek és a rendszer hatékonyságát alátámasztó méréstechnikai
rendszer karbantartását, Üzemeltetését, felügyeletét és ellenórzé sét azzal, hogy ezen
kötelezettségei ellenértékéta bérleti és
Üzemeltetési díj Íartalmazza'

''A Vállalkozó által

-az

telepítendő elemek (a továbbiakban: ,,Telepített Elemek)
meghatározását a Szerződés 1' sz melléklete tartalmazza. Felek megállapítják, hogy
a Te|epített Elemek tulajdonosa a Vállalkozó, míg a Telepített Elemek víz-ellátását
biztosítÓ mögöttes hálozaÍi elemek tulajdonosa az lntézmény,illetőleg az illetékes
vízszolgáltató'''

4.3- Felek rögzítik, hogy a beruházás során a

felújított vízfelhasználási rendszerbe a
VállalkozÓ általtelepített elemek tulajdonosa a VállalkozÓ. Az lntézmény a Vállalkozó
tulajdonát képez<i Telepített Elemeket bérbe veszi, a VállalkozÓ pedig bérbe adja a
jelen szerződésben meghatározott határozott ideig. A korszerűsítéssel
érintett, azaz

a

telepített elemekkel felszerelt vízfelhasználÓ eszközök

(vízvételípontok)

megjelölését a szerződés 1' számú melléklete tartalmazza. A bérleti idoszak (12ó
hÓnap) lejárta után a bérbe adott eszkÖzök a Megrendelo lntézmény tulajdonába
kerÜlnek

4.4. Az lntézménya jelen szerzcjdés aláírásával

tudomásul veszi azt, hogy amennyiben a
beruházást nem (teljesen) saját forrásbÓl valósítj"-'"g, és annak
végrehajtásához (akár részben) egy_éb (akár banki) finanszírozásí vesz ijenyne,
ugy
a telepített elemek, illetőleg a Vállalkozónak az lntézménnyelszem6en a jetóÁ
szerződés alapján fennálló bármely követelése a finanszírojo, mint teherjogosult
számára biztosítékul szolgálhat. Szerződo felek a jelen szerződés aláírásával
hozzá1árulnak ahhoz, hogy a telepített elemekre, iitetoteg a Vállalkoz őnak
az
lntézménnyelszemben a jelen szerzódés alapján fennállÓ bárilely kovetelésere,
mint
a finanszíroző által folyÓsított kölcsön valamennyi biztosítékaira á teher
a közhiteles
nyilvántartásba bejegyzésre kerÜljön. Az lntézmény a jelen szerződésben vállaltakon
tÚlmenően is minden ésszerű nyilatkozatot megteóz annak érdekében,
hogy a
beruházás finanszír ozását eloseg ítsö.

Vállalkozó

a

4'5' Az

lntézményfelelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes Vagy
szerződésellenes használat következménye. Az Üiemeltetés során keletkezett
rendeltetésszerű és szerzodésszertj haiználat mellett jelentkező
karokért a

Vállalkozó felel.

4'6' A

Vállalkozó, mint tulajdonos viseli továbbá mindazokat
megtérítésére
senkit sem lehet kötelezni'

lr-t:g=r'

a

károkat, amelyek

elhaszn álódás mértékenem csökkenti a bérleti d íjat.
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Jk!r'[,!*

xh
.1-l

4.8. A Vállalkozó jogosult

a rendeltetésszerű használatot ellenőrizni.

4.9. A bérelt Telepített Elemeken történő mindennemű módosítás, változtatás csak

a

Vállalkozó elozetes írásbeli hozzájárulásával végezhető. Amennyiben a kívánt
mÓdosításokazlntézmény részéről megalapozottak, szÜkségszerűek, akkor a Felek
* egyeztetésÜket követő megállapodásuknak megfelelően a tényleges
állapot
szerint módosítják jelen szerzódést.

Az

4.10.

lntézményvállalja, hogy a korszerűsített elemek helyettesítéséreszolgáló
berendezéseket nem telepít a bérleti időszak alatt, kivéve abban az esetben, ha a
Yállalkozo ehhez írásbeli hozzájárulást ad'

4.11-

A Vállalkozó biztosítja, hogy a jelen szerződés alapján a bérleti idoszak

alatt az
lntézmény szabadon, minden megkötés nélkÜl, rendeltetés szerint használhassa a
bérelt telepített elemeket.

5.

5.1.

A gÉnlert ÉsÜzeuelrerÉsl oí-l

A Szerződő felek megállapodnak, hogy az 1' számú mellékletben tételesen felsorolt
Telepített Elemek havi nettó bérleti díját a Szerződés 1. számú melléklete
tartalmazza.2 . A Szolgáltatást terheló általános forgalmi adót a mindenkor hatályos
ÁrA tci rvény rendel kezései ala pján kell meg hat ározői és megfizetn i.

5.2. A Szerződó felek megállapodnak,

hogy az 1' számŰ mellékletben tételesen felsorolt
Telepített Elemek havi nettó üzemeltetési díját a Szerzódés 1. számú mellék|ete
tartalmazza. A Szolgáltatást terhelo általános forgalmi adót a mindenkor hatályos
ÁFn torvény rendelkézései alapján kell meghat ároini és megfizetni'3

6.
6.1

.

A eÉnlerlÉsÜzeuelrerÉstoÍ.t sátvtlÁzÁsl ÉsplzerÉse

A

VállalkozÓ a jelen szerződésben meghatározott bérleti és üzemeltetési d'rjrÓl
havonta utólag számlát nyújt be a tárgyhót követő hónap 5' (ötödik) napjáíg 30
(harminc) napos fizetésíhatáridővel' Az lntézménya béileti aiiat 'á jálun
szerződésben megjelölt bankszámlaszámratörténó átutálással köteles t<iegyentiteni'

A bérleti és üzemeltetési díj évente, a tárgyévet megelőző év KSH által

6.2.

közzétett
szolgáltatásokra vonatkozÓ fogyasztói árindexének mértékévelminden év január 1-i
hatállyal automatikusan változtatásra kerÜl. A változtatást a Vállalkoz o őlószor
az
adott év márciusi sz-ámlában érvénlesítijanuár 1-re visszamenoleges hatállyal'
Az
els<j változtatás 2018. január 1-jével következik be.

6.3.

Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó a Polgári TörvénykönyvrólszÓló
2013. éviV'
törvény 6:155. $-ában meghatározott mértékűkésedólmi kamat felszámítására

jogosult.
2
3

Értékelésiszempontra vonatkozó megajánlás szerint'
Értékelésiszempontra vonatkozó megajánlás szerint.
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7.
7.1

A eÉnler toŐrlRrnun

A jelen szerződéssel alapított bérleti jogviszony határozott idore szól. A bérleti
jogviszony kezdete a műszaki átadás időpontját követó hónap elsó napja. A műszaki
átadás dátumát műszaki átadás-átvételijegyzőkönyv rögzíti, melyet Felek képviselói
is aláírnak.
A bérletijogviszony idŐtartama 120 hÓnap (10

év).

7.3.

Tekintettel a jogÜgylet természetére és a bérletijogviszony határozott idotartamára,
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérletijogviszony rendes felmondással
történó megszÜntetésének lehetoségét kizárják, azaz a felmondási tilalmi időszak
megegyezík a határozott bérleti idószak időtartamával.

7.4.

Felek rögzítik, hogy az Üzemeltetési' jogviszonyt az lntézmény a szerződéses
jogviszony kezdetét követő [24] hónap letelte után kizárólag írásban mondhatja fel,
60 (hatvan) napos felmondási határidővel. Az üzemeltetési jogviszony felmondása
esetén az lntézmény által fizetendó díj a felmondással érintett eszközökre vetített
üzemeltetési díj értékévelcsökken.

8.

A vízrrunszNÁLÓ BERENDEZÉsEK ÜZEMELTETÉSE, A FELEK JoGAl ÉsxörelezETTsÉGEl

B.1. A Telepített Elemek cseréje, valamint a mérésipontok kialakítása esetén a Vállalkozó

köteles a megvalÓsítási dokumentáció előzetes megküldésével műszaki átadásátvételt összehívni. A műszaki átadás-átvételi eljárás során a Felek jegyzokönyvet
vesznek fel, melyben pontosan meghatározásra kerül a cserélt, illetve beépített
berendezés típusa, valamint a felszerelés helye és az Üzembe helyezés idopontja'

B.2. Amennyiben az Üzemeltetés' karbantartás során elvégzendő munkálatok miatt a
vízfelhasználás átmeneti szüneteltetésére van szükség, Úgy a Vállalkozó koteles az
lntézményterről előzetesen értesíteni.A munkákat úgy kell tervezni, ütemezni, hogy
az a legkisebb fogyasztÓi kÖrt, a legrövidebb időtartamrazavarja.
8.3.

A

B.4.

A

Vállalkozó

a

javítási munkákhoz sztikséges anyagokat' berendezéseket a

szÜkséges mennyiségben és minőségben beszerzi.

Vállalkozó az Üzemeltetési, karbantartási, felújításiés Üzemzavar elhárítási
munkákat köteles Úgy végezni, hogy az lntézménylétesítményeibenkár ne
keletkezzen. Károkozás esetén Felek kötelesek a másik félnek okozott kárt
megtéríteni,azzal, hogy Felek megállapodnak, hogy a károk helyreállítási költségeit
esetenként közösen állapítják még, és költségek viselése tekintetében külön
megállapodnak' Megállapodás hiányában a kártérítésreés a helyreállítás
költségeinek vise|éséreaz általános felelosségi szabályok szerint kerül sor.

B.5. A VállalkozÓ jogosult a munkák elvégzéséhezteljesítési segédet bevonni. A teljesítési
segéd (alvállalkozó) munkájáért a Vállalkoző ugy felel, mintha a munkát maga végezte

volna

eÍ.
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8.6.

A korszerűsítéssorán alkalmazott Telepített Elemekre Vállalkozó

B.7.

A meghibásodott (nem működő) Telepített Elem vonatkozásban aVállalkoző köteles

3a hónap jótállást
vállal. A jótállás keretében VállalkozÓ arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződés
megszűntét követóen a nem, Vagy nem megfelelően működő Telepített Elemeket
kijavítja, vagy ha az nem lehetséges kicseréli. A jótállási kötelezettség nem foglalja
magában a Teleptett Elemek karbantartását.

mielobb, de legkésobb a saját hibafelderítésétől,vagy az lntézményrészérőltörténő
bejelentéstől számított 48 5 Órán belÍ.jl a szÜkséges hibajavításokat azonnali
megkezdeni. A Vállalkozó a berendezést a javítás idejére megfelelő teljesítményű,
azonos műszaki paraméterekkel és teljesítménnyelrendelkezó berendezéssel cseréli
ki' Fe|ek meghibásodottnak tekintik azt a Telepített Elemet, amelynél a megajánlotthoz
képest 20%-al magasabb, a B.15 pontban meghatározottnálalacsonyabb iízáteresztő
képesség mérhetó.
B.B. Ha nagyobb Územzavarjellegű meghibásodás (például: vízvezetékvagy csaptelep
hiba) miatt
meghatározott határidő nem tartható,
Vállalkoz o- ezt köteles

a

a
az lntézményképviselőjével, valamint az lntézmény
kapcsolattartójával közölni.
8.9. A VállalkozÓ a Megrendelő részérebiztosítja a jelen szerződés 1' számú
haladéktalanul

/

mellékletébenfelsorolt eszközök,
szo

lg á

-a

ltatását,

a

mely tarLalmazza

illetve azok tartozékainak Üzemeltetési

szokásos munkaidő alatt, munkanapokon végzett karbantartási és javítási
munkákat, (Szokásos munkaidő alatt jelen szeződés teljesítése során a hétfótől csÜtörtökig: 7.30 Órától 16:00 óráig terjedo időszakot; pénteki napon 7:30 órától 14:00
Óráig terjedő időszakot kell érteni.
- ünnep-, munkaszÜneti- és heti pihenőnapokon, továbbá a szokásos munkaidőn túl
ü gyeleti d iszpécserszolgálat fen ntartását, mely alkalmas a
h ibabejelentés fogadására
és naplózására.
- a nem javítható eszközök cseréjét, azonos műszaki jellemzókkel rendelkezó
eszközökre.
- a megeloző karbantartásokat vízkó-mentesítést legalább három havonta;
- havi rendszerességgel felméri a vízvételipontok műszaki állapotát, ellenőrzi a nem
rendeltetés-szerű használatbÓl eredő meghibásodásokat, lopási károkat és erről
jegyzőkönyvet készít,melyet Megrendelónek átad.

B.10. A Megrendelő

vállalja' hogy a VállalkozÓ számára a berendezésekhez valÓ
hazzáféréstjavítás, karbantartás céljábÓl a szokásos munkaidőben biztosítja.
Amennyiben a Megrendelő a hozzáférést nem biztosítja, Úgy a megismételt kiszállás
költségei az átalányáron felÜl a Megrendelőt terhelik.

B.11' A

használatbÓl
köteles elszállítani.

eredó hulladékot (pl. csomagolás' papír stb.) a VállalkozÓ

B'12.

Válla|kozó köteles a mérés-a{atgyűjtő rendszer alkalmazásával regiszt rálni a
Megrendelő vízfogyasztását és a mért adatokat a Megrendelőnek át"oni. R.
adatszolgáltatás elmulasztása esetén jelen szerzódésben meghatározott késedelmi
kötbér kerÜl kiszabásra' VállalkozÓ, a mérésiadatok mellett, köteles az eszközök
fajlagos hatékonyságát igazolÓ, az eszközÖk hatékonyságát alátámasztÓ,
jegyzőkönyvet kiállítani. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia
kell áz eövsegnyi ioo
kifolyÓ víz mennyiségét,a jelenleg működő perlátorral, az egységnyi
"tutt
idő alatt kifolyÓ

a
5

Értékelésiszempontra vonatkozó megajánlás szerint.
Értékelésiszempontra vonatkozó megajánlás szerint.
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víz mennyiségét a beszerelt új perlátorral' valamint a mért adatok közti százalékos
eltérését(fajlagos megtakarítás). Vállalkozó, a méréseket'azok hitelessége
érdekébenMegrendelő llletékesének jelenlétébenvégzi el.

B'13.

Megrendelő vál|alja

hitelesítését.

a

fogyasztásfelmérŐ jegyzőkönyv aláírásával történő

B.14.

VállalkozÓ negyedévente, legalább 20 méréselvégzéséreköteles.
Vállalkozó, a mérésieredményeket tartalmazó jegyzőkönyvet, minden negyedik
hónap első munkanapjáig elvégzi és az eredményeket tartalmazo jegyzőkóÁyvet
átadja Megrendelonek. A jegyzőkönyv elkészítésénekkésedelme esetén 1élen
szerzŐdésben meghatározott késedelmi kötbér kerÜl kiszabásra. A Vállalkozó köieles

a vízvételi pontokon elért fajlagos megtakarítás mértékétkimutató jegyzőkönyvet
készíteni.A fogyasztás-felméro jegyzőkönyv minta

a

jelen szerződés 5. si'-melléklete.

B.15.

Ezen túlmenően a Vállalkozó köteles a vízvételipontok havi rendszerességű
ellenórzésének keretében az intézmény által az ellenőrzés idópontját a nappil
megelózően, legfeljebb az Összes Telepített Elem 5%-ának megfeleló mennyiségű
ponton ellenőrizni és naplózni a Telepített Elemek vízáteresztő képességét'Ha a
vízáteresztő képesség a vízkőtelenítésután is 30 %-os mértékben csökkenést mutat,
akkor a Vállalkozó köteles a perlátort megfelelő vízátereszto képességűre cserélni.

8.16.

Megrendelő kÖteles mellozni minden változtatást, beavatkozást

a

berendezésen, a meghibásodásokat, Üzemzavarokat és az esetleges károsodásokat,
lopásokat a Vállalkozónak haladéktalanuljelenteni' Ennek |ehetséges módjai:
- az 5. számú melléklet szerinti hibabejelentő lap kitöltésével és toúabbitasával a
Vállalkozó címére,
telefonon a +36 93 739-183 számon
+36 93 999-689 számon
faxon a
e-mail: titkarsag@enerin.hu

B.17

A szolgáltatás megkezdésekor a VállalkozÓnak minimálisan a telepített
'
berendezésekkel azonos típusúberendezésekbol tartalékkal kell rendelkeznie. A
tartartalék eszközök mennyiségének minimálisan a telepített eszközök típusonkénti
darabszámának 5 %-átel kellérnie és ezt a mennyiségű tartalékkészletet a szerzodés
teljes idótartama alatt fenn kell tartania' A tartalékmennyiség terhére ezen évente 5%os határon belÜl a Vállalkozó térítésmentesenelvégzi a bármely okból
használhatatlanná vált, vagy elveszett Telepített Elemek csere1et illetve pÓtlását. Az
So/o-ba nem számítanak bele azon Telepített Elemek, amelyék használhatatlanná
válása a vállalkozó működési körében bekövetkezett okból, úagy a Telepített Elem
hibájából (ide értve a Telepített Elemek természetes elhasználooásag kovetkezett be.
Amennyiben az adott naptári évben elveszett vagy használhatatlanná vált eszközÖk
mennyisége a fentiek szerint számított So/o-ot megha|adja a további Telepített Elemek
pótlásának költsége azt a Felet terheli amely azért jelen szerződés szerint felelős'

8.1B. Az alábbi szolgáltatások végzéséreVállalkozó csak a felmertllt költségek
megtérítésemellettkötelezhetó..
- A Megrendelő kívánságára a szokásos munkaidőn kívÜl végzett javítási,
l':,

karbantartási munkák.

-A

szakszerűtlen kezelés, a maximálist meghaladó igénybevétel(például vízszolgáltatás kimaradását követo szennyeződéJ beáramlás) 'kovetkeztdben u"gy
u
kezelési utasítás figyelmen kívÜl hagyása miatt keletkezett károk kijavítasi
muit<ai.
- A karbantartási szükséglet (például fokozott vízkőképződés) bejelentésének
elmulasztásából eredo meghibásodások javítási költségei'
- Külső hatások (vandalizmus, erőszak, {tjz,viz, villámósapás, fÖldrengés,
stb.) által
okozott károk helyreállítása'
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- Megrendelo által használt Számítógépek, hálÓzati eszközök

és programok hibái
miatt keletkezett Üzemzavarok elhárításai a mérés-adatgyűjto éJ monitoring

rendszerben,
Az eszközök eltulajdonításából és/vagy nem rendeltetésszerű használatból adódóan
szÜkségessé vált eszköz-csere a fenti pontban rögzített mennyiségi határon felÜl.
- lntézményáltal vízáteresztő képesség tekintetében hibásnak Jelentett Telepített
Elemekhez történo kiszállás, amennyiben a helyszíni hitelesített méréseka hibát nem
igazolják
-

8.19. A

Vállalkoző jogosult a berendezéseket a Megrendelonél elózetesen
egyeztetett időpont nélktll ellenőrizni és műszaki állapotukról' az uzemeltetés
feltételeiről előzetesen egyeztetett időpontban a helyszínen tájékozÓdni'

8.20.

Az Vállalkozó köteles az általa bérbe adott és Üzemeltett Telepített Elemekre
vonatkozÓ dokumentáciÓt átadni az lntézményrészére'

B-21. Az

lntézményjelen szerzódés keretében átadja
Elemek üzemeltetési jogát a VállalkozÓ számára.

az

általa bérelt Telepített

B.22.

Az lntézménykötelezettséget vállal arra, hogy azon használhatat|anná váló
vagy hiányzÓ Telepített Elemek helyett amelyeket a a.r pont szerint nem Vállalkozó
köteles pótolni, azonos típusÚ eszközöket a Vállalkozó mindenkori árlistájában közölt
árakon 15 napon belül a Vállalkozótól megrendeli, és az eszközök ellenértékét30
napon belÜl megfizeti. A megrendelések során lntézménynekfigyelemmel kell lenni
a

mindenkori közbeszerzésekre, valamint a közbeszerzési értékhatárok alatti
beszerzésekre vonatkozÓ )ogszabályi elcíírásokra. lntézmény csak abban az esetben
jogosult a szükséges Telepített Elemeket nem Vállalkozőtőí beszerezni
amennyiben
jogszabályi kötelezettségeiből fakadóan versenyeztetési eljárással
kell a beszerzést
megvalósítania, ugyanakkor az ilyen eljárásokban is Vállalkózó részvételétbiztosÍtani
kell' Az lntézményebben az esetben is köteles a beszerzést úgy megvalósítani,
hogy
a beszerzett eszközök megfeleljenek a közbeszerzési eljáiásban előírt műszaki
követelményeknek.

B'23.

Kár esetén a Vállalkozó köteles a káreseti jegyzőkönyvet felvenni, és azt az
lntézménynekmegkÜldeni. A Megrendelő terÜletén ülálható Te|epített Élemekben
bekövetkezett vagyoni károkozás esetén rendőrségifeljelentést a Mágiendelonek
kell
megtennie, azonban az eljárás MegrendelŐt nem mentesíti valamennyi
kötelezettségének betartása alól.

9.

A szenzŐoÉsszecÉs .locxÖverxezruÉNyel, n szenzÓoÉs BzTosíTÉKAl

9.1

Rendkívüli felmondással, 15 napos határidovel mondhatja fel Keretmegállapodást
bármelyik Fél a másik Fél súlyos szerzcÍdésszegéseesetén, írásban.

9.2.

Vállalkozó súlyos szerződésszegésnek minósÜl kÜlÖnösen, ha:
a) VállalkozÓ ellen felszámolásl'vagY végelszámolás jogerősen megállapításra
kerul;

b) Kbt' 136. $ ('1) bekezdésében meghatározottak fennállásakor;
9) Kbt. 143. $. (2) bekezdésben meghatározottak fennállásakor;
d) A szerződés idotartama alatt összesen háromszor előfordul olyan hónap,
amelyben a maximális mértéktjkésedelmi kötbér kerÜl érvényesítésre'
e) A szerződés beruházási (létesítési)fázisában a kotbér mértékea maximális
15%-ot eléri
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9.3.

Megrendelő jogosult és egyben köteles

a szerződést felmondani Kbt. 143. s.

(3)

alapján - ha szÜkséges a Megrendelő által megállapított olyan felmondási határiooveí,
amely lehetóvé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni
tudjon -, ha
a) VállalkozÓban közvetetten Vagy közvetlenÜl 25%-ot meghaladó tulajdoni

részesedést szerez valamely olyan jogi személy Vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amelytekintetében fennáll a Kbt.61. (1) bekezdés k) pont kb)
s
alpo ntj á ba n meg határozott valamely feltétel
b) Vállalkozó közvetetten Vagy közvetlenÜl 25%-ot meghaladÓ tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben Vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll Kbt' 61. s (1) bekezdés r; pont ko;
al pontj á ba n meg h atá rozott vala mely feltétel.
Vállalkozó jogosult súlyos szerződésszegésre hivatkozva a bérleti jogviszonyt
rendkívÜli felmondással megszÜntetni (Polgári Törvénykönyvről szőló 2013. évi V.
törvény 6:339. $), amennyiben az lntézmény fizetési késedelme a 3 (három) hÓnapot
meghaladja. A felmondást megelőzően Vállalkozó köteles legalább 10 napos határidő
tűzésévelfelhívni lntézményt a teljesítésre, felmondási jogát csak e határidő
ered ménytelen elteltét követóen gyakorolhatja.
;

9.4. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerzodés a 4-7.

pontokban
meghatározott bérletijogviszony kezdőnapját (a beruházás műszaki átadás-átvételét)

megelozóen az lntézményérdekkörében felmerÜló okból megszűnik, Úgy az
lntézmény köteles a Vállalkozónak megtérítenivalamennyi, a
lelen szerzodés
teljesítésesorán felmerÜlt költségeit. Amennyiben a szerződés az alábbi 4-7'
pontokban meghatározott bérleti jogviszony kezdonapját (a beruházás műszaki
átadás-átvételét) mege lőzően a Vállalkozó érdekkörében Íelmerü ló okból szű n ik meg,
úgy a VállalkozÓ jogosult a telepített elemeket leszerelni és elszállítani

9.5. Késedelmi kötbér:

VállalkozÓ az eredménytelenÜl eltelt teljesítési,vagy hiba javítási
határidőt követo minden naptári nap után a beruházás (beruházási iázisban) nettÓ

ellenértékének,illetve a havi szolgáltatási díj (szolgáltatási fázisban) nettÓ
összegének 0,5oÁ-a, de legfeljebb a nettÓ teljes ellenért-et, illetve havi díj 15%-a
összegének megfelelo kötbér fízetésérekÖteles' Aberuházási fázis a szerzodés 3'1
pontja szerinti-feladatokat foglalja magában és a műszaki átadás-átvételig
tart' A
szolgáltatási fázis ezt követően kezdcjdik és a szerződés megszűntéig tart' Jelen
rendelkezdés vonatkozásában a beruházás nettó ellenértékJ_a roioér vetítési

alapja _ vá|lalkozó ajánlatának 6' költség kritérium pontra vonatkozó megajánlásábÓl
számított létesítésrevonatkozÓ teljes ellenszolgáltatás összege.

9.6. MeghiÚsulási

kötbér: Amennyiben

a

szerzodés valamely

Fél sÚlyos

szerződésszegése
okán a határozott időtartam lejártát megelőzőeÁ megszűnik (ide
értve a jogszerrlien gyakorolt rendkívÜli felmoÁdás ese1eit is),
úasit Felet
meghiúsulási kötber illeti meg. A meghiÚsulási kötbér összege a szerződés
"
nettó
ellenértékének15oÁ-a a szerződés elsŐ évében,a további években pedig 15%
mínusz annyiszor 1,5%, ahány teljes év a szerződés idótartamából már eltelt.
Valamely fel súlyos szerzódéssze9ése esetén a másik fél érvényesíthetia kötbért
meghaladÓ kárát és a szerződébszegésből eredő egyéb jogait is. A fé|
a
szerződésszegéssel okozott kára rnegtérítésétaz erre voútt<ozoizabályok szerint
akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette.

9'7'

Amennyiben az lntézmény fizetési kötelezettségének bármely, a jelen szerzódés
alapján fizetendo (bérleti, vagy elmaradt bérleti d'rj vonatkozásában
a fizetési
)
határidőt követő 15 (tizenöt) napig, Vagy a Vállaikozó felszólításától
számított B
(nyolc) napon belul nem tesz eleget, Úgy ] amennyiben
azt jogszabály
zárja ki a VállalkozÓ jogosult a vízfelhasználást korszerűsító berendezéseknem
használatát
korlátozni, illetóleg azok üzemeltetésétszüneteltetni.
9/19 oldal

,r\

1o' A FELEK KÉPVlsELŐl, ÉnresírÉsex

10.1 .

A Vállalkozó nevtlben intézkedésre ioqosult személy
neve:

Németh Attila
BB00 Nagykanizsa, Petőfi u
06 93 739-183
06 30 500 5564

értesítésicíme:
telefonszáma:
mobilszáma:
e-mailcíme:

1

1.

attila. nemeth@enerin.hu

0.2. Meqrendelő képviselőie, kapcsolattartóia
Máté Péter

neve:

munkahelyicíme:
telefonszáma:
faxszáma'.
mobilszáma:
e-mail címe:

9700 Szombathely Markusovszky L. u. S.
+36 94 311-542
+36 94 327-873
titkarsag @markusovszky.

h

u

10.3' A jelen szerződés szerinti vagy azzal kapcsolatos bármely közlés írásba foglalandó,
és magyar nyelven' telefax vagy ajánlott, tértivevényeslevél vagy siemélyes
kézbesítésútján kell elküldeni az érintett fél jelen szakaszban, továbbá a szerzőáés
fejlécébenmegadott címére.

10'4' Bármely közlés vagy okirat, amelyet valamely személy a jelen Szerződés szerint vagy
azzal kapcsolatban valamely másik személynek ad, küld vagy kézbesít:
10.4'1. faxon történő továbbítás esetén akkor vá|ik hatályossá, amikor a fax fogadását
bizonyítÓ-oK feliratú visszajelzést a kÜldő fél kézhez kapja, és az ily mÓdon
elkÜldött fax addig minősÜl kézbesítettnek,ameddig a címzett fé| hiteliérdemlő
módon nem bizonyítja, hogy nem kapta kézhez a kÜldeményt;
10.4.2- levélben történó továbbítás esetén akkor válik hatályossá, ámikor a levelet az
adott címre kézbesítették,vagy öt (5) munkanappal azután, hogy a másik félnek
az adott címre címezve postára adták, amelyik a két időpont-kozut a korábbi,
vagy
10.4.3' személyes kézbesítésesetén a kézbesítéskeltekor megfelelóen átadottnak és
átvettnek kell tekinteni.

10.5. Felek címei bármilyen értesítéscé|jábÓl a Szerződés fejlécében megjelölt állandó
lakóhelyÜk, illetve székhelyÜk
,":

10.6. Jelen szerződés mÓdosítása írásban Kbt. 141. figyelembe vételével lehetséges.
$
Nem minősÜl a szerződés Kbt. szerinti moooiitasanak a felek (cég)adataiban
bekövetkező esetleges változás, amelyről a változással érintett fel'a
telet

íasir

haladéktalanul tájékoztatni köteles. A számlavezetó bank személyében,
bankszámlaszámban bekövetkez ő változás hatályosulásához az érintett
számlavezető bank hozzé4árulása is szükséges, amely nélktjl a változtatás
hatálytalan'
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11. Vls MAloR Ücyex

1 'l ' 1

.

Vis maior olyan külső,

elháríthatatlan, kivételes esemény(ek), mely a Felek
működésétőlfüggetlen(ek), az adott mŰszaki állapotban nem etnaritnato1ák;, és n"m
meggátolható(k), mint például: természeti katasztrófák, (árvíz, szélvihar, foÍdrengés,
tŰzvész), háborÚs esemény, szabotázs, felkelés, sztrájk, szándékos rombolás,
merénylet, stb. llyen esetekben a Vállalkozó az lntézménnyel együttműködve mindent
megtesz a szolgáltatás fenntartásáért, mielőbbi helyreállításért. Az esemény
nagyságrendjétől függően vizsgálják felÜl a Felek jelen szerzodés fenntarthatóságáí.

11.2' Az lntézménybevételeinek, normatívájának, megvonása, csökkentése nem jelent vis
maior eseményt, így nem okozhatja a szerződés felmondását vagy ellehetetlánÜlését'

'l
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12.1. AYállalkozó kijelenti, hogy a szerződés tárgyáravonatkozÓ tevékenységellátásához
a jogszabályokban előírt szakmai és hatósági engedélyekkel rendelúeziÍ.

12-2'

Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartama alatt Megrendelő számára
megismerhetóvé tenni a tulajdonosi szerkezetét, s a szerzodés teljés idótartama alatt
köteles megfelelni az ,,átláthatÓ szervezet'' ismérveinek. Koieles úegrendelőt
haladéktalanul értesíteni, ha tulajdonosi szerkezetében olyan változás áll be,"amelyek
alapján a továbbiakban nem felel meg a nemzeti vagyonról szÓlo2011. évi CXCVI.
törvény 3. s (1) bekezdés 1 . pontjában megháiározott ,,átlátható szervezet''
ismérveínek, így - figyelemmel a Kbt. 136' s (t; uet<ezoeJooen és 1a3. (3)
$
bekezdésében elóírtakra - különösen:

a) VállalkozÓ köteles Megrendelőt tájékoztatni, ha Vállalkozóban közvetetten vagy
közvetlenÜl 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetébeÁ
fennáll
a 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározottfeftetel;

b) VállalkozÓ köteles Megrendelőt tájékoztatni, ha Vállalkozó közvetetten vagy

közvetlenÜl 25%-ot meghaladÓ tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személyben vagy
joga szerint jogképes szervezetben, amely ieriÁtetouen
fennáll a Kbt' 62. s-személyes
(1) bekezdés k) pont kbfalpontjában meghatározotífeltétel.

c) A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a
szerződés teljesítésévelösszefüggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt.
62. s (1)
bekezdés k/ pont
alpontja szerinii feltételefnek nem megfelelő társaság
ril_kb)
tekintetében merÜlnek fel, és amelyek Vállalkozó adókötelej jövedelmének
csökkentésére alkalmasak'
d) Vá|lalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésénekteljes

időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a ttltegrónoeto számáramegismerhetővé
teszi
Megrende-lőt haladéktalanul

es a.Kbt. 143. s (3) bekezdése szerinti ugyletekról a
enesttt.

12'3''

Megrendelő fentiek ellenőrzése céljábÓl a közbeszerzésekról
szólÓ 2015. évi
tv' 1 36. $ (1 ), valam int az államháziartásról szóló 2O1 1' évicxcv.
91lll|.
törvény 41.
$ (6) bekezdése, i|letve 54lA $-a és 55. $-a alapján jogosult Vállalkozó átláthátosággal
11119 oldal
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kapcsolatos adatait kezelní, ezért bármikor jogosult a VállalkozótÓl
szerkezetére vonatkozÓ,,átláthatósági
nyilatkozatot'' kérni.

annak tulajdonosi

12'4.

Amennyiben VállalkozÓnak a szerződés teljesítéséhezinformációkra Van
szüksége, erről az igényérolköteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
Megrendelo minden ésszerű, és a szerződés teljesítéséhezszÜkséges információt,

adatot és nyilatkozatot köteles haladékta|anul, illetve ésszerű határidőn belÜl megadni
vagy megtenni.

12.5.

Megrendelő és Vállalkozó kötelesek egymást minden olyan körülményről
haladéktalanul tájékoztatni, amely a szerződés teljesítésétaka'dályozhatja vágy
veszélyeztetheti. Az értesítéselmulasztásából eredő kárért Felek teljeó felelősségg-el

tartoznak.

12.6. A
mintha

teljesítéssorán Válla|kozó az alvállalkozÓ teljesítéséértugyanúgy felel,
munkát teljes egészébenmaga végezte volna. Az alvállalkozók

a

bejelentésére,tevékenységéreszemélyében történő változásra a a Kbt. 138. (3)-(4)
s
bekezdést kell alkalmazni.

12-7.

Megrende-lő a Kbt. 136' s (2) bekezdésre tekintettel kiköti, hogy ha Vállalkozó
kÜlfÖldi adóílletőségiÍ, köteles a szerződéshez arra vonatkozó iieghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtÓl a magyar adóhatÓsá{az országok
közötti jogsegély igénybevételenélkÜl, közvetlenÜl beszerezheti ai Vállalkozóra
vonatkozó adatokat' Vállalkozó ezt tudomásul veszi és elfogadja.

12-8'

Rz lntézmény jelen szerződés aláírásával kífejezetten hozzájárul ahhoz, hogy

a

VállalkozÓ az lntézménnyel szemben fennálló, a már kiállított és befogááoft
számlából keletkezó pénzkövetelését a szerződés fennállása alatt vagy akár a
szerzodés megszűnése esetén is engedményezze azzal, hogy az engeomöÁyezésről
a Vállalkozó köteles az lntézményt értesíten i.

12.9. Szerződő felek a jelen szerződéssel kapcsolatos okmányokat és a szerzódéssel
kapcsolatosan'tudomásukra jutott informáciÓkat kizárólag á szerződés teljesítésére
használhatják fel és azokat kívÜlálló harmadik félnek tová*bo nem adhatják.

12.10. Szerződő felekhozzé4árulnak ahhoz, hogy a szerzodéssel kapcsolátosan a másik
Fél tudomására jutott informáciÓkat a másik fél kizárólag azidevönatkozÓ

jogszabályi
előírásoknak megfelelően kezelje, feldolgozza os továnuitsa a jelen ..é''-ooo.o"n
foglalt kötelezettségei teljesítése,illetve jógai érvényesítéseérdekében.

12.11. A Felek

a

jelen szerződésen alapulÓ követeléseik beszámítására nem jogosultak.

12.12. Felek kötel":9!
szerződés teljes időbeli hatálya alatt egymással egyÜttműködni
" fogIalt rendelkezések teljesítésévei'kapcsol"iií"n
és a szerződésben
minden
lényeges információt, felmerült adatot, változási ésszerű rrataiioon belül
a
másik
Féllel írásban közölni. Bármely Fél kezdeményezésérea másik Fél köteles
a
szerződés teljesítésévelka pcsolatos egyeztetési eljárásban részt ven n i'
12.13. A szerződésben nem szaoatyozoit kérdésekbena hatályos
magyar anyagi jogi
szabályok, így elsősorban a Polgári Törvénykönyv rendelkeiései aiiianya,aoax'

12'14' Felek kölcsönösen
kérdéseketközös

kijelentik, hogy jelen szerződésból eredó esetleges vitás
megegyezésset, uékei Úton és peren kívÜl rendezik.

12'15' Megrendelő tudomásul veszi, 6o9.y az lntézménystrukturális
változásai, a
beteglétszámok és az ellátási napór számának ingaoozasa
miatt, az összes
12119 oldal
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vízfogyasztásához viszonyított vízmegtakarítás elmaradása miatt Vállalkozó nem
vállal garanciát'

12'16' Vállalkozó, az általa beépített vízfogyasztás csökkentó eszközök hatékonyságára,
nevezetesen arra vállal garanciát, hogy az általa beépített és üzemeltetett eszközök
fajlagos megtakarítása, a jelenlegi eszközök
a 40oÁ-ot.

fogyasztásához viszonyítva, meghaladja

12.17. Felek jelen Szerződésbol eredó peres eljárás esetére elfogadják
bíróságok joghatÓságát és a magyar Polgári Perrendtartás előírásait'
13.

a

magyar

MrllÉxLETEK

Jelen szerződés alábbi mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részétképezik. A szeződés
rendelkezései kizárólag a mellékletekben foglaltakkal összhangban értelmezhetók.
1. sz. melléklet: Műszaki

2.
3.
4.
5.

tartalom

/

sz. melléklet: Az ügyfélszolgálat elérhetósége
sz' me|léklet: Hibabejelentó és kellékanyag igénylő lap

sz. melléklet: Beszerelési jegyzőkönyv
sz. melléklet: Fogyasztásfelméró jegyzókönyv

Felek jelen szerzodést a (négy) példányban _ melybol a Megrendelőt 3, Vállalk ozot 1példány
illeti meg - mint akaratukkal mindenben megegyezőt, )Óváhigyólag aláírják.

Budapest, 2018.

'
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1.

sz. melléklet: MűszakitartaIom és nyeÉesajánlattevő megajánIása

Megajánlott termék típusa

1 db vízcsapra szerelhetó
hagyományos' víztakarékos

1

perlátor nettó bérleti nettó
díja (Ft/hó) a szerződésben
meghatározott bérleti
feltételek mellett
1 db

vízcsapra szerelhető

''légdÚsítás nélkÜli'' perlátor
nettó bérleti nettó díja (Ftlhó)
2
a szerződésben
meghatározott bérleti

Air Force One - EBF
ökoPerlátor Típusok: AFo
1.5 GPM, AFO 2.2 GPM,
Flat 1.5 GPM, Flat 2.2 GPM,
WS3, WS4, WSs, WS6,
WS7, WS8, WSg
(gyártó: AMFAG S.r.|' V;

49 Ft

megajánlás
futamidő

darabszám

(í20 hó) alatt
összessen

5

880 Ft

1700 db

5

880 Ft

1721 db

5

880

903 db

5

880 Ft

képviselő: Nuova Energia
Kft.)

AntiLeg ÖkoPerlátor

(gyártó:AMFAG S'R.l;

forgalmazó: Nuova Energia
Kfr

feltételek mellett

1 db zuhanyra szerelhető
kÖzdarab nettó bérleti nettó
J díja (Ft/hó) a szerződésben
meghatározott bérleti
feltételek mellett

Megajánlás fUdb

49 Ft

)

Air Force One - EBF
ÖkoPerlátor Típusok:
EBF4, EBFs, EBF6, EBF7,
EBF8, EBFg, EBF1O, EBF4
R, EBFs R, EBF6 R, EBFT
R, EBFS R, EBFg R, EBFlO

49 Ft

R, EBF15/9

(gyártó:

Fr

AMFAG S.r.l. V;

képviseló: Nuova Energia

Wc tartályban
alkalmazott WC-stop
1 db

nettó
4 bérleti nettó díja (Ft/hó) a

szerződésben meghatározott
bérleti feltételek mellett

6

1db mérőpont kialakítása és
üzemeltetése (Ft/hó)

Kft.)

WC tartályban alkalmazott
WC-stop.
(ForgalmazÓ: NuovaEnergia
Kft

ZENNER

19 870 Ft

lnternationalGmbH & Co
KG; forgalmazó: ZENNER &
1'-4 pont szerinti eszkÖzok

6

11

2 384 400 Ft

db

BECKER Kft.)

létesítéséneknettó
ellenértéke(Ft / felszerelt

10 320 Ft

Üzemeltetésének nettó
ellenértéke(Ft/ felszerelt

62 Ft

eszkÖz)
1'-4 pont szerinti eszkÖzök

7

449 db

)

Zenner közüzemi és
lakáson belüli ivóvíz
fogyasztást mérő
termékek
(gyártó:

49 Ft

eszkÖz/hó)
osszár (költség kritérium 1-7

sorokra vonatkozó árl darab
megajánlások Összege nettó
forintban, amely a havi
bérleti d íj megállapításának

4773 db

7 440 Ft

23 640 Ft

alapját képezi):
Havi díj Összesen netfó
forintban

4773 db

10 320 Ft

'139 062 120

Ft

'1
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158 851 Ft

Uzemeltetési

díj / hó nettó

295 926 Ft

nettó

862 925 Ft

forintban
Bérleti d| l hó
forintban

Az ingatlan vÍz |oqvasztásadatok röqzítésére. tárolására, ilIetve feldolgozására
alkalmas mérésadatqvíiÍtőrendszer m űszaki paraméterei
A

érésadatgyíjjtő eszki5z fel adatai :
Az adatok rögzítését,tárolását, megje|enítésétbiztosító szoftver telepítésea kirház illefue
központi telephely szerverére, mely a meghatározott mérésipontokra vonatkozó
fogyasztási mennyiségeket:
- meghatározott időközönként LAN hálőzaÍon lekérdezia csatlakozó DDc-k paramétereit,
Üzemállapotait, ezeket a saját helyi tárolÓján adatbázisban tárolja;
- WEB szerveren keresztÜlfelhasználóbarát felületet biztosít a tárolt adatok grafikus, és a
pillanatnyi adatok online megjelenítésére;
- a mérésiadatpontok kiválaszthatók, kereshetők FA struktÚra alapján;
- biztosítja az adatok tetszés szerinti megjelenítését,statisztikák elkészítését;
- mérésiadatok exportálási lehetóségét biztosítja méréstípusonként,felhasználási,

m

-

terÜletenként többfajta időszakra;

beállított paraméterek alapján riasztást, figyelmeztetést kÜld, valamint impulzust a

felü9yeIeti rendszernek.

Méréstechnikairendszer felépítése,amelynek során küIön, negyedórás
időintervallumban mérhetővé váIik az intézménymérésipontjainakfogyasztása ősszes'.
- vízfogyasztása;
- 1 db helyi kliens kialakítása központi Szerverre kötve;
- Mérésipontok kialakÍtása
MéréstechnÍkaiszoftver telepítése, a kórház áttal kijetöIt számítogépén.
- 4 jogosultsági hozzáférés megadása.
- A szoftver, és hardver háttérnek bóvíthetőnek ke|l lennie teljeskörű vezérléskiépítésére
vonatkozólag is.
- Abban az esetben, ha a méroóra rendelkezik szabad impulzus kimenettel, nem
szÜkséges mérőóra cserét végrehajtani.
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2. sz. melléklet: Ügyfélszotgálat eIérhetősége

Név:
Telefonszám:
Faxszám:
E-mail cím:

online

Varga Péter

06 93 739-183
06 93 999 689

titkarsag@enerin'hu
feltöltés alatt

hibabejelentő:

16/19 oldal
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3. sz. melléklet: Hibabejelentő

és kellékanyag igénylő lap

Hibabejelentő és kel!ékanyag igénylő lap
Megrendelő neve

Szerződés. száma
Kapcsolattartó

A telepítéshelye
telefon
e-mail

Berendezés meg nevezése
Típusa
Felszerelés pontos helye
A hiba rövid leírása:

Dátum:

név'

aláírás,

p.h

17119 oldal
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4. sz. melléklet: Beszerelési jegyzőkönyv

BEszERELÉsI leoyzŐxÖttw tRATM|NTA
Intézményneve:
Címe:
Képviselő neve:

A

mai napon a ................(cégnév, székhely). az alábbi termékeket maradéktalanul
beszállította és szakszerűen felszerelte, a szerződésben vá|lalt kötelezettségeinek eleget tett:
Típus

Termék megnevezése

darabszám

24x1 Kúlső menetes perlátor

db

22x1 Belső menetes perlátor
22x1 Belső menetes
vízsuoárszabálvző
24x1Külső menetes
vízsuqárszabá|vzo
Gégecsöves zuhanyzó
Fix állású zuhanyzÓ
1 . Wc tartályban alkalmazott
WC-stop (db)
2. Mérésipont (db)

db
db

db
db
db
db
db

Meqieqvzés:

Kelt:

lntézményképviselő

Vállalkozó
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5. sz. melléklet: Fogyasztásfelmérő

jegyzőkönyv

FocYAszTÁsrelruÉ R ő rcvzőKö NW
Az adatlap kitöltésének célja az lntézményvízvételipontjain mért, fajlagos megtakarításának
mérése,a vízvételi pontok (csaptelepek és zuhanyzot<; at<tuatís iog-yasztás?nak mérése,

valamint

a

víztakarékoseszközök

tesztered ményeinek rögz ítése.

tesztelése, továnoa

a

lemórt vízvételipontok

lntézménvneve:
lntézménvcíme:
Felelős vezeto neve:

Dátum:

Meqbízott, kapcsolattartÓ személv:

Tesztelt

vízvételi Eredeti mért adat
pont helve
mp/liter
1csaptelep
mp

2.
3.
4.
5.

6,
.7,-

B.

o

zuhanyzi

10.

zuhanyzÓ

4

mp
mp

999PleleP
csaptelep
csaptelep
csaptelep
csaptelep
zuhanvzo
zuhanyzo

mp
mp

mp
mp
mp
mp

Íq.!li y írvelqli. p_o nJq

Kp

l

lT! 0

rt

rrl

egta ká

íim

AFO.

EBF megtakarítás

tesztadat mp/liter

% mértéke

mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp

%

m

%
%

%
o/
/o

%
%
%
%
o/^

o/o

Felek igazolják, hogy az adatlapon szerepló méréseketközösen végeztékel,
a mérési
pontokon mért adatok a valóságnak megfelelnek és azok
hiteleiségétatáírasutkat
nyugtázzák.

Megbízott

lntézményi felelős

19/19 oldal

jttlr,

rq
W

