
SL-.r:{- lr- rc{ /lt- t / y t+.

eoAsvBrpr.r szBnz6oris

amely l6trejott egyr6szr6l a BIOKOM Nonprofit Kft. (sz6khely: 7632 PEcs, Sikl6si rit 52,

c6gtregyz€kszlma: Cg. 02-09-062862, td6szfun: 11014959-2-02., k6pviseli: Dr. Kiss Tibor
tigyvezet6), mint vev6 (a toyibbiakbar: Vev6),

mdsr6szr5l a Virosken G6pipari 6s Kereskedekni Korl6tolt Felel6ss6gii T6rsas6g (sz6khely:

2051 Biatorbitgy, Tormisr6t utca 5/ a.; clgegyzlVszim: Cg. 13-09-135731, ad6szirr':. 12322271-2-
13., bankszimlaszim: 10918001-00000052-87-540003, k6pviseli: SzigetviriJinos iigy'vezet6) mint
elad6 (a tovibbiakban: Elad6) (a tovibbiakban egyrittesen: Szetz6d6 felek) kozott a mai napon

az alitbbi felt6telekkel.

El6zm6nyek

Vev5, mint ajanlatk6r6 2017. okt6ber november 14. napjin .Sryui-sqdgQ sqillhisa es ii<enbe

befie{sd' tArglbm a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015.6vi CXLIII. torv6ny (a tovibbiakban: Kbt.)
Harmadik P.€sz 712. $ (1) bekezd6s b) pontja 6s a Kbt. 113. $ alapi6n hirdetrn6ny k6zz1t6tele
n6lkr.ili kozbeszenlsi eljirist inditott. Vev6 z kozbeszerzls tirgyivd szemben tamasztott
mennyis6gi 6s szakmai kovetelm6nyeket az eliArist megindit6 felhiv6sban 6s a kozbeszerz6si

dokumentumban hatar o ztz meg.

Vev5 a k6zbeszetzlsi eliltis sor5n benyujtott ailnlatokat megvizsgilta, egym6ssal osszevetette,

a sziiks6ges 6rt6kel6st lefolytatta, 6s dont6s6t m elbiriliLst kovet6en, 2017. 6v december h6 7.

nzpiin irislnn aiinlattev6kkel kozolte. Vev6 hivatl<ozott kozbeszerz6si eljSrisban hozott
d<int6se szerint a nyertes ajinlattev6 az Elad6 lett.

Ilyen el5zm6nyek utin a Szerz6d6 Felek az eliirist megindit6 felhivisnak, a dokumentici6
rlsz€t k|pez6 feladadeirisnak, valamint n Ela,d6 ktizbeszerz6si eli6risban benyriitott
aiLnlztlntk megfelel6en az zl/fubiak szerint illapodnak meg:

l. A ezerz6d6s tflrgya

1.1. Az Elad6 villalja hogy a szerz6d6s targydt klpez6 i6rmrivet 6s tartoz{kukat a

Preambulumban hivatkozott kozbeszerz6si eliirls eliirist megndit6 felhivisiban 6s

kozbeszerz6si dokumentumiban szerepl5 el6irisoknak 6s a mrlszaki ismertet6ben v6llalt

felt6teleknek megfelel6 mriszaki tartalommal lesziiliga, valamint ellitja a jelen szerz5d6sben,

illetve mell6kleteiben meghatirozott kapcsol6d6 52618'iltatisokat.

1.2. Elad6 t miszzlki leirisban foglaltakhoz klpest az allbbi mriszaki tobbletvillahsokat teszi a

kozbeszerz6si eli6r6sban benyujtott alinlatival osszhangban:

- Torzskorminyzottigen

- Klimaberendez6s:rgen

- I-ombsziv6 adapter (min. 4,5 m hosszri sziv6cs5vel): igen

- Burkolatmosishoz alkalmas locsol6gerenda: igen

- Padkamos6sra alkalmas fi:v6kik a iobb 6s a bal oldalon: igen

- Maximilis sepr6si sz6less6g 2600 mm

1.3. Elad6 kijelenti, hogy z szerz6d€s targyitt k6.pez6 g6p hasznalatArt a szerz5d6skot6st

megel5z5en <isszesen 33 itzem6tiban keriilt sor.

1.4. Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy az ajlnlatban esedegesen konkr6tan megaiinlott
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eszkoz vagy berendez6s helyett (a term6k gydrtis6nak megszrin6se, a. l::rirkanbv megvikazlsa"
vagy id6szakos beszerezhetedens6g miatt) zzonos, vagy jobb jellemz6kkel bir6 term6ket szilli:Jtat
az E,ltd6. Bz a szabaly csak akkor zlkalmzzhzto, ha az eredett eszkoz vagy berendez6s
szillitisinak az Elad,6n kivnl ill6 okb6l tort6n6 lehetetlenn6 .ollisit az Elad6 el6zetesen igazolla
(tudomisra jutiskor halad6ktalanul bejelenti) 6s egyben igazolja (term6kismertet5vel), hogy a
szitllitisra megajinlott iru iellemz6i megfelelnek az /inlatban meghatirozottaknak. Felek
megillapodnak abban, hoglr a v6telir a fentrek kovetkez6ben nem viltozik.

2. Teliesit6si hatririd6

2.1. Elad6 kotelezetts6get villal arn, hogy a szerz5d6s tiLrgyink|pezS jirmrive! illetve eszkozoket
azok alkztrlszeivel 6s tartoz6kaival (egyiittesen tovibbrakban: jfumn) egiutt legk6s5bb a
szerz5d6skot6st kovet6 14 naptiri napon beliil Vev6 r6sz6re \eszillitla, valamint a kapcsol6d6
sz olgirltztls okat elv 6gzi.

2.2. Az it:'d -ar.v6teh elifuis befejez6sekor a, Szerz6d6 Felek a teljesit6s megtort6nt6t 6s ahhoz
kapcsol6d6 minden l6nyeges koriilm6nJt itadits - 6tv6teli jegyz6konyvbe foglaliik 6.s azokat
k6pvisel6ik igin cigszerfi iliirisarkka,l igazoliiL. A kirvesz6ly az itadis 6w6teli jegyz6konyw
iliirisix il szi)l it Y ev 6r e.

2.3. F',lz.d6 jogosult a szerz6d6s tirgyi* k|pez6 jirmrivet a ielen szerz6d6.s v6gteljesit6si hatAndl
Iejirta el6tg Vev6 rEsz|re Stzdni (el6szillitlsra jogosults6g), mely esetben, ha az Elzdo el6szitllitAsi

iogival 6lni kivin, 69r k<iteles a Vev6t a szerz6dlsszeti teljesit6s pontos id6pontiar6l azt
megel5z5en legal6bb 5 nappal koribban irisban tiil|koztattri. Amennyiben a fentieknek megfelel6
el5zetes ir6sbeli tAiikoztztis eddig az id5pontig nem tort6nik meg Vev6 jogosult az el5szdllitist
6s igy z jirmfi i*6tel6t megtagadni. Szerz6d6 felek e korben rogzitik, hoglr Elad6 el5teljesit6se
eset6n is az 5.2. pontbzn meghxarozott fizet6si hatirid6 yaltozzizn. Az Elzd6 eszkozok szerel6se
6s beiizemel6se sorin ,elen szerz6d6s mell6klet6t k6pez5 Miszaki leirisban foglaltaknak
megfelel6en koteles eljirni.

2.4. Yev6 a v6gteljesit6sr6l teliesit6sr igazolist illit ki. Ha a Vev6 15 munkanapon beliil nem illit
ki teljesit6si igazolist,6s nem is utasitja el a teljesitett szolgfltatisg zt:ban zz esetbefl 6gy
tekrntend6, hogy ezen id6szak utols6 napiln ktillitotta az tgazolist.

3. Teliesitds helye

Szillititsi cim, 6s a szillitishoz kapcsol6d6 szolg6ltatisok teljesit6s6nek helye: HU-7630 P6cs,
Edison u. 30-36.

4. Szerz6d6ses rir

4.1. A Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogi a jelen szerz6d6s 1.1. ponqiban
megjatatozott jiLmit szillitaslt, valamint a kapcsol6d6 szolgilt^tasok^t az.Elzd6 26.990.000,-
HUF + AFA, azaz Huszonhatrnilli6-kilencszizkilencvenezer forint plusz AFA osszegri v6telir
ellen6ben #gzi. A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy az zltalAnos forgalmi ad6 tekintet6ben a
mindenkori hatilyos AFA torv6ny rendelke z6seit ikalmazzik.

4.2. Az Elad6 kijelenti, hogy zz ilinlat megt6tele el6tt figyelembe vett minden konilm6nyt, amely
a szerz6d6s hiinytilan 6s megfelel5 teljesit6s6hez sziiks6ges 6s be6pitette az irba a szerz6d6s
teljesit6s6vel kapcsolatos valamennyi kolts6g6t, igy kiil6nosen:

a) a jfumfr el66.llitrisi 6s/,tagy beszerz6si kolts6g6g illetrre a forgalomba 6s tizembe
helyez6s6nek kolts696!

b) a jdrmrivel kapcsolatos valamennyi ad6t, vimot 6s mis kozterhet va.lamint a sz|llit|si
kolts6get;

c) a sziilitnd6 jdrmivel kapcsolatos kezel6si, csomagolisi, ra.kodisi, tovibbitisi, leszitllitir,i,
kicsomagolisi, ellen5rz6si, biztositisi 6s egy6b adminisztativ kolts6geket (a csomagolds a
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Vev5 tulajdonit k6pezi);
d) z szillitand6 jirmrivel kapcsolatos dokumentumok kolts6g6t;
e) r6szletes iizemeltet6si 6s karbantartisi 6tmutat6t a szallitott iirmfi minden t€tel6hez, a

szerz5d6sben meghatirozott m6don;

D iio i haszndatinak betanitisi kolts6g6t a Vev5 munkavillal6i szAmara;

g) minden egr6b olyan szolg4kztast, amely a iSrmi szillitAsa sorAn az Elad6 szirnira el6te
lithat6an felmenil.

5. Fizet6si felt6telek

5.1. A Vev6 a v€telfuat az iga"ok szerz6dlsszeri v6gteljesit6st kovet5en, a Kbt. 135. $ (6)

bekezd6s6ben 6s a Ptk. 6:130. $ (1) bekezd6s6ben toglaltak szerint a szrrnla klzhezvttel€t,ragy -
ha birmely, a Ptk. 6:130. $ (2) bekezd6s6ben szabilyozott k6nilm6ny fennill - az igazolt
szerz6d6sszerfi teljesit6st k<ivet6 30 napon beltil, szimla ellen6ben, Elad6 UniCredit Bankn6l
vezetett 10918001-00000052-87-540003 szimrj p6nzforga.lmi szlmlitiira tort6n6 utalissal,
forintban (IIUF) teliesiti. Elad6 egy darab vig;zimlit iogosult ki6llitani, a szerz6d6ses 6rt6k
l}}oh-it el6r6 megval6sult teljesit6s eset6n. Y ev6 a szerz6d6s teljesit6se soizn az zd6zis rend16r6l

sz6l6 2003.6vi XCII. torv6ny (Art) 36lA. $-1t telies korben alkdmazzz.

5.2. Elad6 nem fizethet, illetve szimolhat el a szerz6d6s tellesit6s6vel osszeftigg6sben olyan

kolts6gekeg amelyek a 62. S (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek nem

megfelel6 tirsasig tekintet6ben meriilnek fel, 6s amelyek a nyertes aftnl*tev6 ad6k6teles
jovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak.

5.3. A Vev5 fizet6si k6sedelme eset6n az Elad6 a Kbt. rendelkez6seinek megfelel6en logosult a

Ptk. 6:155. $-iban meghatirozott k6sedelmi kamatot kovetelni.

6. A Vev6 jogai 6s ktitelezetts6gei

6.1. Vev6 koteles az Elad6 hib6tlan teljesit6se 6rdek6ben egyntunrikodni. Koteles az Elad6 kiielott
k6pvisel6i6t tjlkoztztni a teljesit6st befolyisol6 t6nyez5k, esem6nyek alakuHs6r6l. Vev5 koteles

Elad6 munkatirs i r6sz6te a szerzidls teliesit6sekor biztositani a helyszinre bejutis lehet6s6geg

illewe kapcsol6d6 szolgiltatisok teljesit6s6n6l a sziiks6ges munkateri.ilet zavartalan biztositisit.

6.2. Yev6 jogosult a j6rmfivet itadiskor r6szletesen meg- 6s itvizsgilni, 6s ennek keret6ben

szriks6ges eljirisokat megtenni. A sz6llitand6 jdrminek minden vonat.kozisban meg kell felelnie a

szerz6d6s r|sz|t k|pez6 miszaki leirisnak, valamint Elad6 szakmai aiinla+Jnak. A Vev6 iogosult
a szillitls id6pontjiban a jirmfivet 6s tartoz6kait mennyis6gi 6s mrik6d6k6pess6g vonatkozisiban
etlen5rizni. A Vev5 a teliesit6si lgazolist mindaddig nem illitia ki, amig a mennfs6gi ellen6rz6st

6s a mrikod6k6pess6g min5s6gi ellen6rz6s6t v6gre nem haitotta.

6.3. Vev6 k<iteles a szerz6d1s tirgyit k€pez6 eszkozoket 6s berendez6seket rendeltetdsszerien

hasznalni a gyfuttninyn 6s tipusra vonatkoz6an az Elad6 iltal itadott hxznilzi utasitisnak
megfelel6en. Yev6 a hxzndzt sorin 6szlelt hibrkr6l - a szavatossigi id6tartam alatt - koteles

inisban 6rtesiteni az Elad6t

7. llz Blad6 iogai 6s kiitelezetts6gei

7.1. Az Elad6 k6teles a szerz6d1st kell6 gondossiegal teljesiteni, bele6rtve minden r6szfeladat

etv6gz6s69 tovibbi a teljesGsben mutatkoz6 esedeges hiinyossigok kiiavirisit is.

7.2. Az El^d6 k6teles betarani tYev6 iltzl adott utasitisokat. Ha az Elad6 igy it6li meg hog5r az

utasit6s meghala diz a szerz6d6s terjedelm6t, koteles err6l a Vev6t titilkoztzttti ^z 
:ut2sitas

k6zhezv6tel6nek napiitt6l szfunitott 3 napon beliil. Az utasitisok #grehay6sit nem lehet

megtagadni ezen 6rtesit6sre hivatkozissal. Ha a Vev6 szakszeniden utasitist ad, er.e az E,lad6

ko;le; 6t figyelmeztetni. Az Elzd6 a Vev6 utasitisa szerint iogosult megtagadni a munkav6gz6sg

ha ez jog;iabily vagy hzlt6sigl rendelkez6s megs6rt6s6re, vagy 6let- 6s vagyonbiztons6g
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vesz6lyeztetds6re vezetne.

7.3. A Vev6, illewe az iltala kijelolt szervezet ragy szem6'ly jogosult mindenkor ellen6rizni,
megvizsg.ilni, valamint ellen6rizni a. szerz6dls keret6ben tellesitend5 szolglltatis (szillitis)
el6rehalad6sit.

7.4. Az E;lzid6 a teljesit6shez a kozbeszerzlsi eljiris sor6n, az alkalmass6ginak igazolisirban r6szt
vett szervezetet a Kbt. 65. $ (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don koteles ig6nybe vcnni,
valamint kcjteles a tellesit6sbe bevonni az alkalmassig igazolisihoz bemutatott szakembereket. E
szervezetek vagy szahemberek bevonisa akkor maradhat el, vagy helyetttik akkor vonhat6 bc m6s
(ide6rtve az 6t akulis, egyesril6s, sz|tvllis it,in tort6nt jogut6dlis eseteit is), ha az F.lad6 e

sze(vezet vagy szakember n6lhil vagy a helyette bevont 6i szervezettel vagy szalemberrel is

megfelel zzoknak zz alkalmassigi kovetelm6nyeknel amelyeknek az Elad6 a kozbeszerz6si
eliiitsban tz adott szervezettel vagr szakemberrel egnitt felelt meg. Elad6ra a kozbeszerz6si
eliiris sorin bemutatott szervezetek 6s szakemberek bevonisira tekintet6ben egl6birint a Kbt.
138 S (4) bekezd6se alkalmazand6.

Elad6 a jogosan igdnybe vett alvillalkoz6ln rigy felel, mintha a munkit maga v6gezte volna;
alvillalkoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele eset6n pedlg felel6s minden olyan kir6rt is, amely an6lkiil
nem kcivetlcezett volna be. Ha azElzd6 a jelen 7. fejezet rendelkez6seit megszegi, a Vev6 jogosult
z szea6 dlsszegls kovetkezm6nye it alkalmazni.

7.5. Elad6 az ikala 6s alkalmzzotta 6ltal okozott kir6rt telies felel5ss6ggel tartozik. E k<irben a

Elad6 kifejezetten kotelezetts6get villzl anu hogy a tev6kenys6ge folytin ered5 k6rokat teljes
k6rfien megt6riti.

7.6. Az Elad6 koteles a szerz5d6ssel kapcsolatban keletkezett valamennyi dokumentumot 6s a
tudomisira jutott valamennf inform6ci6t bizalmxan kezelni 6s titokban tartani. Nem hozhat
nyilvinoss6gr4 6s nem kozrilhet a szerz6dlsrSl, anntk tartzmiLr6l semmilyen adatot a Vev6
el6zetes irisbeli ho zzi4SrulAsa ftlknl.

7.7. Elad6 koteles a Vev6t minden olyan k6nilm6nyr5l halad6ktalanul 6rtesiteni, amely a teljesit6s

eredmenyess6get, vagy 
^ 

h^taid6 tartasit vesz6lyezteti, vagr gitolia.. Az 6rtesit6s elmulaszrisib6l
ered6 lrJrirt az Elad6 felel6ss6ggel tartozik.

7.8. Elad6 halad6ktalanul koztil Vev6vel minden olyan konilm6nyt, amely jelen szeru6d6s
teljesit6s6t 6rdemben 6rinti vagy befolyisolja. Elad6 koteles a szerz6d6.s teljesit6s6nek teljes
id6tanamz alatt tulajdonosi szerkezet6t Yev6 szimitr megismerhet6v6 tenni 6s Vev6t
halad6ktalanul 6rtesiteni a Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti iigyleteir6l.

7.9. El^d6 - amennyiben krilf<ildi ad6illet5s6gu - k6teles a szerz6dlshez *ra vonatkoz6
meghxalmazist csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6sag16l a magyar ad6hat6sig
k6zvedeniil beszerezhet az Elad6rz vonatkoz6 adatokat az orszitgok kozotti jogsegely

ig6nybev6tele n6lkril.

8. A szolgdltatfs min6s6ge

A teljesitett szol#lta?isoknak minden vonatkozisban kovetnitik kell a szerz6d6sben
meghatirozott mrjszaki leit{st 6s minden szempontb6l meg kell felelnirik a szerz5d6sben szerepl5
miszaki 6s egy6b kovetelm6nynek.

9. Szillitds, ellen6rz6s 6s etv6tel

9.1. Elad6 koteles gondoskodni arr6l, hogy a szolg6ltatist a teljesit6s hely6n kell5 id5ben teljesitse
(eszillitsa) annak 6rdek6ben, hogy a Vev5 megkezdhesse annak itv6tel6t.

9.2. A Vev6 a szillitAskor mennyis6gi 6s a mfik<id6k6pess6g min6s6gi ellen5rz6st v6gez.
Mennfs6gi 6s a mrSkdd5k6pess6gi min6s6gi ellen6rz6s az alitbbtakra terjed ki:
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- a leszillitott iirrnfi 6s tartozikai darab- illetve t6telsziminak ellen6rz6se,
- a szillitott ifunl6 haszniiattoz szriks6ges dokumentici6 megl6t6nek vizsgdzta, illetve a

j6rmri dokumentici6nak val6 megfelel5s69r kontrolli4
- Syint6 vag5r Elad6 iitali nyilatkozag mely tart mazza a hatzlyos szabvinyoknak 6s

el6irisoknak val6 megfelel5s6get (6rint6sv6delem, balesetv6delem, tfizv6delem stb.).

9.3. Elad6 t szillitlssal egyidejrileg koteles magyar nyelven Vev6 kepvisel6je rbsz|re SLtadni

minden olyan dokumentumot - bele6rtve 
^ 

magyar hasznalatt 6trnutat6q zlkatrlsz katal6gust,
eredeti CE megfelel6s6gi tanrlsitvinyt 6s forgalmi enged6lyt -, mely a szirllitott iirmfi
egyen6rt6kfis6g6nek megilhpitisAhoz, haszna)atAhoz, kezel6s6hez 6s mrikodtet6s6hez
elengedhetetlenril szriks6ges.

9.4. Az Elad6 koteles az ellen5rz6s sor6n feltirt hibikat 6s hiinyossigokat - a lehet6
leggyorsabban 6.s a silirt kolts6g6n - helyrehozni. Amennyiben az Blad6 ezt nem teliesitr, a

Vev6nek iogiban iil mis szem6lyt megbizni az utasitisok v€.grehaitisir4 6s az ebb5l ered6 vagr
ezzel jfuo kolts6geket a Vev6 levonhatia b6rmely, az Elad6 r6sz6re esed6kes vagy esed6kess6 vil6
ki6zet6sb5l, illetve iogosult a szerz6d6sszeg6s kovetkezm6nyeit kdmazni.

9.5. A Vev6 a nem megfelel6 min6s6gri sz6llitand6 ifurni lagy tartozik 6w|tel6t eluusitja- Az
elutasitott eszkozoket ktilon jellel kell ellitni. Az elutasitott eszkozriket el kell tivolitani a szillitits
hely6r6l - ha a Vev6 ezt k6ri - zYev6 ihal kiiel6lt id6n beltil, 6s ha ez nem tdrt6nik meg az

Elad6 kols6g6re 6s kockizatira kenilnek eltivolitisra.

9.6. A funkcionilis teszt sorin, ha valamely funkci6 nem megfelel5en mfikddit vagy aYev6
mrik6d6s6vel osszeftigg6sben valamely folyamatot nem tud kezelni, ennek elhint6sz az E,lad,6

feladtta. Az Elad6 iavaslatot tehet a folyamat megviitoztatis6r4 de Vev6 dont arr6l, hog5r a

javaslatot elfogadja-e, vagy a rendszert kell m6dositant a folyamaaak megfelel6en.

9.7. Elad6 koteles az tizempr6ba sorin feltrirt hib6kat 6s hiinyossigokat - a lehet5 leg5rorsabban

6s a sai6t kotts6g6n - helyrehozni. Amennyiben az Elad6 ezt nem teliesiti, a Vev6nek logibm inl
mis szem6lyt megbizni az utasitisok #.grehaitisina,6s az ebb5l ered6 vagy ezzel iir6 kolts6geket

a Vev6 levonhatja birmeln az F.,bd6 r6sz6re esed6kes vag5r esed6kess6 vdl6 kifizet6sb6l, illetve
jogosult a szerz6d6sszeg6s k6vetkezm6nyeit alkalmazni.

9.8. Szerz5d6d6 Felek az Ltadas-irtv6teli eljdrist a sikeres r.izempr6ba leziaisitt kdvet5en rarw:mk.
Yev6 az iadar-Lt r1teh iegyz6konyvet akkor koteles alfimi 6s a teljesit6si ;g "ol t kiadni, ha az

rizempr6ba sorin az iadott iinni: hibidanul funkcionil. A szillitott iirmi tulajdonioginak
itszillis4 az itadis-iwltel id6pontjiban tort6nik, s Vev6 att6l kezdve szedi annak hasznait, viseli

terheit 6s mindazt akart, melynek megt6rit6s6re mist kotelezni nem lehet.

9.9. A rendeltet€ sszeri hxznalatot 6s az alapvet6 funkcionil6st nem befolyisol6 apr6bb hib6k

eset6n Vev6 is koteles aliimi z iegyz6klnyveg kradni a teliesit6si igazolist 6s a jirmfivet itvenni.
Szerz6d6 felek eg5rez5en adjik el6, hogy ebben az esetben a hibSlat a iegyz6konrybefl t6telesen

rogzitik, 6s Elad6 koteles a kijavitisukat a teljesit6s igazolis kiadisit kovet5 15 napig v6grehajtani.

Amennyiben az Elad6 az el6irt hatririd6ig 
^ 

rogzitett hibikat nem iaiga kt, a Vev6 iogosult a
v€telix arinyos r6sz6nek a hibajavitis id6ponti6ig tortin6 isszatartiszra.

9.10. Az 6tv6telt kovet6en m Elad6 koteles sz6tszedni 6s eltivolitani az ideiglenes szerkezeteket

valamint a szerz6des teljesit6s6hez a tov6bbiakban m6r nem sziiks6ges anyagokat. Koteles

tovdbbi eltivolitani minden szemetet vgy tkadilyt, 6s az 6tv'6tel hely6t a szerz6d6sben

el5iraknak megfelel6en helyreillitani.

10. Szerz6d6sszeg6s

10.1. Amennyiben z Szerz6d6 Felek egyike szerz6d6sszeg6st kovet el, z szerz6d6sszegts folytin
kirt szenvedett f6t kirt6rit6sre 6s/vagy kotb6rre 6s/vgy azonn i hatily: felmondisra jogosult.



10.2. A Vev6 az Elzd6hoz int6zett irisbeli nyila*ozattal, krirt6rit6si kotelezetts6g n6lkiil azonnalr
hatillyal felmondhaqa a szerz6d1st, ha
a) az Elad6 szerz5d6sszeg6st kovet el, azaz a szerz6ddsb6l ered6 valamely kotelezetts6g6t nem

teliesio;
b) az Elad6 6sszeni id5n beh.il nem teljesiti a Yev6 arua vonatkoz6 felsz6litirsitt, hogy tegyen

marad6ktalanul eleget z szerz6dtsben meghalirozott kotelezetts6ge kifogistalan 6s id6ben
pontos teliesit6s6nek,

c) n E,lad,6 megagadja a Vev6 d.ltal adott utasirisok v6grehajtisit;
d) az Elzd6 aYev6 j6vihagyisa n6lkril engedminyezi a szerz6d6sb6l ered6 kovetel6s6t, vagSr

Elad6 a Vev5 el6zetes hozz\iarul6sa n6lknl 6s a Kbt. 138. $ rendelkez6seibe ritkdz6en vesz
ig6nybe alvillalko z6t vtgy egy6b kozremfiko d6t a szerz6d1s teljesit6s6hez,

e) a Vev5 fizet6sk6ptelenn6 vilik, felszimolitsi, v6gelszimolisi elj6ris indul vele szemben,
felftiggeszti gazdasigi tev6kenys6g6t;

I Elad6 a teljesit6si hat6id6hoz k6pest tobb mint 20 (hrisz) napos k6sedelembe esik, mely
k6sedelem eset6ben meghirisul6si k<itb6rt Vev6 nem 6rv6nyesithet.

10.3. Vev6 a, szerzSd€st felmondhatja v^gy - ^ 
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6d6.st6l

elillhat, ha a Kbt. 143. $ (1) bekezd6s6ben meghatirozott esetek b6rmelyike fennill. A Vev5
az Elad6hoz int6zett irisbeli nytlxkozattz| k6rt6rit6si kotelezetts6g n6lkril azonnali hatillyal
felmondja a szerz6d€st, ha zz Elzd6 tulajdoni helyzet6ben vagy tulaidoni viszonyaiban
birmely, a Kbt. 143. $ (3) bekezd6s6ben meghatirozott konilm6ny bekovetkezik.

10.4. Az E,lad6 azonn i hatillyal felmondhatla a szerz6d6sg ha a Vev6 nem fizeti meg az Elad6
tisz6re a Vev5 iltal kiillitott igazolis 6rtelm6ben esed6kes brirmely osszeget az adisv€teli
szerz6d6sben meghatarozott hatind6ig felt6ve, hogy az Elad6 ikal t'3zott legal6bb 30 napos
p6thatind6 is eredm6nyteleniil eltelg tovibbi Vev6 sorozatosar 6s srilyosan megszeg a

szerz6d6sb6l ered5 l6nyeges k6telezetts6geig 6s a szerz6d6sszeg6st irisbeli felsz6litis ellen6re sem
orvosolja.

10.5. Az Elad6nak a Vev6 esedeges Wit rr:.eg kell t6ritenie 6s lehet5s6g szerint mentesiteflie kell
a Vev6g illetve znnak villalkoz5it 6s dkalmzzottatt minden perrel, ig6nnyel, vesztes6gel 6s kirral
szemben, arnely az Elad6 tev6kenys 6g6b6l vzgy mulasztis6b6l ered jelen szerz6d6.s teljesit6se
sorin.

10.6. Eg5roldal6 felmondis eset6n a felmondrisi id6 kezd5 napja a felmond6 f6l tdrtivev6nyes
6rtesit6 level6nek a misik f6l 6ha\ klzhezv|tele. A Posta lltali misodik eredm6nytelen k6zbesit6si
kis6rlet eset6n a lev6l k6zbesitettnek tekinthet6.

11. Kapcsolattart6s

11.1. Felek megiJlapodnak abban, hogr z jelen szerz6d6.s httilya alatt eglmr6ssal kolcsonosen
egyiittrnikodve iimak el, ennek 6rdek6ben Elad6 folyamato san t6i6kozt^tti kdteles a Vev6t a
teljesit6s menet6r5l. A Felek a szerz6d6s teljesit6se sorln minden l6nyeges kdriilm6nyr6l kotelesek
egymist irisban 6rtesiteni.

71.2. Y ev6 r6sz6r6l a kapcsolattartisra feljogositott szem6ly:
N6v: Herbai Attila
Telefon: 36 / 30-330287 3
Fal^:12/502-333
E-mail: herbai.attila@biokom.hu

Az Elad6 iJtal kapcsolattartlsra feljogositott szem6ly:
N6v: Szigetviri G irbor c6gvezet6
Telefon: +36 23 / 532-800; +36 20/372-3770
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Fax: +36 23/532-801
E -mail: s zigrr"*.ur.-ul lx$.1i v.x.trikgl,.l:u

71.3. Szerz6dS felek felen szerz5d6sben meg;hatdmazzik zz el6z6 pontban megnevezett
k6pvisel6ikeg hogy a tellesit6s sorin hozott dont6sekn6l a feleket teljes jogkorrel k6pviselj6k.
Ezen k6pvisel6k jogosultak, illewe kotelesek megtenni mindazon miszakr int6zked6sekeg
nyilatkozatog zrr,ely z szerz6d6s teljesit6s6hez sziiks6gess6 vllik 6s a jelen szerz5d6sben, s a
szetz6dis mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes. Szerz6d6 felek k6pvisel5inek a jelen
szerz6d6sben biztositott jogkor6nek korlitozasz a misik f6llel szemben csak irisbeli kozl6st6l
kezdve harilyos. A k6pviset5k szem6ly6ben tort6n5 viltozist a felek egymissal azonnal, irzsban
k<jzlik. Ha valamelyik f6l a nyrlztkoz*inak itv6tel6r6l vissz gazolist kivdn kapni a misik f6lt5l
(cimzett6) ezt az iglny€t fel kell tiintetnie a nytlatkozatitban Abban az esetben, ha valamely
hatArid6 szinitist a nyilarkozat itv6tel6t6l kezd6dik, a nf latkozatot megtev6 f6lnek a
nytlatkozz;titban k6rnie kell a cimzett6l az itr|tel vtsszugazoliLsirt.

11.4. Vev5 rtsz1r6l a szillirisok ellen6rz6s6re, 6s az itad6s-itw6teli eli:iris lebonyolitdsira
feljogositott szem6ly:
N6v: Herbai Attila
T elef on: 36 / 30-330287 3
Fax: 72/ 502-333
E-mail: herbai.attila@biokom.hu

Az Elad6 r6sz6r6l a szillitisok ellen5rz6s6re, 6s zz itzdis-6t.t6teli eljrir6s lebonyolitisira
feljogositott szem6ly:
N6v: Szigetviri Gibor c6gvezet6
Telefon: +36 23 /532-80Q; +36 20/ 372-3770
Fax: +36 23/ 532-801
E-mail: sziuert.ui.a,rl:,'rtrijv.u''.,skcn.hrr

11.5. A Szerz6d6 Felek lelen szerz6d6sben meghaalmazzdk az el6z6 pontban megnevezett
k6pvisel6ikeg hogy a szallitisok ellen5rz6se, lllet6leg az itadis-itv6teli eljiris lebonyolirisa sorin
a Szen6d6 Feleket teljes logkorrel k6pviseli6k. A meglelolt k6pvisel6k jogosulta\ illetve kcitelesek
megtenni mindazon mtszaki int6zked6st €s nflatkozatot - ide6rtve a szillit6levil, llllet6leg az
Lt^d^-ilt r|teli iegSz5kcinyv alirrr/r,^r -, amelyek sz6tlitisok ellen6rz6se, illet6leg zz itadir'-irtv'lteli
eliiris lebonyolitisa sorin sziiks6gess6 vilnak.

12. Szen 6d&t biztosit6 mell6kk6relezetrs6gek

12.1. r1^ Elad6 olyan okb6l, amely6rt felel6s, megszegi a szerz6d6sg 6s ezzel, a v6gteljesit6si
hatAid6n tril k6sedelmesen teljesit, a Vev6t k6sedelmi kotb6r illeti meg. A k6sedelmi k3tb6r napi
m6rt6ke a szetz6d1s szerinti - iltalinos forgalmi ad6 n6lktil szimitott - ellenszolgiltar{s (v6telir)
0,5 oh-a/naptin nap. A k6sedelmi kotb6r a k6sedelembees6s napjit6l esed6kei. A k6sedelmi
kcitb6r maximi.lis 6sszege a szetz6d€s szerinti - iltaljnos forgalmi ad6 n6lknl szimitott -
ellenszolgpltztas 7 0 Yo - a.

12.2. Amennyiben az Elad6nak felr6hat6 k6sedelem a szerz5d6sben kikotott y6gharirid5h6z
k6pest el6ri a' 20 nzpot, a vev6 an6lkiil, hog5r 6rdekmilis 6t bizonyrtzniz kellene jogosult a
szerz6d€st azonnah hatillyal felmondani, 6s a munkit m6s villalkoz6vzl befejeztemi. Elad6 ebben
az esetben meghirisul6si kotb6rt koteles megfizetni, melynek m6rt6ke: a szerz6d€s szerinu, AFA
n6lkiil szimitott dij 70 %-a. A meghiisulisi kotb6r 6rv6nyesit6se eset6n Elad6t k6sedelmi kritb&
nem terheli.

12.3. AYev6 csak abban az esetben tarthat rgenyt a k6sedelmi kdtb6rre, amennyiben a k6sedelem
az Elad6 hibi4lb6l ered. Amennfben vev6 az Elad6 iltal 6sszenien k6rg a szerz6d6sszerfi
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tel)esit6shez sziiks6ges informici6t, adatot, nyilatkoz^tot, hozzai rulast, dorit6st a Szerz6d6 felek
iltal iriLsban rogzitett hatirid6n beliil nem bocsitla az Elad6 rendelkez6s6re, 6s a k6sedelmes
teljesit6s ktzfu6lag\ ev6 ebb6ti Elad6 iltzl el nem hinthat6 mulasztisib6l ered, abban az esetben
kdtb6rigeny nem 6rv6nyesithet5. Elad6t tovibbi nem terheli kotb6r6zet6si kotelezetts6g ha
kotelezetts6gei teliesit6s6t vis maior rkzdalyozza meg. Vis maior alatt 6rtend6k kiilonosen elemi
csapisok, sztriikok vagy egy6b munkahelyi zz'targTsok, foldcsuszamlisok, foldreng6sek, viharok,
villimcsapisok, irad:isok, valamint ery6b hasonl6, el6re nem lithat6 esem6nyek, amelyek
mindk6t f6[ 6rdekkor6n kiviil mertlnek fel, 6s amelyeket a felek kell6 gondossiggal sem tudnak
kikiiszobolni.

12.4. A Szetz6d6s - 12.2. pontban leirt eseten kiviil - Elad6nak felr6hat6 okb6l tort6n6
meghi6sulisa eset6n Elad6 kciteles a szerz6d6s szerinti - 6ltal6nos forgalmr ad6 ndlkiil szimitott -
ellenszolgiltatis 10 %-i;fl k megfelel5 osszegff kotb6r megfrzet6s6re. A kotb6r vedt6si alapia a
szerz6d6s teljesit6s6nek arinyiban megfelel5en csokken.

12.5. Yev6 kdtb6rigeny6nek 6rv6nyesit6se nem ielenti a Vev5 egy6b - hibis teljesit6shez kot6d6 -
ig6nyeinek elveszt6s6t.

13. J6tdMs, szavatossig

13.1. Elad6 a leszillitott eszkozokre, ezek berendez6seire 6s tattoz{kasra az itadis-iw|teli eliirits
lezirrisirt kovet6 1000 izem6ra tagy I 6v i6tllllct ..lill , akk6nt hogy a i6tillisi kotelezetts6g 1

6ves id5tartam lejfutAtal szfinik meg kiv6ve akkor, ha a. szerz6d€s tArgyit k€pez6 g€p hasznilztt
ideje az itadis-itv6telt k6vet5 egr 6ves id6tartamon be[il el6ri az 7000 izem6rirt, ut6bbi esetben

Elad6 i6till.isi k6telezetts6ge az 1000 ijzelr:,6ra letelt6vel szinik meg. A sz vatcssegi iog t
mindenkor hatilyos P&. el6irisai szerint alakul.

13.2. Az Elad6 kciteles sajit kolts6gen az esedeges hib6kat a lehet5 leghamarabb helyrehozni,
illewe kijavitani. Az E;bd6 koteles az aianlatirbn vlllalt i6tillis id5tartama alatt alkatr6szcser6t
nem rgenyl6 meghib6sod6s eset6n 48 6nin behil, alkatr6szcser6t igenyl6 meghibisodis eset6n 96

6cin beltil u el6illt hibit kiiavitani. A kicser6lt vagSr kijavitott szolgikatAs tekintet6ben ijra
kezd6dik a i6tAllisi id6 azon a napon, amikor a Yev6 szinfua kiel6git6 m6don a csere vagy a
kiiavitis megtort6nik. Ha a szerz6d€.s r6szleges itv6telr6l rendelkezik, z i6tillist id6t t szillitnd6
iruknak csak a csere vagy kijaviris Sltal 6rintett r6sz6re vonatkoz6an kell meghosszabbitani.

73.3. 112 meghibisodis tort6nik a i6till,isi id6 alatt, a Vev5 ktjteles felsz6lirist kiildeni az

Elad6nak. Ha az Elad6 nerr:. lzvitla ki a hib6t az el6in hatiid6re, a Vev6 jogosult arra, hog sa16t

maga lzvitsa ki a hibit, vagr, hogy valaki m6st bizzon rrreg a munka elv6gz6s6re az Elzd6
ko ckazatirt 6s k6lts6g6re.

14. Vit6s iigyek rendez6se

Minden ielen szerz5d6sb6l ered6 vitis k6rd6st a Szen6d6 Felek els6sorban kozos megeg5rez6ssel

pr6bilnak megoldani. Amennyiben erre nincs lehet6s6g rigy 6rt6khatirt6l ftigg6en kikotik a P6csi

J:ir'asbir6sig illet5leg a P6csi Torv6nJ'sz6k kizir6lagos illet6kess6g6t.

15. Alkalmazand6 log

Jelen szerz6d6sben nem szab|lyozott k6rd6sekben a ielen szerz6d6s 6s elvilaszthatadan

mell6kletei, az E,liiritst Megindit6 Felhivis, a K6zbeszerzlsi Dokumentum, az Elzd6 altzl
benyujtott Ajinlat rendelkez6sei, valamint a kozbeszerz6sekr6l szol6 2015.6vi CXLIII. torv6ny 6s

a Polgiri T6rv6nykdn1.vr6l sz6l6 2013.6vi V. torv6ny rendelkez6sei az ir6nyad6ak.

16. A Szerz6d6s mell6kletei

16.1.Jelen szerz6d6s elvalaszt\atttlzn r6sz6t k6pezik M alibbi mell6kletek:
7. szirni mell6klet Eljir'ast megindit6 felhivis

'v
-!-



2. sz{rni mell6klet Kozbeszerz6si Dokumentum (Miszaki leiris)
3. sz5rn6 mell6klet: Kcizbeszerz6si eliiris sorln a Vev6 r6sz6r6l nyr:jtott kiegeszit5

4. szitmimelt6klet ;lJJJZ'ff* rr."r.es sorin benyri j to tt s zakmat aiintata
16.2. .A Szerz6d6- Felek r<igziti( hoglr a Fent emlitett dokumentumok fizikailag nem kenilnek
csatolisra a szerz6d€.s torzsszoveg6hez, de a Szen6d6 felek szinira ismert azok- tartal m . Ezen
iratokat rigy kell tekinteni, mint amelyek a ielen szerz6d6s elvalzszthztztlan r6.sz6t k1pezik azzal
egpitt 6nelmezend5ek.

17. A Szerzdd6s m6dosltdsa

Jelen szerz5d6st Felek kizir6tag ftisbm, a Kbt. 141. $ alapi:in - az ort leirt felt6telek szerint _
m6dosithatiik. A m6dositisokat wt mazo megillapodisf a k6s5bbiekben a szerz6d6s szerves
r6szek6nt kell kezelni.

18. A szerz6d6s hatflybal6p6se

18.1. Jelen szerz6d6.s a Szen6d6 Felek iltali aliirisinzrk napjin l6p hatilyba.
l8..2..Szerz6d6 Felek jelen szerz6d6st itolvasis 6s eg5rs6ges 6rtelmez6s ,rtin azt,mint akaratukkal
mindenben megegyez6t i6vihagy6lag 6s c6gszenlen irt < ara a (n6gy) magyar nyelvri eredeti
p6ldinyban, melyb6l 2 (kett6) p6ldriny Vev5g ill. 2 ftett6) p6lddny EUaZi iterl
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