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eoAsverBlr rcnrtszBnz6oes
Amely l6ttejott eg1,r6szt5l a(z): STRABAG Ahalinos Epit6 Kft. (sz6khely: 1 1 17 Budapest,
Gibor D6nes utca 2.; Cg.: 01-09-930940, tdoszitrl. 11705053-4-44, banksz6mlaszim: 1200100801201213-00100005, k6pviseli: N6meth Gy:la (c6gvezet5) 6s Adim Csaba egyiittes k6pviselet),
mint elad6 (a tovibbiakban: Elad6),
m6st6szr5l a: BIOKOM Nonptofit Kft. (sz6khely: 1632 Pics, Sikl6si (t 52., c6.gSegyz|kszina:.
02-09-062862, ad,6sz6,ma 11014959-2-02., k6pviseli: Dr. Kiss Tibor iig1.r'ezet6 igazgat6), mint
vev6 (a tovibbiakban: Vev6)
- a tovibbiakban egyiittesen ,,Felek" - kozott az alulirott helyen 6s napon az alirbbi felt6telek
mellett:

I.
EL6zMEr.rYEK
Vev6, mint z4intlatk6l6 2017. 6prilis h6 07 napi6n ,l:{alt itikesitise a BIOKOM Nonpnjt \ft.
nsiid' tirgyban a kiizbeszerz6sekr5l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tow6ny (tovibbiakban: Kbt.)
Misodik R6sze alapjin, ^fED- 2017 /S 071-134373 iltat6szimon k6zz|tett hirdetrn6nnyel n1flt
kozbeszetz6si elj6tist inditott.
Ver,5 a kozbeszen|s targyival szemben timasztoft mennyis6gi 6s szakmai kcivetelm6nyeket az
aj6nlati felhivisbtn 6s az ai6nlal<6t6si dokumenti.ci6ban hatirozta meg.

Vev5 a

eljiris sor6n benyrijtott

ai nlatokat megvizsgilta, egym6ssal
elbftilist kovet6en, 2017.6v
07. h6 04. napjin ir6sban ajinlattev6kkel krizolte. Vev6 a hivatkozott kiizbeszetz6si
eljirisban hozott drint6se szerint a nyertes aianhttev5 - vagy amennyiben a Kbt. 131. $ (4)
bekezd6s6ben megadott kririiLlm6ny az eredm6nyhirdet6st kiivet6en el6illt, a nyertes
aiinlatot krivetkez6 legkedvez6bb alinlatot tev5nek min6sitett szervezet - Elad6 lett.
k<izbeszerz6si

6sszevetette, a sziiks6ges 6rt6kel6st lefolytatta,6s dont6s6t az

4.

Ilyen el5zm6nyek utin a Szerz6d6 Felek az aiinlati felhivis r.zk, tz ajinlatk6r6si
dokumentici6nak, az Elzdo kijzbeszerz6si elj6tisban benyrijtott ajinbtitrz,k megfelel5en az
alibbiak szednt illapodnak meg:

II.
ASZEPZ0DeS TARGYA," TELJESiTES
5.

Vev5 jelen szen6d6s 6rtelm6ben jogosult az elad6 iizem6b5l aszfaltot v6s6rolni, valamint

a

v6tel6;zt az el6:lrt hatAid6rg koteles megfizetni, Elad6 pedig k<iteles a megrendelt mennyis6get
Yev6 szAmita, hat6rid5ben itadni. Elad6 villalja, hogl' az estenk6nti szillitis mennyis6g6re
minirnfis m6rt6ket nem hat6roz meg.

Vev5 fenntartia a jogot, hogy a k<izbeszerz6si eljir6s ai6nJati felhir.isiban megjelolt ,,opci6s"
mennyis6get (az alapmennyis6gen feliili mennyis6get) egyol&hi n)'ilatkozattal megv6s6rolia, a
7.

#tr

Ptk. 6:225. $ (l) bekezd6se szennt.
Vev6 a szerz6d6s id6tartama alatt nyilatkozik arr6l, hogy ig6nyt tart-e az opci6ban megadott
t6telre. Ver'5t az opci6s t6tel vonatkozisiban lehivisi iog illeti meg, ennek keret6ben jogosult
akir a telies opci6s mennyis6g lehiv6s6ra, zk r arnak egy r6sz6re. Amennlnben Vev5 nem
nyilatkozik, aztz a szerz6d6.s hatilya alatt nem ad ki lehivist, 6gy nem kiv6n 6lni v6teli )ogival.

d

.

Ha \rev6 6l az opci6s iogi,,val, a lehiv6s felad6s6t krivet6en, jelen szetz5d6s 10. ponqa szetint
kell Elad6nak Yev6 szimita el6k6szitenie a v6teli jog keret6ben lehivott term6ket vagy
tetm6keket.
9.

Az

10.

Vev6 a megrendel6s6t irisban koteles benyujtani a kiszolgilisi id6 tirgyhet6t rr,egel6z6
csiitortdk d6lig Elad6 P6csi kever6iizeme t6sz6te. Az egyedi megrendel6s tartalrn zz^
kever6k pontos megnevez6s6t 6s mennyis6g6t napi bontisban. Elad6 a fentiek szednt^
eliuttatott egyedi megrendel6st legk6s6bb a t6tgyhetet mege16z5 p6ntek d6lig koteles Vev5
r6sz6re fax vagy/6s elektonikus lev6l rltjin visszatgazolni. Az egyedi megrendel6s kizirolzg az
Elad6 visszaigazol6sival )on l6re. Felek rogzitik, hogy az egyedi megrendel6sben kiilcsdnrisen
egyeztetve keriil meghatirozix^
id6pont, amikot Vev5 az irut az Elad6t6l a teljesit6s

aszfaltkevet6kek itadisa 6s a Vev5 6kah megvitsi&Lsa egyedi megendel6sek alapjin
tdrt6nik. Az Egyedi Megrendel6s t^rtalfi^zza a kever6k pontos megnevez6s6t 6s mennyis6g6t.
Az Egyedi Megtendel6s ktzit6lag az Elad6 isszaigazolisival jtin 16tre. Felek rrigzitik, hogy az
Egyedi Megtendel6sben kolcsrin<isefl egyeztetve keriil meghatirozisra azon id6pont, amikor
\ev6 az intt az Elad6t6l a teljesit6s hely6n itveheti.

hely6n itveheti.

tt.

^2o17

Yev6 a szerz6d€s tatgyit k6pez6, megrendelt aszfaltot az Elad6 telephely6n, a kiszolgil6si
id5ben veheti it. A kiszolg6lisi id5 munkanapokon h6tf5t61-csiitortokig 6.30-t6l 15.00 6r6ig,
p6nteken 6.30-t6l 12.00 6t6ig t6rt6nik. A kiszolg6lisi id6szak - a titgy|v t6h id6jfu6sit61
fiigg5en - a szerz6d1s hatilybal6p6s6t6l a t61i id5szak beilltiig, de legk6s5bb 2018. december
31-ig tart. Vev5 tudomisul veszi, hogy meleg aszfalt eladis a t6li id6szakban nem tcirt6nik. A
t61i

le6ll{s id6szakitbar kiz6t6lag hidegaszfalt 6rt6kesit6se tdrt6nik.

12. Elad6 telephely6nek cime, ahol a megrendelt aszfaltmennyis6g 6tvehet6: 7628Ptcs, Eperfis 6t
6. Elad6 kijelenti, hogy a,z aszfa,ltkevet5 telep a, szerz(tdls teliesit6s6hez sziiks6ges, 6rv6nyes

hat6sigi enged6lyekkel (hasznilatbav6teli-,

telepheli

-,

komy'ezetv6delmi enged6lyek)

rendelkezik.

1i. Az Egyedi Megendel6sekben megrendelt 6ruk

m6rlegel6se az Elad6 kever5iizemeiben 6s

tnlaidoniban 16v5 koziti hidm6rlegeken tort6nik, ezen m6rlegel6s k6pezr az elszimohs alap)6t.
(mennyis6gi 6tv6tel)

Az 6ru elszLllttisir6l a Ver,5 gondoskodik. Vev5 koteles gondoskodni

hogy
afl)
^fi61,
^z
itv6tel6hez a megfelel6 fuvareszkriz 6s technikai szem6lyzet 6lljon rendelkez6s6re, hogy az 6ru
berakod6sa virakozLsi id6 vagy m6s akad6ly n6lkiil tort6nien.
15. Az iru iL*6tel€t * Vev6, vrgy zz 6kalz ki)elolt harmadik szem6ly a szillit6lev6len 6s
menedev6len b6lyegz6 lenyomattal 6s olvashat6 alairlssal, az id6 megadis|val (d6tum, 6ra,
perc) igazolja, vagy
6tv6tel megtagad6s6t az ok pontos megjelol6s6vel feltiinteti.
^zon ^z
t6. A kever6telep elhagl'6sa utln a term6k i aginak meg6visi6rt a Vev5 felel. Felek
megillapodnak, hogy birmilyen mtn6s6gi k6ts6g eset6n az aszfah a felmeriilt ptobl6ma
asztAzlsirg nem 6pitik be. Vev6 kdtelezetts6get viilal ana,, hogy az aszfakot l<tzL6lag saj6t
munkAjiLra haszrLlia fe1, azt harmadik szem6ly t6sz6re nem adja tov6bb.
17. Elad6 n aszfaltkever6keket ftiggeden, akkreditilt laborat6riumok iltal, a,z MSZ EN 13108-20
(Iipusvizsgilat) szabv6nynak megfelel5en k6szitett, tipusvizsg6latok alapjlr, gyirga. A
kever6kek gyiLnisa, iizemi gyirrisellen6tz6se @{SZ EN 13108-21) 6s min5sit6se a mindenkot
6rv6nyes eur6pai szabv6nysorozat (MSZ EN 13108-1 - 8: term6k szabvinysor) ill. ezek Magyar
nemzeti mell6kletei 6s az 6rv6nyes Utngyi Mfiszaki El6it6sok szerint trirt6nik (e-UT 05.02.11 14.

15)
18.

Elad6 rendelkezik fiiggeden, akl<redirilr tanrisit6 szervezet 6hal audrrilr

Uzemr

Gyirrisellen6rz6si rendszerrel, illetve Tanirsiwinnyal. Az aszfaltkever6kekhez, mint 6pit6si
Europil Parlament 6s a Tanics 305/2011/EU rendelete, letve az 6pit6si
term6khez

^z

ry.e

term6kekr6l sz6l6 275/2013 0/II.16.) Korminytendelemek megfelel6en teliesitm6nynyilatkozatot csatol, mellyel igazolia annak megfelel5ss6g6t.
19. Elad6 a vonatkoz6 jogsza,biiy"r el5itisok 6s a jelen szerz6d6s felt6telei szerint szavatol az64
hogy az intk a teliesit6s id6pontj6ban megfelelnek a jelen szetz6d6sben (ide 6rtve az Egyedi
Megtendel6seket is) meghatirozott min6s6gi k<ivetelm6nyeknek, valamint a fent hivatkozott
szabvinyoknalq mriszaki el5ir6soknak.
20. Fiiggedeniil a szavatoss6gi felel6ss6ge vonatkoz6 tendelkez6sekt5l, n Elado szavatossigi
felel5ss6ge nem ill fenn abban rz esetben, ha n Elad6 6ltal gyittott term6ket a Vev6 rrris
gyirt6 term6k6vel (aszfaltkever6k6vel) risszekeveri, valamint ha nem megfelel5en hasznilja fel,
dolgozza be, vagy ut6kezeli.
21.

A

Szerz5d5 felek rcigzitik, hogy

tz

Elad5 6ltal a Vev5 rendelkez6s6re bocsitott aszfalt

h6m6rs6klete nem lehet kevesebb 170 ')C-nil.
22.

Elad6 teliesit6s6ben az a)6nlat6ban megielolt teriileten mfikodhet kozte alvi alkoz6, n
alvillalkoz6 ig6nybev6tele nem 6rinti n Elad6 teljesit6s6rt val6 felel5ss6g6t. Az Blad6 a
telfesit6shez a kiizbeszerz6si elj6tis sot6n, az alkalrl:,zssLginak igazolis6ban t6szt veft
szervezetet a Kbt. 65. \ (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don k<iteles ig6nybe venni,
valamint kriteles a teliesit6sbe bevonni az alkalmassig rgazohsihoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonisa akkor maradhat el, vagy helyettiik
akkor vonhat6 be mis (ide6rtve az Ltzlakulls, egyesiil6s, sz€tvilis ritiin tort6nt iogut6dlis

eseteit is), ha az Elado e szervezet vagy szakember n6lkiil vagy a helyette bevont 6i
szervezettel vagy szakembettel is megfelel azoknak az alkalmass6gi kiivetelm6nyeknek,
adott szervezettel vagy szakemberel
amelyeknek n Elzd6 a k<izbeszetz6si eljitisban
^z
egyiitt felelt meg. Elad6ta a kiizbeszetz6si eljitis sorin bemutatott szervezetek 6s
szakemberek bevonisita tekintet6ben egy6birint a Kbt. 138 \ (4) bekezd6se alkalmazand6.
23. Elad6 a jogosan ig6nybe vett alv6llalkoz66rt rigy felel, mintha a munklt maga v6gezte volna;
alvillalkoz6 logosuladan ig6nybev6tele eset6n pedig felel6s minden olyan k6r6rt is, amely
an6lkiil nem kdvetkezett volna be. Ha az Elado a jelen fejezet rendelkez6seit megszegi, a
Vev5 jogosult a szerz5d6sszeg6s kovetkezm6nyeit alkalrnazni.
24. Elad6 az iltala 6s alkalmazottai dhal okozott kir6rt teljes felel5ss6ggel tatozik. E krirben a
Elad6 kifejezetten kotelezetts6get villal arra, hogy a tev6kenys6ge folyt6n ered5 kirokat
teljes korien megt6titi.
25. Elad6 halad6ktalanul kozol Vev5vel mrnden olyan koriilm6nyt, amely ielen szerz6d6s
teliesit6s6t 6rdemben 6rinti vagy befolyisolja. Elad6 koteles a szerz5d6s teljesit6s6nek teljes
id5tartama alatt tulajdonosi szetkezet6t Vev6 szirrrira megismerhet5v6 tenni 6s Vev5t
halad6ktalanul 6rtesiteni a Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti iigyleteir5l.
26. El^d6 - amennyiben kiilfoldi ad6itlet5s6gu - kriteles a szerz5d6shez ata voratkoz6
meghatelmazist csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6sigt6l a magyat ad6hat6s6g
kcizvedenii{ beszetezhet az ElmLd6tt vonatkoz6 adatokat az orszigok krizotti jogseg6ly
ig6nybev6tele n6lkiil.

III.
ELLEN6RTEIq FIZETESI FELTETELEK
27. A

szerz6dis keretmennyis6ge:
AC-4 kop6 aszfak70/700 - apmennyis6g:1.200 tonna, opci6s mennyis6g: + 300/o
AC-8 kop6 aszfalt 7O /100 - alapmennyis6g: 250 tonna, opci6s mennyis6g: * 307o
AC-l1/F kop6 aszfalt 50/70 - alapmennyis6g: 700 tonna, opci6s mennyis6g: * 307o
AC-16/F kop6 aszfalt 50/70: alapmennyis6g: 1.500 tonna, opci6s mennyis6g: * 307o
AC-22 kot6 aszfalt - alapmennyis6g: 80 tonna, opci6s mennyis6g: + 30%

.WE

28. Szerz6d6 felek megillapodnak abban, hogy Elad5t kevet6ktipusonl6nt az alibbi v6tehr illeti
meg:

-

AC-4 kop6 701100 aszfalt: 19.550 HUF/q
AC-8 kop6 701100 aszfalt: 18.700 HUF,/I;
AC-l 1/F kop6 50/70 eszf t:17.2O0 HUF/I;
AC-16/F kop6 50/70 aszfalt: 16.830 HUF/I;
AC-22 kot5aszfalt 50/70:15.725 HUF/I;

Szerz5d5 Felek az iltalinos forgalmi ad6 tekintet6ben a mindenkor hatilyos AFA torv6ny
rcndelkez6seit alkal;lnzzi*.
29. Elad6 kijelenti, hogy az zjinlat megt6tele el6tt figyelembe vett minden koriiLlm6nyt, amely a
szetz6d6s hiinytalan 6s megfelel6 teliesit6s6hez sziiks6ges 6s be6pitette az 6rba a szez5d6s
teliesit6s6vel kapcsolatos valamennl.i kolts6g6t, igy kiiLlonosen az aszfeltkevet6kek xtyzg|rit,
illet6leg a gyirtissal risszefiigg5 tisszes jirul6kos k<ilts6get.
30.

Vev6 el6leget nem 6zet. Elad6 nem fizetlet, illetve szimolhat el a szerz6d6s teljesit6s6vel
<isszeftigg6sben olyan kcilts6geket, amelyek a 62. $ (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) alponqa
szerinti felt6teleknek nem megfelel6 tarsasig tekintet6ben meriilnek fel, 6s amelyek a nyertes
aj6nlattev6 ad6ktiteles j<ivedelm6nek csokkent6s6te alkaimasak.

A sziml6kban rz elszlllitott
a sz6llit6levelek egy
kedilnek
felsorol6sta.
A
szimlikhoz
mennyis6gek szillit6levelenk6nt
p6ldinya csatolism keriil. A szimlit mindenkor egy p6ldinyban, a Vev6 sz6khely6t 6s a
szez5d6s tirgy6t felti.intetve kell kiillitani 6s a Vev6 szimira megkiiLldeni. Ett5l elt6r6en
ki6llitott sz6ml6k eset6ben Vev6 iogosult azokat azonosithatadank6nt visszakiildeni, 6s a
visszakiildott szixriitbat 6rv6nyesitett kovetel6s nem v6lik esed6kess6.

31. Elad6 a teliesit6sekr5l hetente jogosult gt'jt6sz 6rria ktillitAsfua.

32. Vev6 az egyedi megtendel6sben meghadrozott szerz6d6sszerri teliesit6st kiivet6en, a teljesitett
szolgiltads mennyis6g6nek megfelel6en (tonna alapri elsz6molis szerint) a Ptk.6:130. $-iban
foglaltak szerint a szlrla k6.zhezv6tel6t vagl - ha b6rmely, a Ptk. 6:130. \ (2) bekezd6s6ben
szabilyozott koriilm6ny fenn6ll - az tgazolt szez6d6sszeri teljesit6st kovet6 30 napon beliiLl,
szimla ellen6ben az Elad6 12001008-01201213-00100005 szirni p6tzfotge,lmi szitmliii.:a
t<irt6n5 utalissal, forintban ftIUF) fizeti meg. Vev6 a szerz6dbs teliesit6se sorAr, az ad6zls
rendi6r6l sz6l6 2003.6vi XCII. torv6ny (Art.) 36lA. \-tt telies korben - a Kbt' 135. S (3)
bekezd6s6re figyelemmel - alkz.hnzz* Amennyiben Vev6 a szez5d6sen alapul6 fuet6si
kotelezetts6g6t k6sedelmesen teliesiti, a Ptk. 6:155. $-ban meghatlrozott k6sedelrni kamatot
koteles fuemi.

IV.
KESEDELMES TELJESiTES, MEGHIUSUIAS, KARTERiTESI FELELoSSEG
JJ. Elad6 n 6rdekk<ir6ben felmeriiLlt okb6l ered5en a szerz6d6sben foglalt k<itelezetts6geit
k6sedelmesen teliesiti, kotb6r ft6sedelmi kotb6r) 6zet6s6re koteles. A kritb6r m€rt6ke: zz
egyedi megrendel6s alapiin elszimolt, AFA n6lkiil szimitott ellenszolgiltatis (nett6 v6tel'i! 2
o/r-af r,ap.
34. Vev5 csak at:,tnr, a,z esetben tarthat ig6nyt a k6sedelmi kotb6rte, amennyiben a k6sedelem az
Elad6 hib6iib6l ered. Amennyiben a Vev6 az F,hd6 iltal 6sszenien k6rt, a szerz6d6sszeni
teliesit6shez sziiks6ges inform6ci6t, adatot, nyilatl(oz ztot, hozzaianrl st, dont6st a Szerz6d6
felek iltal ir6sban r<igzitett hatirid6n beliil nem bocsitla az Elad6 tendelkez6s6re, 6s a
k6sedelmes teljesit6s kiz6r6lag Vev6 ebb6li Elad6 rltal el nem h6rithat6 mulasztisib6l eted,
abban az esetben k6tb6rig6ny nem 6rv6nyesithet6.

#r_
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35. Elad6t a szez6d6s szimira felr6hat6 okb6l tot6n5 meghiisul6sa eset6fl kiitb6t (meghirisulisi
kotb6r) fuet6s tetheLi, melynek m6rt6ke: a nett6 keret<issz eg 70 o/o-a. A meghirisulisi kritb6r

a teljesit6s ar6ryibat csokken. A meghirisul{si kotb6r vetit6si zlapia n
ellenszolg'iltaris szerz6d6skot6st kiivet5en - a Kbt. 141. $-ban rcigzitett m6don t<irt6n5 m6dosirisa eset6n sem viltozrk.

vetit6si alapia

Y.

36.

A szBpzbDrts MoDosiTAsA MEGSZfNESE 6s er.rNex
JOGKOYETKEZMENYEI
A szerz5d6s z Szerz6d6 Felek k<izcis megegyez6s6vel, irisban kizfu6lag a Kbt. 141. $ szerinti
krirtlrn6nyek fennillta eset6n m6dosithat6.

37.

A

szerz5d6s megszinik a hatArozott id5tatam leiintival, a ketetcisszeg kimerit6s6vel vagy
felek kozris megegyez6s6vel vagy birmely f€l azonnalj hat6lyu (rendkiviili) felmondis6val.

a

38. Vev6 jelen szerz5d6st az Elad6hoz int6zen irisbeLi nyiad<ozattal, lsirt6rit6si kotelezetts6g
n6lkiil azonnali hatillyal felmondhatja, ha:
- az Elad6 a szez5d6ses kotelezetts6geit silyosan megszegi kiltinrisen, ha azElad6 iitd
megvisirolt aszfaltkevet6kek gyirtirsr,6s iizemi gyittAsira,k ellen5z6se nem felel meg
a mindenkor 6rv6nyes MSZ EN 13108 Eut6pai szabvinysotozat, ezek Magyat nemzeti
mell6kletei, valamint az 6rv6nyes Utiigyi Mfszaki El6fuisokban foglaltaknak vzgy, ha a
megrendel6seket legalibb k6t alkalommal nem vagy k6sedelmesen' teliesiti;
- az Fledo a Vev6 i6vihagyisa n6lkiiLl engedm6nyezi a szerz5d6sb6l eted6 k<ivetel6s6t,
vagy EIad6 a Vev6 el6zetes hozziriirulisa n6lkiii 6s a Kbt. 138. $ rendelkez6seibe

iitk<iz5en vesz ig6nybe alvillelkoz6t vagy egy6b koztemrikod5t

z

szerz6d,€s

teljesit6s6hez,

-

a Vev5 fizet6sk6ptelenn6

-

felfiiggeszti gaz&sigi tev6kenys6g6t.
joger5s marasztal6 h*Arozttot hoztak

vi'lik, felszimol6si, v6gelszimolisi eli6ris indul vele szemben,

zz Elad6 szakmai

tev6kenys6get 6rint6

s zabilys6rt6s vagl- btncselekm6ny miatt.

39. Yev6 a szetz6d6st felmondhatja vagy - a P&.-ban foglaltak szerint - a szetz6d6st6l elillhat, ha
a Kbt. 143. \ (1) bekezd6s6ben meghatitozott esetek b6rmelyike fennill. A Vev6 az Elad6hoz
int6zett irisbeli nyilathozattal kirt6rit6si kritelezetts6g n6lkiil azonnali hatillyal felmondia a
szerz5d6st, ht zz F-lad6 tulaidoni helyzet6ben vagy tula)doru viszonyaiban birmely, a Kbt. 143.
$ (3) bekezd6s6ben meghaiirozott koriilm6ny bek<ivetkezik.

z intlzett egyoldali, fudsbeli nyilatkoz zttrl, azonnali hatillyal felmondhatia a
Vev5 nem fueti meg n Elad6 r6sztre a Vev5 6ltal kiillitott igazolis
ha
a
szerz5d6st,
6rtelm6ben esed6kes birmely osszeget )elen szez6d6sben meghatirozott hatidd5ig, felt6ve,
hogy az Elad6 iltal t6z<itt legalibb 30 napos p6thatirid5 is eredm6nytelenii{ eltelt.

40. Elad6 a Vev5h<i

felmondis eset6n a felrnond6si id6 kezd6 napia a felmond6 f6l t6rtivev6nyes
6rtesit5 level6nek a m{sik fll iitah k6zhezv6tele. A Posta 6ltali misodik eredm6nytelen

41. Egyoldahi

k6zbesit6si kis6det eset6n a lev6l k6zbesitetmek tekinthet6.

vI.

EGYUTTMITKOD6S
42.

munkav6gz6s <isszehangolisa, a szolgLlatas teljesit6se sorin sziihs6gess6
megt6tele tekintet6ben.

A

Elad6 16sz6t6l kapcsolattart6 szem6ly:
n6r'; Dunai Gt6ta
telefon: 06-30/635-01 84
fax: -

wt_

vil6

int6zked6sek

Vev6 r6sz6r6l kapcsolatart6 szem6ly:
n6v: I(irolyi Sindor
telefot O6 -20 / 9 45 -427 2
fax: -

e-mail: greta.dufl ai@sttabag.com

e-mail: karolyi.sandot@biokom.hu

Felek jelen szez6d6sben felhatalmazz6k az el6z6 pontban megnevezett
k6pr-isel5iket, hogy a szolgiltatis teliesit6s6r,el kapcsolatos dont6sekn6l, a teljesit6si
jegyz6konl'vek Akisinil a feleket teljes jogkorrel k6pviselj6k. Ezen k6pvisel6k iogosultak,

43. Szerz6d6

illetve kritelesek megtenni mindazon mfiszah int6zked6st 6s nyilatkozatot, amely z. szerz6dis
teljesit6s6hez sziiks6gess6 vilik 6s a jelen szetz5d6sben, 6s a szetz5d6s mell6kleteiben
foglaltakkal nem ellent6tes. A Szetz6d5 Felek k6pvisel6inek a jelen szerz6d6sben biztositott
)ogkor6nek kotlitozisa a m6sik f6llel szemben csak irisbeli kozl6st6l kezdve hatilyos. A
k6pvisel6k szem6ly6ben tort6n5 viltozist a felek egymissal azonnal, fu6sban kozlik.
44. Szerz6d6 Felek kotelesek egymis koz6tti valamennl'r kozl6st, 6rtesit6st, int6zked6st 6s drint6st

irisban rogziteni 6s egymishoz halad6ktelanul eljuttatm. Minden olyan kcizl6st, mely
szerz6d6s vonr*oz5,s6ban

a

citDzett r6sz6r6l tudomisulv6telt, vagy int6zked6si ktitelezetts6get

jelent, illetve keletkezteg^ postai 6ton is meg kell knldeni. A postai riton eliuttatott
nyilatkozatok k6zbesitetmek tekintend5ek, amennyiben azok ,,nem kereste", ,,iw6telt
megtagadta", ,,cimzett ismeteden" vagy hasonl6 tartalmi postai jelz6ssel 6tkeznek vissza a
nyilatkozattev6hciz.

45. Elad6 ktiteles eleget tenri az Elektronikus Krizriti Aruforgalmi Ellen6rz6

Rendszer
mrikod6s6t6l sz6l6 5/2015. (II. 27.) NGM rendeletben el6in kijtelezetts6geinek. Vev6 k<iteles
egfiittrnikodni az F,led6val, hogy a fenti k6telezetts6geinek marad6ktalanul eleget tudion
tenni.

korfen ismeri az rdozis rendi6t6l sz6l6 2003.6vi XCII. tow6ny
szerind Elekttonikus Kozriti Arufotgalom Ellen6rz5 Rendszet (a tov6bbiakban: EKAER)
m6kod6s6t 6s tiszliban van a feleket ebb5l ered5en tethel6 k<itelezetts6gekkel, tovibbi azz
is, hogy ezen k<itelezetts6gek teljesit6se 6rdek6ben a feleket a ielen iogviszonyban fokozott
egyntmrfikod6si 6s rij6koztatisi kritelezetts6g terheLi. A felek a szerz5d6sszeg6ssel okozott

46. Vev5 kijelenti, hogy telies

lcirok megt6rit6s6nek szabilyai szerint felelnek valamennyi olyan k6r6rt (ide6rtve tribbek kozg
de nem kiz6t6lag b6rmilyen p6tdiiat, bfus6got 6s m6s vagyoni szaokci6t 6s az ezekkel
<isszefiigg6sben el6illt kove&ezm6nyi kirt), ami a feleket abb6l eted6en 6ri, hogy a rn6sik f6l
megszegi az rd6z s rendj6r6l sz6l6 2003.6vi XCII. ttirv6ny szerinti Elektronikus K6zriti
Aruforgalom Ellen6rz5 Rendszertel osszefiigg6 birmely iogszabilyi kotelezetts6g|t, vagy a,z
ezen kotelezetts6gek misik F6l iltali teliesit6s6hez sziiks6ges fokozott egyiittmikod6si 6s

tij6kozatisi kotelezetts6g6t elmulasztia.

6s Vev5nek mindent meg kell tennie annak 6rdek6ben, hogy kozveden
tirgyalisokon, b6k6s riton rendezzenek minden olyan n6zetelt6t6st vagy vitit, amely koz<ittiik

47. Elad6nak

n Elado 6s a Vev6 6sszeni hatind6n beliil nem
szerz6d6ssel <isszeftigg6sben keletkezett iogvidjukat, annak eld<int6se
6tdek6ben alivetik magukat a hatisk<jri szabilyokra figyelemmel a P6csi Jitisbir6sig, illetve
per6rt6kt6l fiigg6en a P6csi Torv6nysz6k illet6kess6g6nek.
a szerz6d6ssel kapcsolatban felmeriiLl. Ha

tudjik megol&ni a

hatalyimk t^tt^ma a'[^tt 6s azt
kapcsin tudomisukra
telies(t6se
a
szerz6d6s
kezelik
iizleti
titokk6nt
kiivet5en bizalmasan,
f6lnek
semmilyen formiban
jutott informici6ikat, t6nyeket vagl adatokat, azokat harmadik
nem adjik tovibb. A fenti infonnici6k, t6nyek, valamrnt adatok - a misik f6l iltal el5zetesen
adott kifeiezett irisbeh hozzitjfiisa n6lkiiLl - ktzfu6lag a szerz6d6s teliesit6s6re hasznilhat6k

48. Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy jelen szetz5d6s

fel.

49.

Mindk6t Szerz6d5 F6l tAjlkoztatla 6rintett munkav6llal6it a ielen szerz5d6sben foglalt
kritelezetts6geir6l 6s felel6ss6get villalnak saiit munkavillal6ik tekintet6ben a fenti
kotelezetts6gek teliesit6s66rt.

tsE

VII.
I{YII.ATKOZATOK
50. Mindk6t f6l kijelenti,

-

-

hogy:

kell5 felhatalmazissal 6s iogk<irrel rendelkezik a ielen szetz6d6s Aitisita 6s teliesit6s6re;
a |elen szez6d6st a f6l nev6ben al iro szerrl,lly megfelel6, a vonatkoz6 jogszabilyok iltal
megkivint regisztralt d6b si ioggzl rendelkezik, igy ftsz6r6l a szerz6d6s dikist 6s
teljlsit6se nem eredm6nyezi mis, olyan szerz6d6s, vrgy egy6b iognyilatkozat megszeg6s6t,
melyben f6lk6nt szerepel;
nini, olyan ftigg6ben lev5 kotelezetts6ge, vagy 6rdekk<it6ben l6v5 rnis koriilm6ny, amely
kedvez5tleniil hathat a jelen szerz6d6sben foglaltak 6rv6nyess6g6re, teljesit6s6re, vagy sajit
teliesit6si k6szs6g6re, illetve k6pess6g6re.

ta

VIII.

I.J.-KId-:!IAZAND6JOG

51. A jelen szerz6d6sben nem szabilyozott k6rd6sekben kii.{on<isen a Polgiri Ttirv6nykonJ'vt5l
Z}t3.6vi V. torv6ny, a kcizbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. t<irv6ny, az egr6b
"1616

kapcsol6d6 jogszabilyok vonatkoz6 rendelkez6seit, valamint a kozbeszerz6si ajiolati felhivis'
valamint dokumenlici6 el5irisait kell alkalmazni.

IX.
A SZEPZ0DaS MET

T

iKLETEI

52. Jelen szerz5d6s elvilaszthatatlan r 6sz6t klpeztk *z aL6bbi mell6kletek:
1. szimf mell6klet: Aiinlati felhivis
2.szimimell6klerKiizbeszez6siDokumentum,illetveennekesedegesm6dosirisai
kieg6szit5
3. szimi mell6klet: A Preambulumban megielolt k6zbeszerz6si eliitis sor6n nniitott
tii6koztatis(ok)
4. szimri mell6klet Elad6 Aiinlata

A Szerz5d6 felek riigzitik, hogy

t

a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatol;sra

szxn ru ismert azok tartalma. Ezen iratokat rlgy
k6pezrk, uztl egyirt
ielen szerz6d6s elvilaszthatatlan t6sz6t

szerz6d6.s t,iirzsszoieg6hez, tre a Szerz6d6 felek

kell tekinteni, mint airelyek a
6rtelmezend6ek.

6s ittanulminyo z6s tan' i6v6hagy6lag' mint
Jelen meg6llapodist felek k6pvisel5i elolvas6s
,t.."*ld,i mindenben ^rg"gyrr6t 4 etedeti, egyez5 p6ld6nyb m futitk 6' melyb5l 2 p6ldiny
Vev5t, 2 p6ldiny Elad6t illeu.
iriJius h6

'lr'

77

.

tapiin

P6cs,2017 . 6v irllius h6 1 7.

'BIoKoM Nonpiofit i(ft.

Epit6 Kft.

Kcpviseli: Dr. Kiss Tibor iign'eze to
rg^zgato
Kft,
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