
vALr-ArKozAsI KERETSzERZ6DES

amely l6trejott egyrlszt6l a BIOKOM Nonprofit Kft. (sz6khely: 7 632 P6cs, Sikl5si rit 52., Cg.:

02-09-062862, ad6sz6rn: 17014959 2-02, bankszimlasz6tn:. 10700055-04278904-50200009,
k6pvrseli: Dr. Kiss Tibor iigywezet6 E^zg t6), llrint megtendel5 (a tovibbizkban: Megrendel6J,

rnist6.szrSl Guht Gyiitgy egy6ni vdllalkoz6, (sz6khely: 7673 Cserkrit, Pet6fi u. 19.; ad6sz6m:

43108558-2-22, viil koz6i eng. szimz: ES-533506, bankszdmlaszim: 11731001-20014050-

00000000) mint v6llalkoz6 (a towibbiakban: Vrillalkoz6) (a tovibbiakban egyiittesen: SzenSdS
felek) kcizott a mai napon az ali$bt felt6telekkel.

ELOZMEhIYEK

Megrendel5, mint ajinlatk6r6 2016. okt6ber 24. napjir ,,P6cs v6ros kiiztgazgatisr teriilet6n k6zi

h6- 6s sikossigmentesit6si munk6k elv6gz6se" t6rgyban a kiizbeszetzlsekr6l sz6l6 2015' 6'11

CXLIII. tdrv6ny (tovibbiakban: Kbt.) Harmadik R6sz 712. $ (1) bekezd6s b) pontja 6s a Kbt.
105. S (1) bekezd6s a) pontja szednti, a Kbt. 113. $ (1) bekezd6se szerinti cisszefoglal6

tAi6koztat6sban meghirdetett, nyflt k<izbeszetz6si eliitis, melynek 5. r6sz6t k6pezte: g6pi h6- 6s

sikossigmentesit6si munk6k elv6gz6se P6cs Megyei Jogri Viros belteriileti 6s egy6b kozteriiLleti

,iti^i".

Megtendel5 z kozbeszetzls tingyiwal szemben rimasztott mennyis6gi 6s szakmai

kcivetelm6nyeket n EliLtist Megindit6 Felhivisban 6s a Kozlrcszerz6si Dokumentum r6sz6t

k6p ez 6 f eladatJekisban hatitozta meg.

Megrendel5 a k6zbeszetz|.si eliit6s sor6n benyrijtott aiinlatokat megvizsgilta, egym6ssal

<issievetette, a sziiks6ges 6rt6kel6st lefolytatta, 6s dont6s6t az elbir6l6st kovet5en, 2016.

november 24. mpjLn ft sb,rn az ajinlattev6kkel kozolte. Megrendel6 - a hivatkozott

k<izbeszerz6si elj6risban - hozott dont6se szerint nyertes ajinlattev6 rz 5- rlsz vonatl<ozisiban

a Villalkoz6 lett.

Ilyen el6zm6nyek utin a Szetz6d6 Felek az Eljfuist Megindit6 Felhivisnak, a dokumentici6

tisz6t k6t:ez6 feladatleirisnah valamint a Yiilalkoz6 k6zbeszetz6si elj6tisban benyr:itott

aiinlat nri megfelel6en az alibbiak szerint iltapodnak meg:

I.SZ,BPZ6DESTARGYA

1) Megrendel6 megtende[ a Villalkoz6 pedig elv6llalja - t ielen szerz6d6s 7. szimi mell6klet6t

ULpezi f.l"datt"iritsban r6szletezettek szednt - t6li g6pi sikoss6g mentesit6st 6s h6cltakatitist P6cs

Megyei Jogu V6tos belteriileti ntjain 6s eg16b k<izteriiLletein a Megrendel6 egyedi megtendel6sei

alapjin.
Szin6d6 felek rogziti! hogy a szerz6dts keret6ben elv6gzend5 munkik mennyis6ge: H6ek6z6s

6s sikoss6gment.riter P6." beiteriiieti 6s egy6b kozteriileti ritiain <isszesen 68 km hosszban,

408.000 mz feliiLleten. A sikoss6gmentesit6shez sziiks6ges sz6r6anyagot Megrendel5 biztositia.

U.VEDEIGZESI ID6

2.) A v6dekez6s id5tartama a szez5d6skot6s napiit6l 2017. mitcius 37. tnpiiig,6ll fenn.

Szerz6d6 Felek kiielenti\ hogy - amennyiben nt az td6jinisi koriilm6nyek szii&s6gess6 teszik - a

szerz5d6s id6attamit a Megrendel6 a Kbt. 141. $ (4) bekezd6s a) pontia alapi6n egyoldali,

ioghatityos nyiztkozat : lgln legfeljebb egy h6nappal meghosszabbithatia.
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rrr. vEDEKEZBSI Hrr.ysziNnr

3.) A mentesitend5 ritvonalak P6cs Megyei Jogri Viros belteriileti 6s egy6b k<iztedileti itiai,
melyekr6l val6 kimutalist a ielen szerz5d6s 2. sz6mi mell6klet6t k6pez5 feladadeiris tartalmaz.
Megtendel5 azonban jogosult az I. pontban irakon kiviil egyedi fwonal mentesit6st is
megtendelni, amelyet a teliesitrn6ny elszimolAslnll figyelembe kell venni.

w. TAJEKoZTATAST KOTELEZEfi sEc

4) Yi[alkoz6 halad6ktalanul 6tesiti a Megrendel6t minden olyan kciriiLlm6nyr6l amely ielen
szetz5d6s teljesit6s6g eredm6ny6t, illetvc a teliesit6si hatirid5ket 6rdemben 6rinti vagy
befolyisolia. Az 6rtesit6sben tgziterikell az okokat,6s iavaslatokat kell tenni a megold6sra.

5.) Amennyiben V4llqlkoz6 az eljitist megindit6 felhiv6sban vzgy a k6zbeszetz1.si
dokumentumokban nem szerepl6, a teliesit6shez sziiks6ges egy6b informici6ra van sziiks6ge,
k<iteles az infonnici6 \6ny66l Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiteni. Megrendel5 vi,lla,\a, higy
V6llalkoz6 iltal 6sszenien k6tt, a szetz6dlsszeri teliesit6shez sziiks6ges minden inform6ci6i,
adatog nyilatkoz^to\ hozziiatul st a lehet6 legrovidebb 6sszerfi hat6rid6n beliil - k6sedelem
n6lkiil - a Villalkoz6 rendelkez6s6re bocsitja.

6) A Villalkoz6 6s a Megrendel6 a szerz5d6s teliesit6se 6tdek6ben a fentieken tul iltal6ban is
egyiittrnfikodnek. Ennek megfelel6en kell6 id6ben egymis rendelkez6s6te bocsi$6k a sziiks6ges
adatokat 6s eszk<iztikeg valamint gondoskodnak a teliesit6s tovibbi felt6teleinek megteremt6s6r5l.

v. szERz6D6 FELEKJOGAT ES rorerszBTTsEcBr

7 .) YilJdkoz6 kciteles gondosk odni zz lltatq v6.gzett h6- 6s sikossigmentesit6si munl*ikkal
risszefiigg6sben a von*koz6 mriszaki, munkav6delmi, biztonsigtechnikai, tfu- 6s
k<imyezetv6delmi el6irisok, valamint e vorntkoz6 MSZ el6irisok UetarUsrnral Fentiek tar6s 6s
sorozatos elmulasztisa eset6n Megrendel5 iogosult Y6llakoz6 6rtelemszeni vonatl<oz6 sz{mliit
min5s6gt levonissal cs<ikkenteni. Az 6let',6s vagyonbiztonsigot vesz6lyeztet5 esetben pedig a
konkr6t megrendel6s6t5l elillni, 6s ielen szerz6d6si azonnali hatillyal fermon&ni.
V4flalkoz6 felel6s a helyszinen v6gzett minden tev6kenys6g biztositAs664 6s a tev6kenys6g6vel
6sszefiigg6sben harmadik szem6lynek okozott kir6rt.

8.) villalkoz6 kciteles a h6- 6s sikoss6g mentesit6si feradatot olyan szinvonalon erisi, hegy 22
riwonalak a tcimegkrizleked6si forgalom sz m n i6that6rk legyenek.

9) vrillalkoz6 ielen szerz6d6s llitttis6val elismeri, hogy rendelkez6s6re dll 2 db h6ek6vel 6s
s6sz6t5val felszerelt cisszker6k meghaf t6sri i6rm6, amelyei rendelke znek tachogr ffil 6s mfihol&s
h${r:, 

T:glt"ut-oz6son alapul6 ktivet6 rendszertel V6lhlkoz6 tov6bbi kof,les a Megrendel6
tulajdonit k6pez6 2 db Renault Kemx 4x4 tipusri, h6ek6vel 6s szot6adaptertel felszetelt 

"i6rn6re
a teljesit6s c6liib6l a szerz5d6s id6tartam6ra von ztkoz6an Megrendel6vei b6rleti szerz6d6st k<imr.
A b6deti dij cisszege: 780.000,- HUF + Ap1'/ha/e$jaffA
1O.) Villalkoz6 vilhlia, hogy a feladatk6nt rcgzitett sikossig mentesit6si itvonal teliesit6s6t GpS
alapri flottaktivet6tendszet hrcznalataval lgazolja, vabrfirli a k6sziiLl6kb6l kibocsiiott adatokat,
gmfikus megielenit6ssel nyomtathat6 formiban a Megendel6 k6t6s6re rendelkez6s6re bocs6qa.

A V6llalkoz6 iitzl hzsznilt flotta-k6vet6 rendszerben a tendelkez6ste tartott ifumrivekhez online
megielenit6s6hez, lek6rdez6sekhez hozz6f&6st 6s jogosults6got biztosit Megrendel6nek a
szerz6d6s teljes id5tartama alatt folyamatosan (0-24 h).

11) Vallalkozo felel6s a teljesit6shez sziiks6ges elegend6 sz6mri 6s szaktudisri szern1lyzet
biztositisi6tt. villalkoz6 felel6s az alkalmazottainak migatartasl,|rt e, teljesit6s hely6n.
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12.) Y6lJalkoz6 kciteles az elv6gzett munkit6l h6napl6t vezetni a ielen szez5d6s 2. szamw

mell6klet6t k6pez5 feiadadeirisban foglaltak szerint.

13.) V6llalkoz6 halad6ktalanul krizol Megtendei6vel minden olyan kciriiLlm6nyt, amely jelen

szerz5d6s teljesit6s6t 6rdemben 6rinti vagy befolyisolia.

14.) Megrendei6 jogosult a V6llalkoz6 tev6kenys6g6t ellen6rizni, de az ellen6n6s r Y6llzlkoz6
szerz5d6sszeri teljesit6s6t nem h6tt6ltathatia. Yallalkozo nem mentesiil a felel6ss6g al6l, ha

Megrendel6 zz el\en6rztst elmulasztotta vagy nem megfelel6en v6gezte el, 6s nem is hivatkozhat
ata .

15.) V6llalkoz6 jogosult alvillalkoz6kat ig6nybe venni. Ha a Yiildkoz6 a munk6t zlviilalkoz6
bevonisival v6gz\ xr6l kciteles el6zetesen tij6koztami a Mcgrendel6t, zz alvillalkoz6k

teljesit6sbe trirt6n5 bevonisa, illet6leg zz alvill koz6k szem6ly6nek m6dosirisa tekintet6ben

Villalkoz6nak a Kbl 138. \ (2)-(5) bekezd6s6t alkalmazva kell eli6mia. Az alvillalkoz6knak meg

kell felelniiiLk a k<izbeszerz6si eljirisbrn az alvillalkoz6kra meghatirozott kclveteln6nyeknek'

Villalkoz6 a Kbt. 138. $ (1) szakasza alapiin kotelezetts6get villal ana, hogy a szerz6d,6s

teljesit6s6nek id6at:urrrrr alatt a Megrendel6nck bejelentett ah'illalkoz6i tcljesit6s ijsszesitett

at rryz- r,em haladhatia meg a sai6t teljesit6s6nek adnyit.

Yitlt koz6 a teliesit6shez a kozbeszerzlsi eljiris sorin, az alkalmass6ginak igazolis6ban r6szt

vett szervezetet a Kbt. 65. $ (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don koteles ig6nybe

venni, valamint kciteles a teliesit6sbe bevonni az alkalmassig igazolAsihoz bemutatott

szakembeteket. E szervezetek vagy szakemberek bevonisa akkor maradhat el, vagy helyettiik

akkot vonhat6 be m6s (ide6rtv e az ltalzkvfLs, egyesiiLl6s, sz6w6l6s ritian tort6nt jogut6dlis

eseteit is), hz zz Elado e izervezet vzgy szakember n6lkiil vagy a helyette bevont 6i szervezettel

,r"gy ,r"i"-b"rrel is megfelel azoknak az alkalmass6gi kovetelm6nyeknek, amelyeknek a

v{iilkoz6 a kcizbeszerz6silljir sbrn tz adott szervezettel v^gy szakembettel egyiitt felelt meg.

Villalkoz6ra a kozbeszerzlsi eli6tis sorin bemutatott szervezetek 6s szakemberek bevonisira

tekintet6ben egy6birint a Kbt. 138 S (4) bekezd6se alkalmazand6'

villalkoz6 a jogosan ig6nybe vett alvillalkoz66rt rigy felet, mintha a munkit maga v6gezte

volna; alvillalko-26 jogoiulatlan ig6nybev6tele eset6n pedig felel6s minden olyan kir6t is, amely

an6lkiil nem korretkezett volna b1. Ha v6llalkoz6 a ielen v. fejezet tendelkez6seit megszegr, a

Vev6 iogosult a szerz6d6sszeg6s k<ivethezm6nyeit alkalmazni'

yLllalkoz6 
^z 

alt^l^ 6s alkalnazottai iltal okozott kit6rt teljes felel6ss6ggel tartozik. E ktitben a

Villalkoz6 kifeiezetten ktitelezetts6get v llzl ata, hogy a tev6kenys6ge folyrin eted5 kirokat

telies kcirien megt6riti.

16.) Villalkoz6 k<iteles a szetz6d6s teliesit6s6nek teljes id5artama alatt n ajdonosi szelkezet6t

Megtendel6 szfunira megismethet6v6 tenni 6s Megrendel6t hal2d6kt'hnul 6rtesiteni a Kbt' 143. $

(3) bekezd6se szednti iigyleteir6l.

17.) A Villalkoz6 - amennyiben kiilf<ildi ad6illet6segi - kdteles z szerz6d6shez arta vonatl<oz6

melhaalrnaz6st csatoLni, hogy zz lllet6s6ge szerinti ad6hat6 sigt6l t magyat zd6hat6s6g

k<iietleniil beszerezhet a Y6ll koz6ra vonatkoz6 adatokat tz otszi.gok kozotti iogseg6ly

ig6nybev6tele n6lkiil.

VI. MEGRENDEL6'S, ATADAS-ATV TSL

18.) Megrendel5 k6pvisel6i szakszerien kitriltott Megtendel6 bizonylattal vagy telefonon -,

mJlynek- alitima sztirsirtr szolgll a Felek rendelke ztslle 6116 h6napl6 - adhamak kcizvetlen

megrendel6st t Yirllzlkoz6 kijelolt k6pvisel6i6nek. Amennyiben villalkoz6 a h6- 6s

sikJssigmentesit6s sorin a bizonylztbaLn togzitettekt5l elt6r6 6llapotot talil akkor a munkit
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felfiiggeszteni, 6s Megrendel6t 6rtesiteni kriteles. P6trnunka 6s t<ibbletrnunka csak a Megrendel6
ir6sbeli enged6ly6vel v6gezhet6. Felek e tekintetben tiutal6 m^gatartasr^ nem hivatlozhatnak.

VII. EIIENERTETi T'TZSI6ST FELTETELEK

19. ) Jelen szerz5d6s keretcisszege: 18.000.000,- HUF.

Felek a v6llalkoz6i dijat munkanemenk6nti bonnis szennt, az al6bbi risszegekben illapitiik meg.

V6dekez6si dii eset6ben:

- sz6r6-ek6s g6pkocsi haszndlata mentesit6s sorin: 800,- HUF+AFA/km,
- ek6s g6pkocsi haszn6lata mentcsit6s sorin: 700,- HUF+AFA/km.

Eg]'6b krizleked6si dii eset6ben:

- sz6r6-ek6s g6pkocsi hasznilata egy6b kcizleked6s sorin: 480,- HUF+AFA/km,
- ek6s g6pkocsihzsznilatz egylb k<izleked6s sorin: 400,- HUF+AFA/km,

Atal{n}'diiak eset6ben:

- Iak6sk6szenl6tben l6v6 gepkocsi 6s gepiirmivezet5k iigyeleti diia tekintet6ben: 500,-
HUF+AFA/6Ia / glpitumtr/ ezet6

- telephelyen art6zkod6 g6piirmfivezet6k iigyeleti diia tekintet6ben: 1.750,- HUF+AFA/
6ta/g6piitmivezet6,

- rendelkez6ste tartott 2 db h6ek6vel 6s s6sz6t6val felszerelt risszket6k meghajtisri jirmri:
780.000,- HUF+ApA/r,;/au.

szer'6.d6 Felek rcigzitik, hogy tz elszimohs sorin a mindenkor hatdlyos AFA to.u.rry
rendelkez6seinek mqgfelel6en iimak el.

20) Megtendel6 el6leget nem fizet.

Y{llalkoz6 nem fizethet, illetve szimolhat el a szerz6d6s teliesit6s6vel <isszefiigg6sben olyan
k<;ls6geJ<eg melyek a Kbt 62. s 0) bekezd6s k) pontiinalq ka) - kb) alpontiiban freghztzrozott
l|lt6Sfkiek nem megfeld5 nirsasdg tekintet6beri meriilnek fei, 6s melyek Vilblkoz6"ad6k<iteles
i<ivedelm6nek csrikkent6s6te alkalrnasak

A villalkozisi dii ki6zet6se rz egyedi megtendel6s szetz5d6sszerf teliesit6s6t krjvet6en, a Kbr
135- s 6)-(6) bekezd6s6ben 6s a ptk. 6:130. g (r) bekezd6s6ben foghlak szednt a sz6mra
k6zhezt'6tel6t va'gy - ha b6rmely, a ptk. 6;130. $ (e bekezd6s6ben szabiliozott kcidiLlm6ny fenn6ll
- *z tgzzolt szerz6d6sszet6 teti^e{tes1 

-taveta 
30 napon belii{, sz'mla ellen6ben, orp Bank Nyrt.

p6nzint6zetn6l vezetett 11731001-20014050-00000000 p6nzforgalmi szinrlAjin val6 itutalissal,
fotintban (FIUD tdrt6nik. Am,ennfben a teliesit6shez .V6xzrtroz6 virzrioz6t vesz ig6nybe,
abbrn az esetben - n el6z6ekt6l elt6'6en - a szimla kiegyenlit6s6re a Kbt. 135. $ (3) bekezi6s6vel
6sszhangban 

f:.ri-il-- 
sor:.A j\Iegendel6 jelen elj6tis keret6ben kcitritt szerz6d6sei t"t1"sit6r. .onlnn ad6z6s rcnd16t6l sz6l6 2003.6vi xcr. trirv6ny (Art.) 36lA. g-6t telies k 6rben eJihnazza,.

27.) A sz6tnl6t havonta egy alkalommal Megrendel6 nev6te, cim6t feltiintetve kell l<:Allitzn €s 27.
p.?"t!1 megielolt k6pvisel6ie szimtua, 6tadrn. Megrendel6 z Yiilzlkoz6 6ltal megkiiLldott szimlit
e\en6tzi. A szimla mell6klet6t klpezi z mfihol&s ktivet6 rendszer 6ltal k6izitett teliesit6si
igazolis grafikus megielenit6ssel va.l6 tgazo]6s,", toviitb| a targyrd6szrkta vonatkoz6 h6napl6,
menedev6l valamint mendev6l cisszesit5, tovibbi a tery."i.*si rgazo'las, melyet a tfugyh6t
k<ivet6en Megrendel6 t6szlre 3 p6ldinyban kell benyuitani. Ett6i elt6r6en kiilitott ,ri-lik
eset6ben Megrendel6 iogosult azokat azonosithatatlanklni wisszakiildeni. Az ebb5l eted5 fuet6si
k6sedelem miatt a v6llalkoz6 k6sedelmi kamatot nem &v6nyesithet a Megtendel6vel szemben.
Megrendel6 fizet6si k6sedelme eset6n Villalkoz6 a Kbt. rendelkez6seinei megfelel6en jogosult a
P&. 6:155. $-iban meghatirozott k6sedelmi kamatot kdvetelni.



urr. szERz6DEsr Brzrosir6 unu-prc<oTELEzETTSEGEK

22.) Y6llalkoz6 kciteles a szetz6d6s teijes id5tatama alatt t 2 szimd mell6kletben foglalt
feladadeiris 10. pontjiban foglaltak szetint elrendelt I. k6szenl6ti szinten (lakisk6szenl6tben)
ir6sban vagy telcfonon megtendelt h6- 6s sikossig-mentesitr6si munkilatokat megkezderu a
megtendel6st5l sz6mitott 1 6r6n beliil Vdllalkoz6 kciteles az 1 sz. mell6kletben foglalt feladadeft6s
10. pontjiban foglaltak szerint elrendelt I. k6szenl6ti szinten Qakisk6szenl6tben) a Megtendel5
ir6sbeli felk6r6s6t6l szitmjtvz legk6s6bb 60 percen beliiLl telephelyi k6szenl6tet (II. k6szenl6ti
szintet) brztositani.

Villalkoz6 vSllzl'p a szez5d6s telies id6tartama alan a hivathozott feladadeiris 10. pontiiban
foglaltak szednt elrendelt II. k6szenl6ti szinten (telephelyi k6szenl6tben) itisbar' vagy telefonon
megrendelt h6- 6s sftossig-mentesit6si munl<ilatokat megkezdeni a megrendel6st5l szimitott 30
percen beliil.

K6sedelmes teljesit6s - a megrendelt korzet, vagy riwonal h6ek6z6s vagy sz6dsi munkik
megkezd6s6nek, az risbeh vagy telefonon t<irt6nt megrendel6st6l szimitott, I. k6szenl6ti szint
eset6n 1 6t6t, II. k6szenl6ti szint eset6n 30 petcet meghalad6 k6sedelme - eset6n Villalkoz6
kriteles minden eg6sz 6r6t krivet5en 75.000,- HUF m6rt6kri k6sedelmi kotb6rt megfizemi.

Megendel6 fenntatja maginak 
^ iogot ^n^, 

hogy a megtendel6st6l sz6mitott I. k6szenl6ti szint

eset6n 60 petcen trili, II. k6szenl6ti szint eset6n 30 petcen tuli k6sedelmes munkakezd6s, valamint
az egyedi megrendel6sben rneghttarozott befeiez6si hat;nd5 leiirtit kovet6en V6llalkoz6
kola6g6n tov6bbi et6forrist vonjon be a munkik miel5bbi befejez6se 6rdek6ben, mely nem
mentesiti Villalkoz6t t kotb6r{tzet6si k<itelezetts6g al6l.

23.) Megrendel6 csak abban az esetben arthat ig6nyt a k6sedekni kcitb6ne, amennyiben a
k6sedelem z. Yiildkoz6 hibtirb6l ered. Villalkoz6t nem terheli k<itb6rfizet6si kiitelezetts6g, ha

k<itelezets6gei teljesit6s6t vis maior a,kz.d lyozza meg. Vis maior alatt 6rtend5k kii{<in<jsen elemi
csapisolr, szftiikok vagy egy6b munkahelyi zavatgisok, f<ildcsuszamlisok, fol&engesek, viharok,
villimcsap6sok, itadisok, valamint egy6b hasonl6, el6te nem l6that6 esem6nyek, amelyek

mindk6t f6l 6rdekkot6n kiviii meriiLlnek fel 6s amelyeket a Felek kell6 gondossiggal sem tudnak
kikiiszobolni.

24.) A Szen6d6s Villelkoz6 6rdekkor6ben felmediLlt okb6l t6rt6n5 meghirisulisa eset6n a

Yillzlkoz6 kriteles a szetz5d6ses keret<isszeg 15 %-inak megfelel5 m6rt6kri (2.700.000 HUF, uu
k6tnrilli6-h6tszizezer forint) kcitb6r megfuet6s6re. Felek rcigzitik, hogy a meghirisul6si kotb6r
vetit6si alapia a teljesit6s ztiny6ban cs<ikken.

25) Megrendel6 k6tb6rig6ny6nek 6w6nyesit6se nem jelenti u egy6b igenyeinek - hibis
teliesit6shez kot6d5 - elveszt6s6t.

26.) Y6llzlkozo a szerz6d6s allkLszkor, ezt kcjvet6en pe,lig a szetz6d6s fenn66sr a,htt t
Megtendel6 felhivisita halad6ktalanul k<iteles a Megrendel6 fel6 a biztositisi szetz6d6s vagy
kciw6ny bemutatiLsin rga'zolni. hogy rendelkezik legaL6bb a szetz6d6s tArgyz szeitnti
tev6keoys6gre kitejed6,,10.000.000,-HUF f 6v, azaz negiruenmilli6 foint/,6v 6s kitesem6nyenk6nt
5.000.000,-HUF, tzrz otni\6 fodnt <isszegre sz6l6 szakmai felel5ss6gbiztositissal. A biztositisi
szerz5d6s vagy kow6ny bemutatis a szez6d6sk<it6s felt6tele. A felel6ss6gbiztositist a V6llalkoz6
z szerz6d6s megszin6s6ig kciteles fenntartani. Amennyiben a V6llalkoz6 biztosit6sa - a

Villalkoz6nak fel nem r6hat6 okb6l - megszinik 6s helyette halad6ktalaoul, de legk6s6bb a

megszfn6st5l szimitott 8 naptiri napon beliil rij biztositisi szerz5d6st nem k<it, e mulaszds a
szez5d6snek a Megrendel5 iltali azonnali megsziintet6s6t (szankci6s felmondisit) vonhatja maga

urin. Amennyiben a V6llalkoz6 felel5ss6gbiztositisa a Villalkoz6 mulasztisdb6l vagy nis,
szitmiLrz feb6htt6 okb6l szfnik meg a Megrendel6 jogosult a szerz6d6s azonnal hatillyal t6rt6n6
felmondis6ra.
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rx. EGYUTTMtroues

27.) A szerz6d6st 6rint5 k6rd6sek, a munkav6gz6s cisszehangolisa, a h6- 6s sikossig mentesit6s
sorin sziiks6gess6 vil6 int6zked6sek megt6tele tekintet6ben

BIOKOM Nonptofit Kft., mint Megtendel6 t6sz6r6l t szerz5d6st 6dnt6 k6td6sekben
kapcsolattat6 szem6ly:
n6v: Bir6 P6ter k i)zszo\Lltatast vezet6
levelez6si citn:7 632 P6cs, Sill6si 6t 52.
telefon: 72-502-732
fax:72-805-333
e-mail: biokom@biokom.hu

BIOKOM Nonprcfit Kft., mint Megrendel6 kozveden mriszaki k6pvisel6i:
n6v: Szegedi R6bet szillit6si 6s g6piirmiiizem vezet6
levelez6si cim: 7632 P6cs, Sikl6si rit 52.
telefon: 20-414-8666
fax:72-477-773
e-mail szegedi.robert@biokom.hu

Guhr Gy6tgy egydni v6llalkoz6, mint Vdllalkoz6 t€sz6t6l a h6- 6s sikossig mentesit6s6rt
felel6s vezet6;
n6v: Guhr Gyrirgy egy6ni villalkoz6
levelez6si cim: 7673 Csetlnit, Pet5fi u. 19.
telef on: 0 6 -3O / 247 -7 27 2
f*:72/254-857
e-mail Etbtsprgt@ronline.hu
28) Szen6d6 felek ielen szerz6d6sben fel\ztaknazzik a 27. pontban megnevezett
k6pvisel6iket, hogy a h6- 6s sikossig nentesit6si munkikkal kapcsolatos d6nt6sekn6l, a teliesit6si
iegyz6konywek diirJLsinAl a feleket telies iogk<irrel k6pviselj6k. Jogosula\ illetve kcitelesek
megtenni mindazon mfiszaki int6zked6sekeq nyilatkozatot, amely z szenSd6s teliesit6s6hez
szilks6gess6 vilik 6s a ielen szetz6d6sben, s a szerz6d6s mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes.
Szerz6d6 felek k6pwisel6inek a ielen szerz5d6sben biztositott iogkrir6nek kotlitozisa a nrisik
f6llel szemben csak itisbeli k<izl6st6l kezdve hatilvos. A k6pvisel6k szem6lv6ben t<irt6n5 viltozist
a felek egym6ssal azonnal irisban kcizlik.

29.) Szen6d6 felek ktitelesek egltn6s kciz6tti valamennyi kcizl6st, 6rtesit6st, int6zked6st 6s dcint6st
ftisban t<igziteni 6s egymishoz halad6ktalanul eliuttatni lev6l fax vagy email ritj6n. Minden olyan
k<izl6s, mely z szetz6d6s vonatkozisiban t cirnezett r6sz6r6l tudomisulv6telg vagy int6zked6si
k<itelezets6get ieleng illewe keletkezeg postai riton is meg kell kiildeni. A postai 6ton eljutratott
nyilatkozatok k6zbesitetmek tekintend6elg amennyiben azok ,,nem kereste", ,,iw6telt
megtagadta", ,,cimzett ismereden" vag5r hasonl6 tartalmi postai jelz6ssel 6tkeznek vissza a
nyilatkozattev5h6z.

30.) A Megtendel6 6ltzl kiiekilt szem6ly iogosult a szolgllat6s ideie alatt a telephelyen is
ellen5rizni a Megrendel6 iltal megrendelt munMt (h6napl6 vezet6s6t, k6szenl6tben tartott
l6tszimot, GPS haszn6latit).

31) Felek megillapodnak abban, hogy ielen szez5d6s htt6ly6nzk txtanta zlztt 6s azt kcjvet5en
bizalmasan, iizleti titokk6nt kezelik a szerz6d6.s teliesit6se kapcs6n tudomisukra iutott
infonnici6ikag t6nyeket vagy adatokat, azokat hatmadik f6lnek semmilyen formiban nem zdjik
tovibb. A fenti inforrrrici6\ t6nye\ valamint adatok - a misik f6l iltal el6zetesen adott kifeiezett
irisbehhozzi4iruJirsa n6lkiil - kizir6lzg a szetz6d6s teljesit6s6re hasznilhat6k fel.
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32.) Mindk6t f6l ri46kozraga 6tintett munkavi.llal6it a jelen szez6d6sben foglalt kotelezetts6geir5l
6s felel6ss6get vdllalnak saiit munkavillal6ik tekintet6ben a fenti kritelezetts6gek teliesit6s66rt.

X. SZERZoDES ID6TARTAMA" MEGSZTTNTSE

33.) Szerz6d6 Felek ielen szerz6d6st klzfu6lag a Kbl 141. $ szerinti koriilm6nyek fenn6llta eset6n
m6dosithatjik.

34.) Felek r ieler szerz6d6st a szerz5d6s alAir6sLt6l kezd5d5 hatillyal jelen Szerz6d6s 2.)

ponti6ban megharirozott id 6tartamn kritik. Felek trigzitik, hogy a szerz6d,6s id6 el6tt megszrinik,
ha a kifizetett villalkoz6si dii osszege - t szerz6d6s id6tartam6nak utols6 napiit megel6z6en -
el6d a szerz6d6ses keretosszeg m6rt6k6t.

35) Jelen szerz6d6sben foglalt meg6llapodis hatirozott id6tattzmira tekintet n6lkiil b6rmelyik f6l
jogosult jelen szez6d6st 30 napos felmondisi id6 kikot6se mellett, ir6sban, indokolds n6lkiiLl

felmondani.

36.) A Megtendel5 a Villalkoz6hoz inttzett irisbeli nyilatkozattal kirt6rit6si kotelezetts6g n6lkiil
azotnzli hatallytl felmondhatja a szerz5d6st, ha

- r Y6l1u.lkoz6 a mentesit6s elrendel6s6t6l szimitott 12 6ris k6sedelembe esik, vagy a

szerz6d6s id5tartama rlatt tz egyedi megtendel6sek vonatkozisibtn 3 alkalommal
k6sedelnesen teliesit;

- t Y4ll"lkoz6 srllyos szerz6d6sszeg6st k6vet el, azzz r szerz6d6sb6l ered6 val.mely l6nyeges

k<itelezetts6g6t nem teliesiti,
- a Ktizbeszetz6si Dont6bizottsig a Kbt. 152. $ szerinti hatxozatzbzt megillapitotta a

kozbeszerz6si eliitism vonatkoz6 szrbilyok megs6rt6s6t, felt6ve, hogy a iogs6rt6s
befolyisolta a kcizbeszez6si el:16t6st lez6x6 dotlst,

- z Yi zlkoz6 6sszeni id6n beliiLl nem teljesiti a Megrendel5 ara vonatkoz6 felsz6litAsit,
hogy tegyen 6alxd![t bnul eleget a szez5d6sben meghatitozott kcitelezetts6ge

kifogistalan 6s id6ben pontos teljesit6s6nek,

- aYillzlkoz6 dzpos ok n6lkiil megagadja a Megrendel6 6ltal adott utasitisok v6gtehajtisit;
- a Yillalkoz6 a szeru6dls 24. pong/},n rneghatitozott biztosit6si szerz6d6se a jelen

szerz6d6s id6txamz alatt megszfnik 6s helyette z Yillalkoz6 iij biztositisi szerzSd6st nem
kot vagr amennyiben a biztositlsi szerz6d6s nem a Villalkoz6nak felr6hat6 okb6l szfnt
meg, a megszint6st kdvet6 8 napon beliiLl nem kcit;

- aY6llalkoz6 z Kbt. 138. $ (2) - (4) bekezd6s6ben foglaltakat megs&ti,
- z.Yiilalkoz6 ellen cs5d- vagy felszimolisi eliitis vagy v6gelszimolis indul,
- z-Yiilalkoz6 megs6rti a titoktanisi k<itelezetts6get.

37.) A Megrendel6 a Villalkoz6hoz intezett k sbeli nyilatkozattal k6rt6rit6si k<itelezets6g n6lkiil
tzonnali hat6llyal feknondir r szetz6d6st, ha a Yillzlkoz6 tulajdoni helyzet6ben vagy tulaidoni
wiszonyaiban b6rmely, a Kbt. 143. S (3) bekezd6s6ben meghat6tozott koriiLlm6ny bek<ivetkezik.

38.) A Villafkoz6 a Megendel6 sulyos szerz6d6sszeg6 mzgatzrtAsa eset6n jogosult azonnali
hatrillyal itisban felnondani z szetz6d6st Ebben az esetben a Y6llalkoz6 iogosult a

Megtendel6vel szemben 6rv6nyesiteni a szerz6d6sszeg6sb6l fakad6 egy6b ig6nyeit is. Sulyos

szerz6d6sszeg6snek tekintend6 kiil6n<isen, ha:

- Megtendel6 iltal kiillitott igazolis 6rtelm6ben esed6kes birmely risszeget nem 6zet ki a
v6lfalkozisi szerz6d6sben meghat6rozott hatririd5ig, felt&e, hogy a Yillzlkoz6 6kal
triz6tt legalibb 30 napos p6thatitid6 is eredm6nyteleoii{ eltelt, valamint

- a Megtendel5 6zet6sk6ptelenn6 v4lik.
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XI. EGYEB RENDELKEZESEK

39.) Felek a szerz5d6sb6l ered6 vitis k6rd6seket megkis6tlik tArgyalis 6tj6n rendezni, melynek
eredm6nytelens6ge eset6n a P6csi Jirisbir6sig, illetve 6rt6khatirt6l fiigg6en a P6csi T<irv6nysz6k
illet6kess6get kotik ki-

40) A ielen szerz6d6sben nem szabilyozott k6rd6sekben kiikin<isen a PolgLi Trirv6nyk6nyvr5l
sz6l6 2013.6vi V. t<irv6ny, a k<izbeszerz6sekr6l sz6l6 2075.6vi CXLIII. t<irv6ny (,,Kbt.'), 6s
egy6b hatilyos, kapcsol6d6 jogszabilyok vonatloz6 tendelkez6seit, valamint a k<izbeszerz6si
eliirisban klszitett aj6nlatt|teli felhivis el6ftisait kell alkalmazni.

Jelen szerz6d6s elvilaszthatatlan r6sz6t k6pez:k az alibbi mell6kletelc
1. sz6mri mell6klec Eliirist Megindito Felhivis
2. szimi mell6klet Fela&deit6s, I-okilis v6dekez6s kiemelt fontossigri helyszinei,

el6rhet5s6gelq iirmfivek a&tai (Kcizbeszerz6si Dokumentum)
3. sz6mf mell6klet Kiegeszit6 tijlkoztatAs
4. szimlfl mell6klet Villalkoz6 {irlata, vzlamnt n tiin)athoz kapcsol6d6 iratok

fti5nyp6dis, felviligositis, indoklis)

A Szerz6d6 felek r<igzitil hog5r a fent emlitett dokumentumok fizikaiJag nem ketiilnek csatolista
a szerz6d6s t<irzssz<iveg6hez, de t Szev6d6 felek szirrira ismert azok tartalma. Ezen iratokat rigy
kell tekinteni mint amelyek r ielen szetz6d6s elvilaszthaatlan t6sz6t k€peztk, rzz egyutt
6rtelmezend6ek.

A szerz6d6st a Felek - annak elolvasisa 6s 6rtelmez6se utin - mint akaratukkal mindenben
megegyez6t 4 etedeti egez6 p6ldinyb n ittAk ilia melyb6l 2 p6ldiny Megren del6t 2 p6ldAny
Villalkoz6t illeti.
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