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amely l6trei6tt eg5n6szr5l a BIOKOM Nonprofit Kft. (sz6khely: 7632 P6cs, Sikl6si rit 52,
clgtregyzlkszima: Cg. 02-09-062862, ad6szlm: 11014959-2-02., k6pviseli: Dr. Kiss Tibor iig5rvezet6), mint
vev6 (a tov6bbiakban: Yevo),

misr6szr6l a Hidmt Kft. (sz6khely: 7634 P6cs, Szend6rinci rit 6.; c6gjegp6kszar Cg. 02-09-062461,
ad6szim: 17011578-2-02, bankszimlaszdm:1 0402427 -50526789-71717001, k6pviseli: Baumgarmer J6zsef
iigyvezet6) mint elad6 (x tovibbiakban: Elad6) (a tovibbiakban egyilttesen: Szerz6d6 felek) kozott a mai
napon az alibbi felt6telekkel.

El6zm6nyek

Vev6, rnint ajit'lz*6r6 2016. okt6ber h6nap 14. nzplAn ,,START Mxrkapngran negaahsinkdho7 kapcrobAi
gipk h knndqivk qillittua, ilbne iirynbe he!e(i' tdrgyban a kijzbeszerz6sekr6l sz6I6 2015. 6vi CXLIII.
toweny (a tovibbiakban: Kbt.) Harmadik 8.tsz 172. $ (1) bekezd6s b) pontja 6s a Kbt. 113. $ alapjin
hirdetrn6ny kozzlt€tele n6lkiili kozbeszerz6si eljdrrist inditott. Vev6 a krizbeszerz6s tirgyival szemben
timasztott mennyisegi 6s szakmai k,iivetekn6nyeket az diirnst megindit6 felhivisban 6s a kozbeszerz6si
dokumennrmban h^tLrozta meg.

Vev6 a kozbeszerz6st a Kbt 61. S (4)-(5) bekezd6se alapjin r6szeke bontotta, melynek 2. r6sz6t k6pezte:
Professzionilis rezsfrkasza szallitisa 6s iizembe helyezdse.

Vev6 a k<izbeszerz6si eljfuis sorin benyriiton ajinlatokat megvizsgilta, egymissal iisszevetette, a

sziiksees 6rt&el6st lefolyatta, 6s dont6s6t az elbirilist k<ivet6en, 2016. 6v november h6 23. tap16n
irisban aiinlattw6kkel kdzolte. Vev6 hivatkozott kijzbeszerz6si eljirisban hozott dont6se szednt a

nyertes ajinlattev6 a 2. tisz votatkozisiban az Elad6 lett.

Ilyen el6zm6nyek utan a Szerz6d6 Felek az eljirist megindit6 felhiv6snak, a dokumentici6 r6sz6t kdpez6
mriszaki leir6snak, vd^mint 

^z 
Elad6 kijzbeszerz6si eljirisban benyuitott aiidztina,k megfelel6en az

alibbiak szerint illapodnak meg

L A ezetz6d6.t titrgya

1.1. Az Elzd6 villalja, hogy a szerz6d6s tittgyit ktpez6 g6pet (tovribbiakban: tern6k)_a Preambulumban
hivatkozott k6zbeszerz6si eljiris eljirist megindit6 felhivisiban 6s kcizbeszerz6si dokumentumiban
szetepl6 el6irisoknak 6s n Aiinlatiban villait felt6teleknek megfelel6 mriszaki tartalommat leszilliga,
valamint eMtja a jelen szetz6d6sben, illetve mell6kleteiben meghatirozott kapcsol6d6 szolg6ltarisokat.

7.2. Szen6d6 Felek megillapodnak abban, hogy az ajAnlatban esedegesen konkr6tan megairinlott term6k
helyett (a term6k gyirtisinak megszrin6se, a mirkan& rnegvaltozlsa, vagy id6szakos beszerezhetetlensig
miatt) azonos, vagr iobb jellemz6kkel bir6 term6ket szillithat az Elad6. Ez a szabaly csak akkor
alk mazhat6, ha az eredeti term6k szillitisinak az Elad6n kiviil ill6 okb6l t<irt6n6 lehetetlenn6 vilisit az
Elad6 el6zetesen igazolia (tudomisra jutiskor halad6kalanul bejelenti) 6s egyben igaeolja
(term6kismertet6vel), hogy a szillitzsra megajinlott iru jellemz6i megfelelnek az E nlztban
meghadrozottaknak Felek megillapodnak abban, hogy a v6telar a fentiek kove&ez6ben nem viltozik

2. Te{eslt6si hatitid6

2.1. Elad6 kotelezetts6get villal ara, hogr a szerz6d6s t6tgy6t k6pez6 term6keket azok tartoz6kaival egyiitt
legk6s6bb a szerz6desk6test kovet6 30 napon beliiLl Vev6 r6sz6re lesz64it1a, valamint a kapcsol6d6
szolgiltatisokat elvegzi.

2.2. Az iadis-ittv6teli eliir6s befejez6sekor a Szerz6d6 Felek a teliesit6s megt<irt6nt6t 6s ahhoz kapcsol6d6
minden l6nyeges k<iriilmenyt itadis - ritv6teli iegp6ktinywbe foglalj6k 6s azokat k6pvisel6ik itj6n cegszerfi
al6{r6saikkal igzolj 5k. A k6nesz6ly az 6tadis-AtvlteL iegp6konlw aliirisival sz6ll it Vev6re.

2.3. Elad6 iogosult a szerz6d6s tAryyit k€pez6 term6keket a jelen szerz6d6s v6gteljesit6si hatind6 lejirz
el6tt, Vev6 t6sz6re itadni (el6szillitisra jogosultsrig), mely esetben, ha az Elad6 el6szillit6si jogrival 6lni
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kiv6n, 6gy k<iteles a Vev6t a szerz6d6sszerfi teljesit6s pontos id5pontlir6l azt megelSz6en legaltbb 5
nappal koribban irisban tij6koztami. Amennfben a fentieknek megfelel6 el6zetes irisbeli tirllkozrztirs
eddig az id6pontig nem tdrt6nik meg, Vev6 jogosult az el6szillitist es igy a term6k 6tv6tel6t megtagadni.
Szerz6d6 felek e kdtben rogziti\ hog5r Elad6 el5teljesit6se eset6n is az 5.2. pontban meghatirozon fizet6si
hatirid6 viltozatlan - Az Elad6 term6kek szerel6se 6s beiizemel6se sorin ielen szen6d6s mell6klet6t
kepez5 Miszaki leirisban foglaltaknak megfelel6en koteles eljirni.

2.4. Yev6 a vegteljesit6st6l teljesit6si igazolist illit ki. Ha a Vev6 15 munkanapon beliil nem illit ki
teljesit6si ig"zoli5g 6s nem is utasitja el a teljesitett szolgrltatist, abban az esetben 6gy tekintend6, hogy
ezen id6szak utols6 napjin kiillitotta 

^z 
igazol st.

3. Telieslt6s helye

Szillitisi cim,6s a szillitishoz kapcsol6d6 szolgiltatisok teljesit6s6nek helye: 7632 P6cs, Sikl6si rit 52.

4. Szerz6d6ses lr
4.1. A Szetz6d6 Felek megrillapodnak abban, hogy a ielen szerz6d€s 1.1. pontjiban meghatirozott term6k
szillitas|t, vafamint a kapcsol6d6 szolgiltatisokat az Elad6 7.089.000,- HUF + AFA5 uaz h1trrulli6-
nyolcvankilencezer fodnt plusz AFA 6sszegri v6tel6r ellen6ben vtgzi. A Szen6d6 Felek r6gzitil hogy az
iltalinos forgalmi ad6 tekintet6ben a mindenkori hatilyos AFA torv&ry rcndelkeztsat alkzhn zz6U-

4.2. Az E.la.d6 kijelenti, hory az a1ir'lat megt6tele el6tt figyelembe vett minden k<iriiLlm6nyt, amely a
szee,6d6s hiinytalan 6s megfelel6 teljesit6s6hez sziikseges 6s be6pitette 
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atba 

^ 
szerz6d6s teljesit€swel

kapcsolatos valamennyi kolts6g6t, igy kiil6ndsen:
a) a term6k el6illiasi 6s/vagy beszen6si k6lts6get;
b) a term6kkel koFcsolatos valamennf ad6t, vimot 6s mis kozterhet valamint a sz6llitisi kciltsegeg
c) a szillitand6 term6kkel kapcsolatos kezel6s! csomagolisi, rakodisi, tovibbitisi leszillitisi,

kicsomagolisi ellen6rz6si biztositrisi es egy6b adminisztrativ k6ltsegeket (a csomagolis a Vw6
tulajdonit kepez|;

d) a szillitand6 tetrn6kkel kapcsolatos dokumentumok kols6get;
e) r6szletes iizerneltet6si 6s katbantartisi 6tnutat6t a szillitott term6k minden tltellhez, a

szerz6d6sben meghatitozott m6don;
f) minden egy6b olyan szolgiltatist, amely a term6k szillitisa sorin az Elzd6 szirnfua el6re lithat6an

felrnediL

5. Fizet6si feltetelek

5.1. A Vev6 a v6telfuat lelen Szerz6d6s 9.11. pontja szerinti igazolt szerz6d6sszer6 vegteliesit6st k6vet6en,
a Kbt. 135. $ (5)-(6) bekezd&6ben 6s a P*. 6:130. g (1) bekezd6s6ben foglaltak szeint a szimh
k€zhezv tel6t vagy - ha birmely, a Ptk. 6:130. $ (2) bekezd6s6ben szab lyozott k<idifmeny fernlll - az
igazolt szerz5d6sszerfi teljesit6st k6vet6 30 napon beliil szimla ellen6ben, n Elzd6 10402427-50526789-
71717001 szimri p6nzforgakni szirrlijfut tort6n6 ualissal, forintban (HUF) teljesiti. Elad6 egr darab
v€gszirnlit jogosult kiillitani, a szerz6d6ses 6fi6k l00o -ar el6r5 megval6sult teljesit6s eset6n. Vw6 a

szerz6d6s teljesit6se sor r az zd6z6s rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCII. torv6ny (Aru) 36lA. $-rit teljes
kdtbcn - a Kbt. 135. S (3) bekezd6sere fig;relemmel - alkalmazza.

5.2. El^d6 nem fizethet, illetve szimolhat el a szerz6des teljesit6s6vel iisszeftigg6sben olyan kolts6geket,
amelyek a 62. S 0) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6 tfusasig
tekintet6ben meriilnek fel 6s amelyek a nyertes ajinlattev6 ad6k6teles j6vedelm6nek cs6kkent6s6te

alkalmasak-

5.3. A Vev6 fizetesi k6sedelrne eset6n az Elad6 a Kbt. rendelkez6seinek megfelel6en jogosult a PtL 6:155.

$-iban meghatirozott k6sedelrni kamatot kitvetelni.

6. A Vev6 iogai 6s k6telezett86gei

6.1. Vev6 k6teles az Elad6 hibitlan teljesit6se 6rdek6ben egyi.ittrnfikodni. Koteles 
^z 

Elad6 kiteldlt
kepvisel6j6t tAjlkoztztni a teljesit6st befolyisol6 tenyez5lq esem6nyek alakulisfu6l. Vev6 kdteles Elad6
munkatirsai ftsztte a szerz6d6s teljesit6sekor biztositani a helyszinre bejutis lehet6seg6t, illetve
kapcsol6d6 szolgiltatisok teljesit6s6n6l a sziiks6ges munkatedilet zavartalan biztositisir

6.2. Yev6 jogosult a tetm6ket itadiskor r6szletesen meg- 6s 6tvizsgilni, 6s ennek keret6ben sziiks6ges
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eljirisokat megtenni. A szdllitand6 term6knek minden vonatlozisban meg kell felelnie a szerz6d6s t6sz6t
k6pez6 miszaki leirisnak, valamint Elad6 Einlatinak. A Vev6 jogosult a szillitis id6pontj6ban a term6ket
6s tatoz6kait mennyis€i 6s mdktid6k€pess6g vonatkozisiban ellen6rizni. A Vev6 a teljesit6si igazolist
mindaddig nem illitja ki, amig a mennyis6gi ellen6rz6st 6s a mriktid6k6pess6g min6s6gi ellen6rz6s6t v6gre
nem hajtotta.

6.3. Vev6 k<iteles a szerz6d6s tirgyit ktpez6 eszkoz6ket 6s berendez6seket rendeltet6sszerrien haszn6hi a

gylrtc.inyra 6s tipusta vonatkoz6an az Elad6 iltal itadott hasznilati utasitisnak megfelel6en. Vev6 a

hasznilat sorin 6szlelt hibikr6l - a szavatossigi id5tartam alatt - k6teles irisban 6rtesiteni zz Elad6t

7 . Az Elad6 iogai 6s kiitelezetts6gei

7.1. Az Elad6 koteles a szerz6d6st kell6 gondoss6ggal teljesiteni, bele6rwe minden r6szfeladat elv6gz6s6g
tovibbi a teljesit6sben mutatkoz6 esedeges hiinyossigok kijavit6sit is.

7.2. Az El^d6 k<iteles betarani a Vev6 ilal adott utasitdsokat- Ha az Elzd6 6gy it6li meg, hogy az utasitis
meghafadfa a szerzSd6s tetjedelm6t, kciteles err6l a Vev6t tij6koztami az utasilis k6zhezv6tel6nek napjit6l
szimitott 3 napon beliil. Az utasitisok v6grehajtisit nem lehet megtagadni ezen 6rtesit6sre hivatkozissal.
Ha a Vev6 szakszeniden utasit6st ad, er:e n Elad6 kotcles 6t figyelrneztemi. Az Elad6 a Vev6 utasit6sa
szerint jogosult megtagadni a munkav6gz6st, ha ez jogszabily vagy hat6sigi tendelkez6s megs6rt6s6re,
vagy 6let- 6s vagyonbiztonsig vesz6lyeztet6s6re vezetne.

7.3. A Vev6, illetve az 6'ltala kijelcilt szervezet vagy szem6ly iogosult mindenkor ellen6rizni, megvizsg6lni,
valamint ellen6rizni a szerz5d6s keret6ben teljesitend5 szolgdlatis (szrilliuis) el6rehaladisit.

7.4. Az El^d6 a teljesit6shez a kozbeszerztsi eliiris sodn, zz alkahnassiglnak igazolisiban r6szt vett
szersezetet a Kbt. 65. $ (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don ktiteles igenybe venni, valarnint
koteles a teliesit6sbe bevonni az alkaknassig igazolisihoz bemutatott szakembeteket. E szervezetek vagy
szalemberek bevonisa akkor matadhat el vagy helyettiik akkor vonhat6 be mis (ide6rwe az 6tal^h)l s,

eglresii{6s, sz6tvilis ritjin tortent iogut6dlis eseteit is), ha az Ff,ad6 e szewezet vW szakember ndlkiil vagy
a helyette bevont 6j szetvezettel vagy szakembenel is megfelel azoknak az alkalmassigi kovetelrn6nyeknek,
amelyeknek az Ehd6 a kozbeszen6si eliirisban az adott szewezettel vagy szakembenel egyiitt felelt meg.
Elad6ra a k6zbeszerz6si elj6ris sorin bemutatott szervezetek 6s szakemberek bevonisira tekintet6ben
egy6bhint a Kbt. 138 $ (4) bekezd6se alkalmazand6.

Elad6 a jogosan ig6nybe vett alvillalkoz66rt 6gy felel mintha a munkit maga v6gezte volna; alvillalkoz6
jogosuladan ig6nybev6tele eset6n pedig felel6s minden olyan kir6rt is, amely an6lkiil nem k6vetkezett
volrea be. Ha az Ehd6 a jelelr 7. fejezet rendelkez6seit megszegi, a Vev6 iogosult a szerz6d6sszegds
k<ivetkezm6nyeit alkalmazni.

7.5. Elad6 
^z ^tal^ 

6s alkalmazottai iltal okozott kir6rt teljes felel6ss6ggel anozik. E korben a Elad6
kifejezetten kdtelezetts6get vdllal arra, hogy a tev6kenys6ge folpin ered6 kirokat teljes korien megt6titi.

7.6. Az Elzd6 koteles a szerz6d6ssel kapcsolatban keletkezett valamennyi dokumentumot 6s a tudomis6ra
iutott vdamennyi infotmici6t bizalmasan kezelei 6s titokban tartani. Nem hozhat nyilvinoss6gra., es nem
k<iz<ilhet a szerz6d€sr6l annak tartam6t6l semmilyen adatot a Vev6 el6zetes irisbehhozz ifuulAsa n6lkiil.

7-7. H^d6 k<iteles a Vev6t minden olyan koriilrn6ny'r6l halad6kt"l,nul 6nesiteni, amely a teljesit6s
etedm6nyess6g6t, vagy a hztind6 tzttAsit vesz'lyeztett, vagy gitolla- Az 6rtesit6s elmulaszt'sib6l ered6
kfu6n az Elad6 felel6sseggel tartozik

7.8. Elad6 haladektalanul kcizcil Vev6vel minden olyan kciriilrn6np, amely jelen szerz6d6s teljesit6s6t
6demben 6tinti vag5r befolyrisolja. Elad6 k<iteles a szerz6d6s teliesit6s6nek teljes id6tartama alatt
tulajdonosi szetkezet6t Vev6 sz6mira megismerhet6v6 tenni 6s Vev6t halad6k "Lnul 6rtesiteni a Kbr 143.

$ (3) bekezd6se szerinti iigyleteir6l.

7.9. Ela.d6 - amennyiben kiilf<;ldi ad6illet6s6gfi - k<iteles a szerz6d6shez ara vonatloz6 meghatakn^zist
csatolni, hogy az illet5s6ge szerhti ad6hat6sigt6l a magyar ad6hat6sig kozvedeniil beszerezhet az Ebd6ta
vonatkoz6 adatokat 
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otszigok kozoni jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil.

7.10- FLd6nak a i6tillis id6tartama alatt rendelkeznie kell a szerz6d6s tirgya szerinti term6kek j6rillisi
felt6teleknek megfelel6 karbantartisfioz, szervizel6s6hez szii&s6ges mfiszaki hitt6mel, szakszer{z
min6sit6sfi javit6mfihellyel Vev6 sz6khely6nek kozig."gaaisi hatirit6l kozriton szimitott 30 km-es
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korzeten beliil.

8, A szolgiltatls min6s6ge

A teliesitett szolgilatisoknak minden vonatlozisban k6vetniiik kell a szerz6d6sben meghatirozott
mriszaki leirist 6s minden szempontb6l meg kell felelmiik a szerz6d6sben szerepl6 mfiszaki 6s egyAb
kiivetelrn6nynek.

9. Szlllltds, ellen6rzes 6s itvetel

9.1. Elad6 koteles gondoskodni arr6l, hogy a szolg.iltatist a teljesit6s helyen kell6 id6ben teljesitse
(lesz6llitsa) annak &dek€ben, hogy a Vw6 megkezdhesse annak 6tr'6tel6t.

9.2. A Vev6 a szillitiskor mennfs6gi 6s a mikod6k6pess6g min6s6gi ellen6rz6st vegez. Mennyis6gi 6s a

mfikod6k6pessegi min6s6gi ellen6rz6s az a.l6bbiakra teried ki:
- a leszillitott tern6k 6s tartoz6kai daiab- illetve t6telszfuninak ellen6rz6se-
- a szdllitott term6k haszndlathoz sziikseges dokumentici6 megl6t6nek vizsgitata, illewe a term6k

dokumenrici6nak val6 megfelel6segi kontrollja,
- Syiot6 vagy Elad6 iltali nyilatkozag mely tara\mazza a hatilyos szabvinyoknak 6s el6irisoknak

val6 megfeld6s6get (6dnt6sv6delem, balesetv6delem, tfzv6delem stb).

9.3. Elad6 a szillit6ssal egyidejrileg kciteles magrar nyelven Vw6 k6pvisel6je r6sz6re Atadni minden olyan
dokumentumot - beleertve L WArt6 iltal kiadott nyilatkozatot vagy dokumentumot -, mely a szillitott
tetrn6k egyen6rt6kfis6genek megillapitisrihoz, hasznzlatithoz, kezel6s6hez €s mfkodtet6s6hez
elengedhetedeniil sziiks6ges.

9.4. Az E-lad6 k<iteles az ellen6rz6s sorin feltirt hib6kat 6s hiinyossigokat - a lehet6 legyorsabban 6s a
sai6t k6lts6gen - helyrehozni. Amennfben az Elad6 ezt nem teljesiti, a Vev6nek jogiban ill mis szem6ly
megbizni az utasitlsok v6grebzit sin, 6s az ebb6l ered6 vag;r ezzel iit6 koltsegeket a Vev6 levonhatja
birmely, az Elad6 r6sz&e esed6kes vagy esed6kess6 vil6 ki6zet6sb6l, illetve jogosult a szerz6d6sszeg6s
k6vetkezm6nyeit alkalmazni.

9-5- A Vev6 a nem megfelel6 min6segri szillitand6 tem6k vag)r tartoz6k Atv6tel6t elutasitja. Az elutasitott
eszk<iz<iket kiil6n jellel kell ellimi. Az elutasitott eszkdziiket el kell tivolitani a szllJilo's hely6r6l - ha a
Vev6 ezt k6ri - a Vev6 6ltal kiieliilt id6n beliil, 6s ha ez nem tiirt6nik meg, 

^z 
El^d6 k6lts6gere 6s

kockizatira keriilnek eltivolitisra.

9.6. Vw6 a szerz6d6sszer6 teljesit6s felt6telek6nt iizempr6ba lefolpatisit irja el6, melynek id6tarama 1

napd; nap. Az tizempt6ba a frzrkai 6ad6s-itv6telt 6s a beiizemel6st k<ivet6en, az iizembe helyezett
tenn6k mrikodesenek izsg1l^t6ta, lehet6s6g szerint a teljes funkcionalitis tesztel6s6re terjed ki. EIad6
kdteles az iizempr6ba id6tartama alan min. 1 f6 kezel6szem6lyzet biztositisir6l gondoskodni.

9.7. A funkcionilis teszt sorin, ha valamely funkci6 nem megfelel6en mrikodi\ ennek elhiritisa az Elad6
feladata.

9.8. Elad6 kiiteles az iizempr6ba sorin feltirt hibikat 6s hiinyossigokat - a lehet6 leggyotsabban 6s a salit
kdltsegen - helyrehozni Amennyiben az Flzd6 ezt nem teljesiti a Vev6nek jogiban ill m6s szem6lyt
megbizni az utasitisok vegtehaitisira, 6s az ebb6l ered6 vagy ezzel jfu6 k6lts6geket a Vev6 levonhatia
bfurndy, n Elad6 r6sz6re esed6kes vary esed6kess6 v6l6 kifizet6sb6l illetve iogosult a szerz6d6sszeg6s

k6vetkezm6nyeit alkalmazni.

9.9. Szerz6d6d6 Felek az itadis-atv6teli eljirist a sikeres iizempr6ba lez6r6sit k6vet6en tartanak. Vev6 az

itadis-iw6teli iegp6konyvet akkor k<iteles aM.imi 6s a teljesit6si igazolist kiadni, ha az iizempr6ba sorin
zz |tl.dott term6k hibidanul funkcionil. A szillitott termek tulajdonjog/nak Ltsz li.sa, az Atzdis-|ts|tel
id6pontjiban tort6nik, s Ver'6 an6l kezdse szedi annak hasznaig viseli terheit 6s mindazt a kirt, me\'nek
megt6rit6s6rc mist k6telezni nem lehet.

9.10. A rendeltet6sszeri hasznilatot 6s az alapvet6 funkcionilist nem befoly,isol6 apr6bb hib6k eset6n

Vev6 is koteles aliimi a jegyz6kon''vet, kiadni a teljesit6si igazol6st 6s a term6ket itvenni. Szerz6d6 felek
egyez6en adjik el6, hogy ebben az esetben a hibikat a jegp6kdnyvben t6telesen r6gziti\ 6s Elad6 koteles

a kijavit6sukat a teljesit6s igazohs kiadisit kovet6 15 napig v6gehajtani. Amennyiben az Elad6 az el6nt
hatirid6ig a r<igzitett hibikat nem javitja ki, a Vw6 jogosult a v6tellt arinyos r6sz6nek a hibajavitis
id6ponq6jg tcinen6 visszatatisira.
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9.11. Az atv6telt kiivet6en az Elad6 koteles sz6tszedni 6s eltivolitani az ideiglenes szetkezeteket valamint a
szerz5d6s teljesit6s6hez a tovibbiakban mir nem sziiks6ges anyagokat. Koteles tovibbi eltivolitani
minden szemetet vagr akadi'Jyt, 6s az 6tv6tel hely6t a szerz6d6sben el6irtaknak megfelel6en helyreillitani.

10. Szerz6d6sszeg6s

10.1. Amennfben a Szerz6d6 Felek egyike szerz6d6sszeg6st kovet el, a szerz6d6sszeg6s folytin kirt
szenvedett f6l kirt6dt6ste 6s/vagy kiitb6ne 6s/vagy azonnali hatilyl felmondista jogosult.

10.2. A Vw6 az Elad6hoz int6zett ir6sbeli nyilatkozattal, k6rt6rit6si kritelezetts6g n6lkiil azonnali hat6llyal
felmondhatja a szerz6d6st, ha
a) az Elad6 szen6d6sszeg6st kovet e\ azaz a szerz6d1sb5l ered6 valamely k6telezetts6#t nem teljesiti;
b) az Elad6 6sszeti id6n beliil nem teljesiti a Vev6 arra vonatl<oz6 felsz6litisit, hogy tegyen

marad6kulanul eleget a szerz6d6sben meghatirozott kotelezetts6ge kifogistalan 6s id6ben pontos
teljesit6s6nek,

c) az Elad6 megtagadja aYev6 iital adott uasitisok v6grehajtisit;
4 az EIad6 a Vev6 j6vdhagy6sa n6lkiil engedm6nyezi a szerz6d6sb6l ered6 k<ivetel6s6t, vagy Elad6 a

Vev6 el6zetes hozzijitulAsz n6lkiiLl 6s a Kbt. 138. $ rendelkez6seibe iitkciz6en vesz ig6nybe
alvillalkoz6t vagy egy6b k6zremrikod6t 

^ 
szerz6d1s teljesit6s6hez,

e) a Vev6 6zet6sk6ptelenn6 vili\ felszimol6si, v6gelszimolisi eljiris indul veie szemben, felftiggeszti
gazdasigi tev6kenys6get;

D Elad6 a teliesit6si hatind6hoz k6pest tobb mint 10 (tiz) napos k6sedelembe esid mely meghi6sul6s
eset6ben k6sedelni k<itb6rt Vev6 nem 6rv6nyesithet.

10.3. Vev6 a szerz6d6st felmondhatla vagr - a Ptk.-ban fogldtak szerint - a szerz6d6st6l ehllhat, ha a
Kbt. 143. $ (1) bekezd6s6ben meghadrozott esetek birmelyike fennill. A Vev6 az Elad6hoz intezen
ir6sbeli nyilatkozattal kirt#tesi ktjtelezettsdg n6lkiil azonnali hatillyal felmondja a szerz6d6st, h 

^ ^z 
Elad6

tulajdoni helyzet6ben vag5r tulaidoni viszonyaiban birmely, a Kbt. 143. $ (3) bekezd6s6ben meghalirozott
k,iitiiLlm6ny bekdvetkezilc

10.4. Az Elad6 azonnali hatdllyal felmondhatja a szerz6d6st, ha a Vev6 nem fizeti meg az Elzd6 ftszl.re a
Vev6 iltal kiillitott igazohs 6rtelrn6ben esed6kes birmely iisszeget ^z ad6sv6teli szerz6d6sben
meghatirozott hatirid6ig, felt6ve, hogy az Elad6 iltal tizott legalibb 30 napos p6thatirid5 is
eredmenyteleniil eltelt, tovibbi Vev6 sorozatosan 6s sulyosan megszegl a szerz6d6sb6l ered6 l6nyeges
kotelezetts6geit, 6s a szerz6d6sszeg6st irisbeli felsz6lids ellen6re sem orvosolia.

10.5. Az Elad6nak a Vev6 esedeges kirrit meg kell t6ritenie 6s lehet6s6g szerint mentesitenie kell a Vev6t,
illetve annak villalkoz6it es alkalrnazottait minden peffel, i#nnyel, vesztes6ggel 6s kirral szemben, amely
az Elad6 tev6kenys6geb6l vagy mulasztisib6l ered jelen szerz6d6s teljesit6se sodn.

10.6. Egyoldali felrnondis eset6n a felmondisi id6 kezd6 napja a felmond6 f6l t6tivev6nyes 6rtesit6
level6nek a mdsik f6l ilali kezhez/6tele. A Posa iltali misodik ercdm6nytelen k6zbesit6si kis&let eset6n a
lev6l k6zbesitettnek tekinthet6.

11. Kapcsolattat4s

11.1. Felek megillapodnak abban, hogy z jelen szen6dts hatilya alatt egyrnissal k6lcs<intisen
egdittrnfikiidve irimak el ennek &dek6ben Elad6 folyamatosan tijdkoztatni kdteles a Vev6t a teljesit6s
meneter6l. A Felek a szerz5d6s teliesit6se sorin minden l6nyeges k6riilm6nyr6l kotelesek egymist irisban
6rtesiteni.

11.2. Vev6 r6szer6l a kapcsolattarrisra feljogositott szem6ly:
N6u Pandur I(iroly
Telefon: +36 30 378 3713
Fzx:72/805-333
E-mail pandur.katoll@biokom.hu

Az Elad6 iltal kapcsolattartisn feliogositott szem6ly:
N&: BradaJinos
Telefon: 0G70l607-0070
Fax: 06-72/552-347
E-mail ertekesites@hidrorhu
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11.3. Szen6d6 felek jelen szerz6d6sben rneghatalmazzirk az el6z6 pontbar megnevezett k6pvisel6iket,
hogy a teljesit6s sorin hozott dont6sekn6l a feleket teljes jogkorel k6pviselj6k Ezen k6pvisel6k jogosultak,
illetve kijtelesek megtenni mindazon mfiszaki int6zked6seket, nfatkozatot, amely a szetz6d6s
teljesit6s6hez sziiks6gessd v6lik 6s a ielen szerz6d6sben, s a szerz6d6s mell6kleteiben foglaltakkal nem
ellent6tes. Szen6d6 felek k6pvisel6inek a jelen szerz6d6sben biztositott jogko6nek koditozisa a rn6sik
f6llel szemben csak irisbeli kozl6st6l kezdve hatilyos. A k6pvisel6k szem6ly6ben tort6n6 viltozist a felek
egymdssal azonnal irisban kozlik Ha valamelfk f6l a nyilatkozatinak dw6tel6r6l visszaigazol6st kivin
kapni a misik f6lt6l (cimzett6l) ezt az tgtny6t fel kell tiintetnie a nytlatkozatzban. Abban az esetben, ha
valamely hatirid6 szimile.sa a nyilatkozat iw6tel6t6l kezd6dil! a nyilatkozatot megtev6 f6lnek a

nyilatkozatiban k6mie kell a cimzett6l az itvttel visszaigzzolisit.

11.4. Vev6 r6sz6r6l z sz6llitisok ellen6rz6s6re, 6s az itadis-Aw6teli eljiris lebonyolitisira feljogositon
szem6ly:
N&: Pandur Iiiroly
Telefon: +36 30 378 3713
Fax:72/ 805-333
E-mail pandur.karoly@biokom.hu

Az Elad6 r€sz€r6l a szillitisok ellen6rz6s6re, 6s az |tzdis-|tvtteli eljfuis lebonyolitisira feljogositott
szem6ly:

N6v: BradaJinos
Telefon: 06-70/607-0070
Fax: 06-72/ 552-347
E-mail: ertekesitestOhidrorhu

11.5. A Szerz6d6 Felek jelen szerz6d6sben meghatalmazzik az el6z6 pontban megnevezett kepvisel6iket,
hogy a szdllitlsok ellen6rz6sg illet6lqg az itadis-itv6teli eljir6s lebonyolitisa sorin a Szerz6d6 Feleket
tdjes jogk6nel kepviseli6k A megiel6lt kepvisel6k jogosultalq illetve k6telesek megtenni mindazon
mriszaki int6zked6st es nyilatkozatot - ide6rtve a szillit6lw6l illet6leg az itadis-itv6teli jeglz6konlw
al6it6s|t -, amelyek szillitisok ellen6rz6se, illet6leg az 6tadris-6w6teli eliiris lebonyolitisa sorin
sziiks6gess6 vilnalc

12. Szerz6d6st biztoslt6 mell6kkdtelezetts6gek

72.7. Ha F.l^d6 olyan okb6\ amely6rt felel6s, megszegi a szerz6d6st, & azc\ a vtgteljesit6si hatirid6n tul
k6sedelmesen teljesig a Vev6t k6sedelrni kotb& illeti meg. A k6sedelmi k<itb6r napi m6rt6ke a szerz6d6s
szednti - 6ltalinos foqalmi ad6 n6lkiil szimitott - ellenszolgiltatis (v6telit) 1 7o-a. A k6sedelmi kotb6t a

k6sedelembees6s napjit6l esed6kes. A k6sedelrni k6tb6r maximilis iisszege a szen6dts szerinti - iltdinos
forgalmi ad6 n6lkiil szimitott - ellenszo\llatAs 10 oh-a.

12.2. Amennyiben az Elad6nak felr6hat6 kesedelem a szerz6d6sben kikdtdft v6ghatirid6hiiz kepest el6d a

10 napot, a Vev6 an6lkiil hogy 6rdekmrllis6t bizonyiana kellene iogosult a szerz6d6st azonnali hatilllzl
felrnondani, 6s a term6keket nris elad6tol beszerezni. Elad6 ebben az esetben meghirlsulisi kotb6n koteles
megfizemi, melynek m6rt6ke a szerz6d6s szerinti, AFA n6lkiiLl szimitott dij 10 7o-a. A meghirisulisi kotb6r
6rv6nyesit6se eset6n pt"d6t k6sedelrni kotbet nem terheli.

12.3. A Vev6 csak abban az esetben tarthat igenlt a k6sedelrni k,iitb6re, amennfben a k6sedelern az Elad6
hibijib6l ered Amennfben Yev6 n Elzd6 iltal 6sszerfien kert, a szerz6d&szeni teliesit6shez sziikseges

informici6t, adatot, nyilatkozatog hozz6l6nhsg d<int6st a Szen6d6 felek iltal irisban r<igzitett hatirid5n
beliil nem bocs qa az Elad6 rendelkez6s&e, 6s a k6sedelmes teljesit6s hiz6t6hgYev6 ebb6li Elad6 iltal el
nem h6rithat6 mulasztisib6l ered, abban az esetben kotb6rig6ny nem 6rv6nyesithet6. Elad6t tovibbi nern
terheli kcitb6r6zet6si k6telezetts6g, ha kcitelezetts6gei teljesit6s6t vis maior akzdalyozza meg. Vis maior
alatt 6rtend6k kiilonosen elemi csap6sok, sztrijkok vagy egy6b munkahelyi zavargisok, foldcsuszaml6sok,
foldreng6sek, viharolq villimcsapisolq iradisol valamint egy6b hasonl6, el6te nem lithat6 esem6nyek,

amelyek mindk6t f6l 6rdekk<iten kiviil meriilnek fel, €s amelyeket a felek kell6 gondossiggal sem tudnak
kiknsztibiilni.

12.4. A Szen6d6s - 12.2. pontbat leirt eseten kiviil - Elad6nak felr6hat6 okb6l tort6n6 meghirisul6sa

eset6n Elad6 k6teles a szerz6d6s szednti - 6ltalinos forgalmi ad6 n6lki.il sz6mitott - ellenszolgiltatis 10
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7o-inak megfelel6 osszegri k<itb6r megfizet6sere. A kotb6r vetit6si alapja a szez6d6s teliesit6s6nek
ar6nyihan megfelel6en csokken.

12.5. Vev6 kotb6dg6ny6nek 6w6nyesit6se nem jelenti a Vw6 egy6b - hibis teljesit6shez k6t6d6 -
ig6nyeinek elveszt6s6t.

13. I 6tLIlAt, ezav atosaflg

13.1. Efad6 a leszilliton term6kekre 6s tartoz6kaita az 6tadis-6tv6telli eljiris lezirisit kovet6 36 h6nap,
izem6ra koiitoz6s n6lKili, teljeskorfi j6trill6st villd. A szavatossigi jog a mindenkor hatilyos Ptk.
el6ir6sai szednt alakul.

73.2. Az Elu'd6 kitteles sajit k<;lts6gen az esedeges hibikat a lehet6 leghamatabb helyrehozni, illetve
kijavitani. Az Elad6 k<iteles az ajinlatiban villalt l6tillis id6tartama alatt alkat6szcser6t nem ig6nyl6
meghib6sodis eset6n 48 6rin beliil, alkatt6szcset6t ig6nyl6 meghibisodis eset6n 96 6rin beliil az el6iilt
hibat kijavitani. A kicser6lt vagy kijavitott szolg6lat6s tekintet6ben 6jra kezd6dik a j6till6si id6 azon a

napon, amikor a Yev6 szStnata kielegit6 m6don a csere vagy a kiiavit6s megt6rt6nik. Ha a szerz6d6s

rdszleges itv6telr6l rendelkezi\ a j6rillisi id6t a szillitand6 iruknak csak a csere vagy kijavitis iltal 6rtntett
t6sztte vonatkoz6an kell meghosszabbitani.

13.3. Ha meghibrisodis t6rtenik a j6tillisi id6 alatt, a Vw6 koteles felsz6litist kiilderi az Elad6nak. Ha az

Elad6 nem iavitla ki a libit az el6in hat6tid6re, a Vev6 jogosult arra, hogy saj6t mag iavitsa ki a hibit,
vagy, hory valaki mistbizzon meg a munka elv6gz6s6re az Elad6 kockizat6n 6s k6lts6gere.

14. Vitis iigyek rcndez6se

Minden ielen szen6d6sb6l ered6 vit6s k6d6st a Szetz6d6 Felek els6sorban kcizcis megegyez6ssel

probilnak megoldani- Amennyiben erre nincs lehet6seg, 691 6rt6l<tratrfut6l ftigg6en kikiitik a P6csi

Jirisbir6s6g illet6leg a P6csi Torv6nysz6k kizir6lagos illet6kess6g6t.

15. Alkalmazend6 iog

Jelen szerz6desben nem szabilyozott ketd6sekben a jelen szerz6d6s 6s elvilaszthatatlan mell6klerci, az

Eljir6st Megindit6 Felhivis, a Kcizbeszerz6si Dokumentum, az Elad6 riltal benyrjtott Airinlat

rendelkez6sei, valamint a k<izbeszerz6sekr6l sz6l,6 2075. evi CXLIIL torv6ny 6s a Polg"iti Tdrv6nykiinyw6l
sz6l6 2013.6vi V. t6w6ny rendelkez6sei az irinyad6ak.

16. A Szez6d6s mell6kletei

16.1. Jelen szerz6d6s elvilaszthatadan xlsz6tk€peztk az alAbbi mell6kletek:

1. szimri mell6klet Ellinist megindit6 felhiv6s

2. szimri mell6klet: Kozbeszez,6si Dokumentum (Mfiszaki leiris), valamint annak
n6dositisai

3. szimi mell6kleu K<izbeszetz6si eljir6s sodn z Yev6 ftsz|r6l nyu)tott kiegeszit6

tii6koztatisok
4. szimri mell6kler Elad6 kozbeszerz6s sorin benyrritott alinlatz, valzmint ahhoz

kapcsol6d6 hiinlp6tlis, utolagos igazolisi kdtelezettseg teljesit6se

reret6ben benyrijtott dokumentumok)

16.2. A Szen6d6 Felek r6gziti\ hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolisra a

szerz6d6s torzsszoveg6hez, de a Szerz5d6 felek szirnira ismert azok tartalrn . Ezen itatokat 6gy kell
tekinteni mint amelyek a jelen szerz6d6s elvilaszthatadan rtszltklpezlk, zzzal egyiitt 6rtelmezend6ek.

17. A Szerz6d6s m6dosltAsa

Jelen szerz6d6st Felek kizrit6lag irisban, a Kbt. 141. $ alapjin - az ott leirt felt6telek szerint -
m6dosithatiiL A m6dosit6sokat tartzlmaz6 megillapodist a k6s6bbiekben a szen6dts szerves r6szek6nt

kell kezelni.

18. A szerz6d6s hatilybal6p6se

18.1.Jelen szerz6des a Szen6d6 Felek iltali aliirisinak napj6n l6p hatrilyba.

18.2. Szen6d6 Felek jelen szerz6dest 6tolvasis 6s egys6ges 6rtelmez6s utAn azt, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t j6vithagy6l^g 6s c6gszerfien kti-Jt^ 

^ 
4 (n6gy) magyar nyelvri eredeti p6ldinyban,
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melyb6l 2 ftettQ p6ldriny Vev6t, ill 2 ftettQ peldriny Elad6t illeti
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