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6r:;"vAr-r-exozAsr KERETSzEnz6oEs

amely l6ttei<itt egyftszr6l a BIOKOM Nonprofit Kft. (sz6khely: 7 632 P6cs, Sill6si 6t 52., Cg.:
02-09-062862, ad6szim:. 77014959-2-02, bznkszirrhszLm: 10402427 -49525754-56491028,,
k6pviseli: Dt. Kiss Tibor iigyvezet5 igazgt6), mint megrendel5 (a tovibbiakban: Megtendel6),

misr6szr6l a LuMcs Trade Kft., (sz6khely: 7631 P6cs, Fiizes dril6 34.; cigegyzlkszim: Cg. 02-O9-
069018, ad6szim: 13143398-2-02, banksz6mlasz6m: 10700055-24020806-51100005, k6pviseli:
Lulcics J6zsef iigyvezetQ mint v6llalkoz6 (a tovdbbiakban: V6llalkoz6) (a tovibbiakban
egyiittesen: Szen6d6 felek) k<izcitt a mai nlpon 

^z 
alibbi felt6telekkel.

EL6ZMEIYYEK

Megrendel5, mint ajinlatk6t6 2016. okt6ber 24. ntpiir, ,,P6cs vitos kozrgazgalasi teriilet6n k6zi
h6- 6s sikossigmentesit6si munkik elv6gz6se" titgyban a k<izbeszez6sekr5l sz6l6 2015. &
CXLIII. tdrv6ny (tovibbiakban: Kbt.) Harmadik Pt6sz 712. $ (1) bekezd6s b) pontia 6s a Kbt.
105. S (1) bekezd6s a) pontia szerinti, a Kbt. 113. $ (1) bekezd6se szerinti cisszefoglal6
tii6koztatasbat meghirdetett, ndt k<izbeszerz6si eliir6s, melynek 4. r6sz6t k6pezte a k6zi h6- 6s
sikossigmentesit6si munkik elvegz6se P6cs Urinv6tos teriilet6n.

Megendel6 a, kozbeszeruls tAtgyilal szemben t6masztott mennyis6gi 6s szakmai
k<ivetelm6nyeket zz EliLrist Megindit6 Felhiv{sban 6s z Kozbeszetz6si Dokumentum ftsz6t
k6pez6 felzdatleuisban hatirozta meg.

Megrendel6 a kiSzbeszetz6si eliitis sorin benyrijtott aiinlatokat megwizsgilta, egym6ssal
6sszevetette, a sziiks6ges 6rt6kel6st lefolytatta, 6s drint6s6t az elbirilist kovet5en, 2016.
novembet 24. napiin fulsbara rz ajinlattev6kkel kozrilte. Megrendel6 - a hivatkozott
k<izbeszeu6si elj6risban - hozott dcint6se szerint nyeites ajittzttev6 a 4. t6sz vona&o z|sitbzn a
V6llalkoz6 letr

Ilyen el6zm6nyek utin a szetz6d6 Felek az Elj6r6st Megindit6 Felhivisnak, a dokumentici6
ftsz|t k6pez6 feladadeirisnak, valamint a Yillalkoz6 krizbeszerz6si eliirisban benyiitott
aiinJatinak megfelel6en ez alibbiak szerint ill.podnak meg:

LSZEPZ0DES TARGYA

1 .) Megrendel6 megrendeli, a Yillalkoz6 pedig elvillalja - t ielen szez6d6s 7. szimi mell6klet6t
k6pez6 feladatleitisban r6szletezett - n a,l6bb meghatirozott feladat elv6gz6s6t:
4. r6sz: K6zf h6- 6s sikoss6gmentesit6si munkik elvi.gzcse Utinviros teriilet6n (23.051 m), a
Megtendel5 egyedi megrendel6sei alapirin.

II. YEDEIGZE,SI ID6

2.) A v6dekezls id6tartama a szetz6d6skiit6s napiit6l 2017 . miLrcrts 31. ntpiirtg, ill fenn.
Szen6d6 Felek kifelenti\ hoglr - amennyib en azt 

^z 
id6jir6si koriiLlrn6nyek sziiLks6gess6 teszik - a

szerz5d6s id6tartamit a Megtendel5 a Kbt. 141. $ (4) bekezd6s a) pontia ,tapiin egyoldal.,
ioghatilyos nyilatkozat riti6n legfeliebb egy h6nappal meghosszabbithatia.
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III. YEDEKEZBsI npr.vsziNex

3.) A mentesitend6 riwo''al'k P6cs Megyei Jogri V6tos krizterei, ifudli 6s 6&el5i, melyekr5l val6

kimutatist a jelen szerz6d6s 2. szdmri mell6klet6tk€pez6 feladadeiris tafiakn z.

Iv. TAJEKoZTATASI KoTELEZETTSEG

4) V6llalkoz6 halad6ktalanul 6rtesiti a Megendel6t minden olyan ktiriiLlm6nyr5l, amely jelen

szetz6d1s teliesit6s6t, eredm6ny6t, illetve a teljesit6si hatirid6ket 6rdemben 6rinti vagy

befolyisolja. Az 6rtesit6sben rrigziteni kell az okokat, 6s iavaslatokat kell tenni a megoldisra.

5.) Amennyiben villalkoz6 n elifulst megindit6 felhivisban vagy a kcizbeszerz6si

dokumentumokban nem szerepl6, a teljesit6shez szii&s6ges egy6b informici5ra van sziiks6ge,

kiiteles az informici6 igeny6t5l Megtendel6t halad6ktalanul 6rtesiteni. Megendel6 v6lzlia, hogy

Yiltalkoz6 iltal 6sszer6en k64 t szen6dlsszeni teljesit6shez sziiks6ges minden informici6t,

adatog nyila&oz ztot, hozziriirolirst a lehet6 legr6videbb 6sszeni hatidd6n beliil - k6sedelem

n6lkiil - a Villalkoz6 rendelkez6sr6re bocsitja.

6) A Vill"lkoz6 6s a Megrendel6 e szerz6d6s teliesit6se 6rdek6ben a fentieken tul ilaliban is

egynttrnfikodnek. Ennek megfelel5eo kell5 id6ben egymis tendelkez6s6re bocsiti6k a sziihs6ges

alatokat 6s eszk<izriket, valamint gondoskodnak a teljesit6s tovlbbi felt6teleinek megteremt6s&51.

Y. SZ:ERJ;6D6 FELEK JOGAr ES xorrrBzerrstcer

7.) Villalkoz6 koteles gondosko di tz iitab v6gzett h6- 6s sikossigmentesit6si munk6klal

osszefiigg6sben a volnatkoz6 misz"ki, munkav6delmi, biztonsi4echnikai t.5'z- 6s

krimyezitv6delmi el6irisolq valamint a vonatkoz6 MSZ el6irisok betartisfu6l. Fentiek tat5s 6s

sorozatos elrnulasztisa eset6n Megrendel5 iogosult Villalkoz6 6rtelemszeri vorrzt&oz6 szimlzit

min6s6gi levon6ssal cs<ikkenteni. Az 6let-,6s vagyonbiztonsigot vesz6lyeztet5 esetben pedig a

konkr6imegtendel6s6t6l el{llni, 6s jelen szerz6d6st azonnali hatAnyal felmondani'

V;lhlkoz6 felel6s a helyszinen v6gzett minden tev6kenys6g biztositis66rt, 6s a tev6kenys6g6vel

osszefiigg6sben harmadik szem6lynek okozott k6r6rt.

8) V6llalkoz6 k<iteles a h6- 6s sikossig mentesit6si feladatot olyan szinvonalon ellimi, hogy a

gyalogos 6s k<izriti forgalom biztosit6sta keriili<in.

9.) Villalkoz5 felel5s a teljesit6shez sziiks6ges elegend5 szimri 6s szaktudisir szem6lyzet

biztositis66rt. Villalkoz6 felel5s zz a.lkdmzlzottzina,k magttzrtAsl'rt a teliesit6s hely6n.

10.) Villalkoz6 krjteles az elv6gzett munkir6l h6napl6t vezetni a ielen szerz5d6s 2. sz'itl;rl6

mell6klet6t k6pez5 feladadeir6sban foglaltak szednt'

1 1.) V6llalkoz6 halad6ktalanul kdz<il Megrendel5vel minden olyan kririiLlm6nyt, amely ielen

szerz6d6s teliesit6s6t 6rdemben 6rinti vagy befolyisolja.

12.) Megtendel5 jogosult a Yitllalkoz6 tev6kenys6g6t ellen5r2ni, de az ellen6tz6s z Yil\alkoz6
szerz6disszeri teliesit6s6t nem hiriltathatia. villalkoz6 nem mentesiil a felel6ss6g al6l, ha

Megrendel5 tz ellerr6rz6st eknulasztotta vagy nem megfelel6en v6.gezte el,6s nem is hivatkozhat

ataa.
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13.) Villalkoz6 iogosult alvillalkoz6kat tglrybe venni. Ha r Yiilalkoz6 a munkit alviilalkoz6
bevonis6val v6gz\ arrol k6teles el6zetesen tii6koztatni a Megrendel5t, az alvillalkoz6k
teliesit6sbe ttirt6n6 bevonisa, illet6leg * alvilldkoz6k szem6ly6nek m5dositisa tekintet6ben
Villalkoz6nak a Kbt. 138. $ (2)-(5) bekezd6s6.t dkalmtzva kell eliimia. Az alv6llalkoz6knak meg
kell felelniiiLk a kti zbeszerz6si eliir sban az alv6llalko z6kn meghatuozott kovetelm6nyeknek.

Yillalkoz6 a Kbl 138. $ (1) szakasza epiit k6telezetts6get v4llal ata, hogy z szerz6d6.s
teliesit6s6nek id6tartama alatt a Megtendel5nek beielentett alvillalkoz6i teljesit6s ijsszesitett
afirnya" nerr, haladhatia meg a saiit teliesit6s6nek arinyit.

Ylllalkoz6 a teljesit6shez a k<izbeszerz6si eliiris sodn, az alkalmassigin rk igazolisibzn ftszt
vett szervezetet a Kbt. 65. $ (9) bekezd6s6ben foglak esetekben 6s m6don kriteles ig6nybe
venni, valamint k<iteles a teliesit6sbe bevonni az alkalmassig igtzolas hoz bem.rtatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakembetek bevonisa akkor matadhat el, vagy helyettiik
akkot vonhat6 be mis (ide6rtve az italakwlis, egyesiil6s, sz6tv6lis 6ti6n t<irt6nt' iogut6dl6s
eseteit is), ha u F,la,d6 e szervezet y^gy szakembet n6lkiiLl vagy a helyette bevont rii szervezettel
vagy 

__szakemtretrel 
is megfelel tzoknak az alkalmassigi kcivetelrn6nyeknek, amelyeknek a

]/illelkoz6 z k6zbeszetzi.si ellirLsbxt az 
^dott 

szewezettel vagy szakemberel egyiitt f.Llt -"g.Yilla'lkoz6ta' a k<izbeszerz6si elj6r6s sotin bemutatott szewezetek 6s szakembJiek bevonis6ta
tekintet6ben egy6bttittt t Kbt. 138 $ (4) bekezd6se alkalmazatd6.

Yillalkoz6 a iogosan ig6nybe vett zlv4llalkoz66tt irgy felel, mintha a munkdt maga v6gezte
volna; alvillalkoz6 iogosulatlan ig6nybev6tele eset6n pedig felel6s minden olyan kir6rt is, amely
an6lkiil nem k<ivetkezett volna be. Ha v6llalkoz6 a ielen v. feiezet rendelkez6seit megszegi, a
Vev6 iogosult a szerz6d6sszeg6s k<ivetkezm6nyei t a.lkalntzizri.

Yillzlkoz6 az ilJrala 6s alkalmazottai 6ltal okozott kir6rt telies felel6ss6ggel artozik. E krirben a
villalkoz6 kifeiezetten k6telezetts6get viil xtt, hogy a tev6keny.6g. fotyuio ered6 pirokat
teles korfi eo megt6riti.

74.) Yiilalkoz6 k<iteles a szerz6d6s teliesit6s6nek telies id6tartama alatt tulzidonosi szerkezet1t

Y.gt:"d.]: sz6mira megismethet5v6 tenni 6s Megtendel6t halad6ktalanul 6rtesiteni a Kbt. 143. $
(3) bekezd6se szerinti iigyleteir6l.

15) A Villalkoz6 - amennyiben kiilfoldi ad6illet6s6gri - kiiteles a. szerz6dlshez ztra. von*koz6
meghatzlmazlst csatolni, hogy zz illet6s6ge szerinti ad6hat6 s6g16l a mtgyzt ad6hat6slg
krizvedeniiLl beszerezhet a. Yillalkoz6.o vonatloz5 adatokat az 

-otszigok 
rldz<;tti jogsegel;

ig6nybev6tele n6lkiil.

VI. MEGRENDELES, ATADAS-ATVETCT

16.) Megrendel6 k6pvisel6i szakszerrien kit<iltcitt Megtendel5 bizonylattal vagy telefonon -,
melynek Atinasztasira szo\ii a Felek rendelkez6s6re ill6 h6napl6 - aalatnat kcizvetlen
megrendel6st z Y lalkoz6 kiietott k6pvisel6jenek. Amennyiben villalkoz6 a h6- 6s
sikoss6gmentesit6s sorin a bizonylatban togzitettekt6l elt6t6 illapotot tahl, akkor a munkit
felfiiggrcszteni, 6s Megrendel5t 6rtesiteni k1i16lg5. p[Enrrnka 6s t<ibblemnunka csak a Megrendel6
irisbeli enged6ly6vel v6gezhet6. Felek e tekintetben r6utal6 magatarlista nem hivatkozhairak

S l,,.,9",



vII. ELLENERTETq rrzerEsr rBrtElBr,sr

17. ) Jelen szez6d6s keret<isszege 7.500.000,- HUF.

Felek a v6.llalkoz6i diiat munkanemenk6nti bontis szennt, az alibbi tisszegekben 6llapitiik meg.

- H6- 6s sikossigmentesit6s CaCl- ziz 6k 7:3 atinyban bekeverve,, a szii&s6ges

mennyis6gben kisz6rva, a mentesit6 znyag itini egyiitt: 23,- HUF+AFA/Io', azaz

huszonh6rom forint plusz iltalinos forgalmi zd6/m2

- Sikoss;ghentesit6s CaCl- zizallk 1:3 aritryban bekeverve,. a szii&s6ges rnennyis6gben

kisz6wi, a mentesit6 zryzLg xtyzgirival egyiitc 15,- HUF+AFA/ m', tztz tizenrit forint
plusz 6ltallnos fotgalmi ad6 /m2

- j6gfelrr.r6.' 100,- HUF+AFA f m', azaz sziz fodnt plusz iltalinos fotplmi ad6 /m'z

- HZ elsziltit1sa gepiirmfivel 2.880,- HUF+ Apyar", zzaz k€tezet-tyolcsziztyolcvzrr
forint plusz iltalinos forg mi a'd6 /6ra.

- Buszoblak (szimpla-28 t peton; h6- 6s j6gmentesit6se 1.500,- HrJF + AFA/db, 
^z^z

ezetdtsziz forint plusz ilalinos forgalmi ad6 /db
- Busz<ibkik (dupla-40 m peron) h6- 6. l6gm"nt sit6se 2.100,- HUF+ AFA/db, az^z

kltezer-egyszLz forint plusz iltalinos forgalni ad6 /db
- Gyalogatkel6k h6- 6s j6gmentesit6se 700HUF+ AFA/db, aztz hatsz'z fodnt plusz

tlal./Lros forgalmi ad6 /db
- K6szenl6r 60 HUF+AFA/ f6 / 6n, azez hatvan forint plusz 6ltalinos forgalmi ad6

/f6/6o
Szetz6d6 Felek ftigzitilq hogy az elszimohs sot6n a mindenkor hatilyos AFA tdrv6ny

rendelkez6seinek megfelel5en i6mak el.

18.) Megendel5 el5leget nem Ezer

Yillalkoz6 nem 6zethet, illetve szimolhat el a szerz6d6s teliesit6s6vel <isszefiigg6sben olyan

krilts6geket, melyek a Kbr 62. S (1) bekezd6s k) pontiinal ka) - kb) alpontiiban meghatirozott

fett6teleknek nem megfelel6 rfusasig tekintet6ben meriilnek fel 6s melyek Villalkoz6 ad6k<iteles

j<ivedelm6nek csokkent6s6te alkalmasak

A v6llalkozisi dii ki6zet6se zz egyedt megtendel6s szerz6d6sszerfi teliesit6s6t k<ivet5en, a Kbt'
135. S €)-(6) bekezd6s6ben 6s a Ptk. 6:130. $ (1) bekezd6s6ben foghltak szeint a szlmfz

k6zhizv6tel6t vryy - ha bi-ely, a Ptk. 6:130. $ (2) bekezd6s6b en szabllyozott koriilm6ny fennill

- n rgazoy szeL6d6sszerfi teliesit6st kovet6 30 napon beliil szimla ellen6ben, a vdJalkoz6

10700055-24020806-51100005 szitmu p6rzforgalmi szirdirlita va16 itutalissal, forintban (I-IUF)

tdrtenik. Amennyiben a teliesit6shez Yillalkoz6 alvillalkoz6t vesz \6nybe, abbxt tz esetben - az

el5z5ekt6l elt6t5en - t szLnla kiegyenlit6s6re a Kbt. 135. $ (3) bekezd6s6vel <isszhangban keriil

sor. A Megrendel6 jelen eliitis keret6ben kritcitt szerz6d6sek teliesit6se soim tz td6zis rcn'd1&61

sz6l6 2003.6vi XCII. t6w6ny (Art) 36/A. $-it telies korben dkthnzzzt'

79.) A szimlAt havonta eg5r alkalommal" Megtendel6 nev6te, cim6t feltiiretetve kell ki;llitani 6s 25.

pontban megielolt k6pvisel6ie szimiarz itzdr. Ett6l elt&6en kiillitott szi.mlik eset6ben

ilIegreodel6 logosult azokat azonosithatatlaok6nt visszakiiLldeni. Az ebb6l ered6 fizet6si

k6sedelem miatt a Villalkoz6 k6sedeLni kamatot nem 6rv6nyesitlet a Megrendel6vel szemben.

Megrendel6 Ezet6si k6sedelme eset6n V6lhlkoz6 o, Kbt. tendelkez6seinek megfelel6en fogosult a

Ptk. 6:155. $-6ban meghatfuozoft k6sedekni kamatot koveteld.

\ [q.



vr[. szERz6DEsr Brzrosir6 uerrEru<OterBzpmsEcer

20.) Yillalkoz6 kriteles a szez5d6s telies id5tartama alatt a megtendel6st6l szimitva legk6s6bb 60
petcen belii{ z vallalt szolg,iltarist minden mun}ateriileten megkezdeni, valamint a h6 -.es
sikossigmentesit6st a kezd6st6l szimitott 6 6dn belii! a sikoss6gmentesit6st a kezd6st6l szimitott
4 6rin beliiLl befe)eznt. A kezd6si id6t meghalad6 vagy binnely munkateriileten t6rt6n6
k6sedelmes teliesit6s eset6n Villalkoz6 koteles minden eg6sz 6r6t kcivet5en a k6sedelem
megsziintet6s6ig 75.000,- HUF, azaz heivenotezer forint m6rt6kff k<itb6rt megfizetni.

Megtendel5 fenntartia mrginak a. jogot atta, hogy a megrendel6st6l szimitott 60 percen nili
k6sedelmes munkakezd6s, valamint a h6 -€s sikoss6gmentesit6st a kezd6st5l szarnitott 6 6rit
meghalad6, a sikoss6gmentesit6st a kezd6st6l szdmitott 4 6fit meghabd6 befejez6se eset6n a
befejez6si httAid6leiiLrtAt k<ivet5en Villalkoz6 kcilts6g6n tovibbi er5forist von,on be a munkik
miel6bbi befejez6se &dek6ben, mely nem mentesiti Y6llalkoz6t a k<itb&6zet6si kotelezetts6g al6l.

21.) Megtendel5 csak abban az esetben tarthat igenyt a k6sedelmi kotb6re, amennyiben a
k6sedelem a Villalkoz5 hibAirb6l eied. V4ll.lkoz6t nem terheli k<itb6r6zet6si kotelezetts6g, ha
k6telezetts6gei teljesit6s6t vis maiot tkzdLlyozzz meg. Vis maior alatt 6rtend6k kiiLl6n<tsen elemi
csapisok, sztriikok vagy egy6b munkahelyi zltrglsok, foldcsuszamlisok, f61&eng6selq vihatolq
villimcsapisok, itadisok, valemint egy6b hasonl6, el6re nem lithat6 esem6nyek, amelyek
mindk6t f6l &dekk<it6n kiviii meriilnek fel 6s amelyeket a Felek kell6 gondossiggal sem tudnak
kil<iisz<ibrilni.

22.) A Szetz6d6s Villalkoz6 6tdekkrit6ben felmediLlt okb6l tort6n5 meghirisulisa eset6n a
villalkoz6 k<iteles a szez5d6ses keretcisszeg 15 o/o-6rtk megfelel5 m6rt6kri (1.125.000,- HUF,
tztz egym )r6-szizhtszot6tezer fodnt) kotb6t megfizet6s6re. Felek r<igziti\ hogy a meghirisulisi
kotb6r vetit6si alapja a teliesit6s atiryirbao cscikken.

23) Megrendel6 k<;tb6rig6ny6nek 6rv6nyesit6se nem ielenti az egy6b ig6nyeinek - hib6s
teliesit6shez kot6d6 - elveszt6s6t.

24.) YilJdkoz6 a szetz6d6.s ali.irisakor, ezt krivet6en pedig a szerz6d6s fennillisa alatt a
Megrendel6 felhivisira halad6ktalanul k<iteles a Megendel6 fel6 a biztositisi szetz6d1s vagy
kcitvtny bemutatasivd igazoln, hogy rendelkezik legalibb a, szerz6d6s tirgyt szei,nd
tev6kenys6gre kiteried6, 5.000.000, HUF / 6v, 

^zaz 
6ttnilli6 foi",t/ 6v 6s kfuesel6nyenk6nt

2.000.000 HUF, azzz k6tnilli6 forint <isszegre sz6l6 szakmai felel6ss6gbiztositissal. A biztosilisi
szetz6d6s vagy kotv6ny bemutalis a szez6d6skrit6s felt6tele. A felel5ss6gbiztositist a Villalkoz6
a' szerz6d6s megszrin6s6ig kriteles fenntartani. Amennyiben z, yilialkoz6 biztositisa - a
villalkoz6nak fel nem r6hat6 okb6l - megszrinik 6s helyette halad6ktalanul, de legk6s5bb a
megszfn6st6l szimitott 8 nrptAi napon beliil lii biztositisi szez5d6st nem krit, e molaszris a
szez6d6snek a Megrendel6 iltali azonnali megsziintet6s6t (szankci6s felmondisit) vonhatia maga
udn. Amennyib en a Yallalkoz6 felel5ss6gbiztositisa a villalkoz6 mutasztis{b6l u^gy ^i",szimfua' feb6hat6 okb6l szrinik meg a Megrendel5 jogosult a szerz6d6s azornal hatlllyali;Jrtlr6
felmondisira.
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rx. EGYUr"rMiirOoEs

25) A szetz5d6st 6rint6 k6rd6sek, a munkav6gz6s osszehangol6sa, a h6- 6s sikoss6g mentesit6s

sor6n sziiks6gess6 v6l6 int6zked6sek megt6tele tekintet6ben

BIOKOM Nonprofit Kft., rninl Megrendel6 szerz5d6st 6rint5 k6rd6sekben kapcsolattart6

szem6ly, valamint a ktizvetlen miszaki k6pvisel5:
n6v: Nagy Err.in patkgondoz6si 6s koztisztasigi rdszlegvezet6

levelez6si cim: 7632PEcs, Sill6si rit 52.

telefon: 20-497 -86-72
fax: 72-805-333
e-mail: naqv.err fur(Ebiokom.hu

Luklcs Trade Kft., mint VCllalkoz6 ftsz6r61alrl6- 6s sikoss6g mentesit6s6rt felel6s vezet6:

n6v: Lukics J6zsef

telefor: 06-7 2 / 441 -437, 06-30 / 335-5436

f*:06-72/447-437

e-mail lukacstadekft@chello.hu

26.) Szen6d6 felek ielen szerz5d6sben felhztalntzzik a 25. pontbao megoevezett

k6pvisel5ikeg hogy a h6- 6s sftossig mentesit6si munkikkal kapcsolatos d<int6sekn6l a teljesit6si

jeg5rz5kdnyvek "ln a"a"a a feleket telies iogk<irrel k6pviselj6k. Jogosulta\ illetve k<itelesek

rri"gt.noi mindazon miszaki int6zked6seket, nyilatlozatot, amely a szetz6d6s teliesit6s6hez

sziils6gess6 vilik 6s a ielen szerz5d6sben, s a szexz6d6s mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes.

Szetz6k felek k6pvisel6inek a ielen szez5d6sben biztositott iogkor6nek korlitozisa a m6sik

f6llel szemben csrk i.i.b"li k,ir16.t5l kezdve hatilyos. A k6pvisel6k szem6ly6ben ttirt6n6 viltoz6st

a felek egyrnissal azonnal irisban kozlik.

27.) Szen6d6 felek kotelesek egyrrris kozotti valamennyi kdzl6st, 6tesft6st, int6zked6st 6s d<int6st

irisban rOgziteni 6s egynrlshoz halzd6ktalanul eliuttami lev6! fax vagy email ritjin. Minden.olyan

kOzl6s, mJly 
^ "r"rril6" vonatkoz6siban ^ 

cimezett r6sz6r5l tudornisulv6telt, vagy int6zked6si

kdtelezetts6get leleng illewe keletkezeg postai riton is meg kell kiildeni. A postai 6ton eliuttatott

nyilatkozato-k i6zbesitetmek tekintend6ek, amennyiben azok ,,nem keteste", ,,itv6telt
megtagada", ,,cimzett ismeretlen" vagl hasonl6 t2ft2hn postai ielz6ssel 6rkeznek vissza a

nyila&ozattev6hiiz.

28.) Felek megillapodnak abban, hogy ielen szetz5d6s hatllyinak arlama alatt 6s azt k<ivet5en

bizalmasan, lialeti titokk6nt kezelik a szetz6d6s teliesit6se kapcsin tudom6sukfa iutott
inforrn6ci6ikat, t6nyeket vrgy *datokag azokat harnadik f6lnek semmilyen fonniban nem adiik
tov6bb. A fenti inforrnici6k, t6nyek, valamint adatok - a misik f6l iltal el6zetesen adott kifeiezett

irisbehhozziriirulasa n6lkiil - kiz6r6lzg a szerz6d6.s teljesit6s6re haszn,lhat6k fel.

29.) Mindk6t fll tAi6koztzgt 6rintett munkavillal6it a jelen szerz5d6sben foglalt kotelezets6geir6l

6s ielel6ss6get villalnak saiit munkavillal6ik tekintet6ben a fenti kritelezets6gek teliesit6s66rt'

|fr"



x. szEpJzoDbs TDOTARTAMAs MEGszfNEsE

30') Szez5d5 Felek jelen szerz6d6.st l<tz6t6lag a Kbl 141. $ szednti koriiLlm6nyek fennilla eset6n
m6dosithatiik.

31.) Felek a ielen szerz5d6st a szerz5d6s alatis6t6l kezd5d6 hatillyal ielen szen6d6.s 2.)
ponti6ban meghatitozott id6tartamra. kotik. Felek r<igzitik, hogy a. szerz6d6s id6 el6tt megszrinik,
ha a kiEzetett villalkozirsi dii risszege - z szerz6d,€s id6tartamatzk utols6 napjit megelSz6en -
el6ti a szez6d6ses ketetcisszeg m6rt6k6t.

32.) Jelen szez6d6sben foglalt megillapodis hatlrozott id 6txtamxa tekintet n6lkiiLl, birmelyik f6I
jogosult jelen szerz6d6st 30 napos felrnondisi id6 kik<it6se mellett, ir6sban, indokolis n6lkiil
felmondani.

33.) A Megrendel6 a Yillalkoz6hoz 'rnt[zett ir6sbeli nyilat}oz atta\ kirt6it6.si kotelezetts6g n6lkiil
tzonnzh hzlzllyal felmondhatia a szetz6d€st, ha

- a' Y{llz'lkoz6 a mentesit6s elrendel6s6t6l szimitott 12 6tis k6sedelembe esik vagy a
szetzSd6s id6tartama a,lztt tz egyedt megrendel6sek vonatkozisiban 3 alkalommal
k6sedelmesen teliesit;

- t Yillalkoz6 sulyos szez6d6sszeg6st kcivet el, azaz t szerz6d6sb6l ered6 valamely l6nyeges
kotelezets6g6t nem teliesiti,

- a Kozbeszerz6si D<int6bizottsig a Kbt. 152. $ szerinti hatatozztabat megillapitotta a
kiizbeszetz6si eliirisra vonatJ<o z6 szzbilyok megs6rt6s6t, felt6ve, hogy a Jogs6rt6s
befolyisola a krizbeszeai.si eljfu st lezit6 dont6sg

- z Y6llzlkoz6 6sszerri id6n beliil nem teliesiti a Megendel6 arra vonatloz5 felsz6lirisig
hogy teryen marad6kt lenul eleget a szerz6d6sben meghatirozott k<itelezetts6ge
kifog6stalan 6s id5ben pontos teliesit6s6ne\

- tYi\zlkoz6 alapos ok n6lkiil megtagadia a Megtendel6 6ltal adott utasitisok v6gtehaitls6t;
- t Ylllalkoz6 a. szetz6d6s 24. pongitban meghatlrozott biztositisi szerz5d6se a jelen

szerz6d6s td6tzr.zma. alatt megszfnik 6s helyette a, Yilldkoz6 rii biztosic{si szetz6d6st nem
k<it vagy amennyiben a biztositlsi szez6d6s nem a Vi.llalkoz6nak felr6hat6 okb6l szfint
meg, a megszfint6st k6vet6 8 napon belii{ nem k<it;

- t Yillalkoz6 a Kbr 138. S (2) - (4) bekezd6s6ben foglaltakat megs6tti,
- a.Yillzlkoz6 ellen cs6d- vagy felszimol:isi ellirirs vzgy vigelszimol6s indul
- a Yillalkoz6 megs6rti a titoktart6si kcitelezets6get.

34.) A Megendel6 tYi dkoz6hoz nt6zett itisbeli nyilatkozatta! Mn6rit6si kritelezets6g n6lkiil
tzonna,lt h"tilly"l felmondia t szetz6d6sq hz z, Yillalkoz6 tuJaidoni helyzet6ben 

""g1, 
t"ulaooi

viszonyaiban binnely, a Kbt. 143. S (3) bekezd6s6ben meghat6rozott k6riilmeny bekdve&ezik.

35) A Villalkoz6 a Megtendel6 srilyos szetz5d6s szeg6 mtgatarttsa eset6n iogosult azonnali
hadllyal irisban felmondani a szerz6d6st. Ebben az esetben a viilzlkiz6 iogosult a
Megtendel5vel szemben 6rv6nyesiteni a, szetz6d€sszeg6sb5l fakad5 egy6b ig6nyeit is. Sulyos
szerz6d6sszeg6snek tekintend6 kiil<iniisen, ha:

- Megrendel6 iltal kiiMtott igazolis &telm6ben esed6kes b6rmely <isszeget nem 6zet ki a
villalkozisi szerz6d6sben meghatirozott hztand6tg, felt6ve, hog;r ; vinl koz6 altaj
tdzritt legalibb 30 napos p6thatirid6 is eredm6nyteleniiLl eltelt, valamint

- a Megtendel5 fizet6sk6ptelenn6 vilik.

$ t"t



XI. EGY6B RENDELKEZESEK

36.) Felek a szerz5d6sb5l ered5 vitis k6rd6seket megkis6rlik tirgyalis ritjin rendezni, melynek

eredm6nytelens6ge eset6n a P6csi Jirisbfu6sig, illewe 6rt6khatlrt6l fiigg5en a P6csi Torv6nysz6k

illet6kess6g6t kritik ki.

37.) A ielen szetz6d6sben nem szabilyozott k6rd6sekben kii{rinosen a Pol#i Trirv6nyk<in1vr5l

sz6l6 2013.6vi V. tow6ny, a k<izbeszetz6sekr6l s2616 2015.6vi CXLIII. t<irv6ny (,Kbt."), 6s

egy6b hatllyos, kapcsol6d6 iogszabilyok vonatkoz6 rendelkez6seit, valamint a k<izbeszetz6si

eli6r6sban k6szitett aj6nlatt6teli felhivis el5ir6sait kell alkalmazni.

Jelen szez6d6s elvihszthatadzt ttsz6t k€pezil< az t libbi mell6kletek:

1. szim6 mell6klet Eljitist Megindit5 Felhiv6s

2. szimri mell6klet. Feladadeir6s (I{<izbeszerz6si Dokumentum)
3. sz6mri mell6klet Kieg6szit6 tiilkoztztis
4. szir.irit mell6kler v6llalkoz6 ai riata, vdantnt u tiSnlat\oz kapcsol6d6 iratok

(hiinyp6tlis, felviligositis, indoklis)

A Szetz5d5 felek r<igziti\ hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriiLlnek csatolisra

r szerz6d6s trirzssz6veg6hez, de a Szez5d6 felek szimim ism ert 
^zok 

tartak* . Ezen iratokat 691r

kell tekinteni, mint emelyek t jeler, szetz6d6s elvilaszthatadan r6sz6t k6pezik, tzzel egyitt
6rtelmezend5ek.

A szerz6d6st a Felek - annak elolvasisa 6s 6rtelmez6se utin - mint akaratukkal mindenben

megegyez6t 4 etedeti, egyez5 p6ldinyb tn irtak di, melyb6l 2 p6ldiny Megtendel6g 2 p6ldiny

Villalkoz5t illeti.

P6cs, 2016. Cecqm-bet- !9 '

BIOKOM Nonprofit Kft.

Dr. Kiss Tibot iiglwezet6 tguzgat6

Lukics Ttade Kft.

Luk6cs J6zsef iigyvezet6h
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