
VALLALKoZASI KERETSZERZ6DES

amely l6treiott egyriszril a BIOKOM Nonprofit Kft. (sz6khely: 7632 P6cs, Sill6si rit 52., Cg:
02-09-062862, ad6szim: 17014959-2-02, bankszimlaszlm 10402427 -49525754-56491028,
k6pviseli: Dt. Kiss Tibor iiryezet6 ig zg t6), mint megtendel6 (a tov6bbiakban: Megrendel6),

m6sr6szr5l a Platina-Bau Ztt., (sz6khely: 7 632 P6cs, Faiskola utca 3.; c|gegyz|kszitrlal Cg. 02-10-
06O282, zd6sz6m: 72491296-2-02, bankszimlaszim: 10102440-34554600-01003003, k6pviseli:
Katics J6zsef vezeig zg A nint villalkoz6 (a tovibbiakban: V6llalkoz6) (a tovibbiakban
egyiittesen: Szerz6d6 felek) ktizott a mai napon az alitbbi felt6telekkel.

EL62MEI{YEK

Megendel5, mint aiinlatk6r6 2016. okt6ber 24. nap1in,,P6cs viros koztgazgzt6si terii,let6n k6zi
h6- 6s sikoss6gmentesit6si munldk elv6gz6se" titgyban t kozbeszerztsekr6l sz6l6 2075. 6vi
CXLIII. tcirv6ny (tov6bbiakban: Kbt.) Harmadik R6sz 112. $ (1) bekezd6s b) pontja 6s a Kbt.
105. S 0) bekezd6s a) pontfa szerinti, a Kbt. 113. $ (1) bekezd6se szerinti osszefoglal6
taiikoztztAsban meghirdetett, nynt kozbeszerz|si eljiris, melynek 2. r6sz6t k6pezte a k6zi h6- 6s

sikossigmentesit6si munkik elv6gz6se P6cs Kerwitos kelet tedilet6n.

Megrendel6 a k<izbcszetz6s tArgyivoJ, szemben timasztott mennyis6gi 6s szakmai

kcivetelm6nyeket az Eliirist Megindit6 Felhivisban 6s z Kiizl:eszern4si Dokurnentum t6sz6t

k6p ez6 febdtJeitisbar hatAxozta meg.

Megrendel6 z kozbeszetz6si eliris sorin benyujtott aj6nlatokat megvizsgilta, egymissal
6sszevetette, a sziiks6ges 6rt6kel6st lefolytatta, 6s dont6s6t az elbit6l6st kcivet6en, 2016.

november h6 24. nq16n irLsbxr rz ajinlattev6kkel k<iz<ilte. Megrendel6 - a hivatl<ozott
k<izbeszerz6si eli6risban - hozott diint6se szerint nyertes aiinlattev6 a2. r6sz vonatkozisiban a

V6llalkoz6 lett.

Ilyen el6zm6nyek utin a Szetz6d6 Felek az Eliit6st Megindit6 Felhivisnak, a dokumenlici6
ftszlt k6pez6 feladadefuisnak, valamint r Y6llalkoz6 ktizbeszerz6si elifudsban benyujtott

$inlatznak rnegfelel5en az alibbiak szerint illapodnak meg:

I.SZEPJ,.6Dtj,S TARGYA

1.) Megendel6 megrendeli, r Yilldkoz6 pedig elvill,lia - a ielen szerz6d6s 1. szimri mell6klet6t
k6pez6 feladadeitisban riszletezett - az alitbb meghatirozott feladat elv6gz6s6t:

2. r6sz: K6zih6- 6s sikossigmentesit6si munkik elv6gz6se Kerwiros kelet teriilet6n Q1.135 m),
Megendel6 egyedi megtendellsei alapjLn.

II.VEDEIG,ZESI ID6

2) A v6dekez6s id5tartama a szetz6d6sk<it6s napi6t6l 2017. rnircius 31. napiittg,ill fenn.

Szetz6d6 Felek kijelentik, hogy - amennyib en azt n rd6iit si koriilm6nyek sziiks6gess6 teszik - a

szetz6d6s id6tartamit a Megtendel5 a Kbl 141. $ (4) bekezd6s a) pontja dapjin egyoldzli,
joghatilyos nyilatkozat ritjin legfeliebb egy h6nappal meghosszabbithatia.

III. VEDEKEZEST TTBT.YSZiNET

3.) A mentesitend6 ritvonalak P6cs Megyei Jogri V6tos kozterei, jildii 6s itkel5i, melyekr5l val6
kimutatist a ielen szerz5d6s 2. szimf mell6klet6t k6oez6 feladadeiris tarta.Imzz.
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rv. TAJEKOZTATAST KOTELEZETTSEG

4) Y6lla1koz6 halad6ktalanul 6ttesiti a Megrendel6t minden olyan koriilm6nyr5l, amely jelen
szerz6d6s teliesit6s6t, etedm6ny6t, illetve a teliesit6si hadrid6ket 6rdemben 6rinti vagy
befolyisolia. Az 6rtesit6sben r<igziteni kell az okokat, 6s iavaslatokat kell tenni a megoldista.

5.) Amennlben Villalkoz6 az ell6rlst megindit6 felhiv6sban vagy a kozbeszetzisi
dokumentumokban nem szetepl6, a teljesit6shcz sziiks6ges egy6b informici6ra van sziiks6ge,
k<iteles az informici6 igeny6r6l Megrendel5t halad6ktalanul 6rtesiteni. Megrendel5 ylilqlia, hogy
V6llalkoz5 6ltal 6sszenien k64 a szetz6d6sszeri teliesit6shez szii&s6ges minden inforrnici6t,
adatog nyila&oz^to\ hozzAjafil^st a lehet5 legrovidebb 6sszerri hatirid6n belii{ - k6sedelem
n6lkiil - a Villalkoz6 rendelkez6s6re bocsitia.

6') A Villalkoz6 6s a Megrendel6 a szerz6d6s teljesit6se 6rdek6ben a fentieken ni( iltaliban is
egyiittrnrikcidnek. Ennek megfelel6en kell6 id6ben egym6s rendelkez6s6re bocsitj6k a sziirks6ges
adatokat 6s eszkciz<iket, valamint gondoskodnak a teliesit6s tovibbi felt6teleinek megteremt6s6r5l.

v. szF,Fz6D6 FELEK JOGAr ES xotrrnZBrtSEcer

7.) Villalkoz6 ktiteles gondosk odn zz ilala v6gzett h6- 6s sikossigmentesit6si munlcikkal
osszefiigg6sben a vonatkoz6 mriszaki, m,nkav6delmi, biztonsigtechnikai, tiz- 6s
k<imyezetv6delmi el6irisok, valamint a vonatloz6 MSZ el6irisok betart6sfu6l. Fentiek tart6s 6s
sorozatos elmulasztisa eset6n Megrendel6 iogosult Y6llzlkoz6 6rtelemszeni vonatkoz6 szimliit
min6s6gi levonissal cs6kkenteni. Az 6let-,6s vagyonbiztonsigot vesz6lyeztet5 esetben pedig a
konkr6t megtendel6s6t6l elillni, 6s felen szerz5d6st azonnali harillyal felmondani.

Villalkoz6 felel6s a helyszinen v6gzett minden tev6kenys6g biztositisi6rt, 6s a tev6kenys6gevel
<isszefiiggdsben harmadik szem6lynek okozott kir6rt.

8) Villalkoz6 kciteles a h6- 6s sikossig mentesit6si feladatot olyan szinvonalon ellitni, hogy a
gyalogos 6s k<izriti forgalom biztositisra kedilirin.

9.) Villalkoz felgl5s a teliesit6shez szii&s6ges elegend6 szimi 6s szaktudisri szetnllyzet
biztosit6si6rt. v6llalkoz6 felel5s az a,lka,lm^zotra,inak magatartisi6n a telesit6s hely6n.

10.) villalkoz6 kiiteles az elv6gzett munkir6l h6napl6t vezetni a jelen szerz5d6s 2. sz|mi
mell6klet6t k6pez5 fela&deirisban foglalak szerint.

1 1.) v6llalkoz6 halad6ktalanul k<iz<il Megrendel5vel minden olyan k<idilm6nyt, amely ielen
szetz6d6s teliesit6s6t 6rdemben 6rinti vagy befolyisolia.

12.) Megendel5 iogosult a Villalkoz6 tev6kenys6g6t ellen5dzni, de zz ellen6tz6s z Yillalkoz6
szerz6d6sszetfi teliesit6s6t nem hitr6ltathatia. V.{llalkoz6 nem mentesiil a felel6ss6g al6l ha
Megrendel6 az ellen6tz6st elmulasztotta vagy nem megfelel5en vigezte e\ 6s nem is hivatkozhat
atra.

13.) Villalkoz6 jogosult alvillalkoz6kat igenybe venni. Ha a Y6tlqlkoz6 a munMt alvillalkoz6
bevonisival v6gzi. att6l k<iteles el6zetes et t6i6koztant a Megrendel6t, az zlvtllalkoz6k
teliesit6sbe ttirt6n6 bevon6sa, illet5leg 

^2 
sly4ll"lkoz6k szem6\6nek m6dositisa tekintet6ben

Villalkoz6nak a Kbt. 138. $ (2)-(5) bekezd6s6t alkalmazva kell eliimia. d2 2lyillalk6zfknak meg
kell felelniiik a kozbeszerz6si eli 6tzsbrn n alv6llalkoz6kra megharirozott kcivetelm6nyeknek.

V6llalkoz6 a Kbt. 138. $ (1) szakasza alapjin kotelezets6get villal alna, hogy a szen6d6s
teliesit6s6nek id6trrtama alatt a Megrendel6nek be)elentett alvillalkoz6i teljesit6s cisszesitett
at6nya nem haladhatia meg a sai6t teliesit6s6nek at6nyLt.

Villalkoz6 a teliesit6shez a kozbeszerz|.si eljitis sor6n, az alkzknassiglnak igazol6sibar. t6szt
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vett szervezetct a Kbt. 65. $ (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don k<iteles ig6nybe
venni, valamint kriteles a teljesit6sbe bevonni az alkalmassig igzzolasihoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakembetek bevonisa akkot maradhat el, vagy helyettiik
akkot vonhat6 be m6s (ide6tv e az 6tala.k'iits, egyesiil6s, sz6tvLlAs ritjin tort6nt jogut6dlis
eseteit is), ht az Elad6 e szewezet vagy szakember n6lkiil vagy a helyette bevont rij szervezettel
vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmass6gi kovetelm6nyeknek, amelyeknek a
Y6llalkoz6 z ki5zbeszerz6si eliirisban az adott szervezettel vagy szakembcrtel egyiin felelt meg.
Y|llalkoz6ta a kozbeszerz6.si eli6tis sor6n bemutatott szervezetek 6s szakemberek bevon6s6m
tekintet6ben egy6bttAnt a Kbt. 138 $ (4) bekezd6sc alkalmazand6.

Y6llalkoz6 a jogosan ig6nybe vett alvrllalkoz6l.t rigy felel, rnintha a munkit maga v6gezre
vol.''a; alvillalkoz6 iogosuladan ig6nybev6tele eset6n pedig felel6s minden olyan k6r6rt is, amely
an6lkiil nem kcivetkezett volna be. Ha Y6llalkoz6 a jelen v. fejezet rendelkez6seit megszegi, a
Vev6 jogosult e szerz6d,6sszeg6s krivetkezm6nyeit alkalmazni.

V6llalkoz6 
^z 

dkala.6s alkaltnazottai 6ltal okozott kir6rt telies felel6ss6ggel t^fiozlk. E korben a
Yllla'lkoz6 kifejezetten kotelezetts6get villal arrz, hogy a tev6kenys6ge folydn ered5 Mtokat
teljes krirrien megt6riti.

14.) YL\alkoz6 krjteles a szez6d6s teliesit6s6nek teljes id5tartama alatt tuJajdonosi szerkezet6t
Megtendel5 szimita megismethet6v6 tenni 6s Megrendel6t halad6ktalanul 6nesiteni a Kbt. 143. $
(3) bekezd6se szednti iigyletet6l.

15.) A Villalkoz6 - amennyiben kiilfcildi ad6illet6s6gri - kciteles a szerz6d6.shez arra vonatloz6
meghatalmaz6st csatolni, hogy az illet5s6ge szetinti ad6hat6sigt6l a nagyat adornt6s6g
krizvedenii.l beszerezhet a Yillzlkoz6ra vonatkoz6 adatokat az orsz gok kazotti jogsegely
ig6nybev6tele n6lkiil.

VI. MEGRENDELES, ATADAS-AT\TETEL

16.) Megrendel5 k6pvisel5i szakszerfien kit<i'ltott Megrendel6 bizonylattal vagy telefonon -,
melynek al6t6mzszt6sArt szolgil a Felek tendelkez6s6rc ill6 h6napi6 - adhatnak k6zvetlen
megrendel6st a v6llalkoz6 kiietrilt k6pvisel6i6nek. Amennyiben vailakoz6 a h6- 6s
sikoss6gmentesit6s sot6n a bizonylatban r<igzitettekt6l elt6r5 iitapotot tal6l akkor a munpit
felfiiggrcszteni, {5 l,fegtendel5t 6rtesiteni koteles. p6trnun}a 6s t<;bbletrnunka csak a Megrendel5
it6sbefi enged6ly6vel v6gezhet5. Felek e tekintetb en r6utal6 magatzrtisra nem hivatkozhaiak.

vrr. ELLENERTES rrZerEsr FELTETELEK

17. ) Jelen szerz5d6s ketet<isszege: 4.400.000,- HUF.

Felek a villalkoz6i dijat munkanemenk6nti bontis szeint" tz alibbi cisszegekben 6llapitj6k meg.
- H6- 6s sikossignentesit6s Cacl- z{nzr6k 1:3 xfunyban beker.erve, _ a sziiks6ges

mennyis6gben kisz6wz, a mentesit6 anyag 6t6val egyiitr 25,_ HUF+AFA/I2, 
^z^zhuszoncit forint plusz iltalinos forgelmi ad6/m2

- Sikoss6gmentesit6s CaCl- zizal6k 7:3 tinyban bekeverve, a sziiks6ges mennyis6gben
kisz6rva, a mentesit5 tnyag ,'nyag,"i.al egyiitt: 1g,- HUF+AFA /ir, azzz fi.rrriyoL
fodnt plusz 6ltalinos forgalmi ad6 /nz- 
J6gfelver6s; 160,- HUF+AFA fmz, azaz szlzhatvan fodnt plusz iltalinos forgalrni ad6
/mt

- H6 elsziilitasa g6pjirmivel 3.520,- HUF+ ApA/6t", azaz h6tomezet-<itsz6zhrisz fonnt
plusz iltalinos foryalmr ed6 /6ra

- Busz<ibl6k (szimpla-28 m peron) h6- 6s i6gmentesit6se 3.500,- HUF+ AFA/db- az z
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hiromezer-citsz6z forint plusz 6lal6nos fotgalrni ad6 /db
- Buszobkik (dupla-4O m peron) h6- 6s i6gmentesit6se 4.500,- HUF+ AFA/db, 

^z^z
t6gyezet-otsziz forint plusz iltalinos fotglrni ad6 /db

- Gyalogitkel6k h6- 6s i6gmentesit6se 1.650,- HUF+ Af A/aU, azaz ezerhztsz6zotven
forint plusz 6ltal6nos forgalmi ad6 /db

- K6szenl6t: 50,- HUF+AFA /f6/6rt, azaz otven forint plusz iltalinos forgalmi ad6

/f6/6ra
Szen6d6 Felek togzitik, hogy zz elszi.molis sor6n a mindenkor harilyos AFA ton6ny
rcndelkez6seinek megfelel5en i6mak el.

18.) Megrendel6 el6leget nem fizet.

Villalkoz6 nem 6zethet, illewe szimolhat el a szerz5d6s teliesit6s6vel <isszefiigg6sben olyan

k<ilts6geket, melyek a Kbt 62. S (1) bekezd6s k) pontjinak, ka) - kb) alpontjiban meghatzrozott
felt6teleknek nem megfelel6 litsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek Y 6llalkoz6 ad6koteles
j<ivedelm6nek csrikkent6s6te alkalmasak

d y;llalkozisi dii ki6zet6se az egyed) megrendel6s szerz6d6sszeti teliesit6s6t kcivet6en, a Kbt.
135. S (5)-(6) bekezd6s6ben 6s a Ptk. 6:130. $ (1) bekezd6s6ben foglaltak szerint a szimla

klzhezv6tel6t vagy - ha bimely, a Ptk. 6:130. $ (2) bekezd6s6ben szab6lyozott koriilm6ny fennill
- zz tgrzolt szerz6d6sszefi teliesit6st ktivet6 30 napon beliiLl, szimla ellen6ben, Budapest Bank

p6nzint6zetn6l vezetett 70702440-34554600-01003003 p6nzfotgalmi sziri6l6tz val6 itutal6ssal
forintban (HUF) t<;rt6nik. Anennyiben a teljesit6shez Villalkoz6 alvillalkoz6t vesz ig6nybe,

abban *z esetben - az el5z6ekt5l elt6t5en - a szimla kiegyenlit6s6te a Kbt. 135. $ (3) bekezd6s5vel

risszhangban kedil sot. A Megtendel6 ielen eli6ris ketet6ben krit<itt szez5d6sek teliesit6se sorin
az zd6zis rendi€t6l sz6l6 2003.6vi XCII. t<iw6ny (Att.) 36/A. $-6t teljes korbet zlkzlrrnzzt.

19.) A sz6mlit havonta egy alkalomma! Megrendel6 nev6re, cim6t feltiintetve kell kiillitani 6s 25.

pontban megjelcilt k6pvisel6ie szimira Ltadni. Ett6l elt6r6en kiillitott szimlik eset6ben

Megtendel5 iogosult azokat azonosithatatlank6nt visszakiildeni. Az ebb6l ered6 Ezet6si

k6sedelem miatt a Yiilalkoz6 k6sedelmi kamatot nem 6rv6nyesithet a Megrendel6vel szemben'

Megendel6 6zet6si k6sedelme eset6n Vill2lkoz6 a Kbt. tendelkez6seinek megfelel6en jogosult a

P&. 6:155. $-6ban meghat6rczott k6sedelmi kamatot k<ivetelni.

wrr. szERzODEsT BIzTo sir 6 r"rerrEracOrELEzETTSEGEK

20.) Villalkoz6 koteles a szerz6d6s telies id6tartama alatt a megtendel6st5l szamitva legk6s6bb 60

percen beliil a villalt szolg6ltatlst minden munkateriileten megkezdeni, valamint,_ a h6 --e s

sikossigmentesit6st a kezd6st6l szimitott 6 6rin beliiLl, a sikossigmentesit6st a kezd6st6l szimitott
4 616; belii,l befejezni. A kezd6si id6t meghalad6 vagy birmely munkateriileten tdrt6n6

k6sedeLnes teljesit6s eset6n Villalkoz6 koteles minden eg6sz 6rit kcivet6en a k6sedelem

megsziintet6s6ig 75.0000,- HUF, azaz hetvendtezer fodnt m6rt6kfi k<jtb6rt megfizemi'

Megendel6 fenntartja mag6nak t jogot zra, hogy z megrendel6st6l szimitott 60 percen trili

k6sidelrnes munkakezd6s, 
-valamint th6 -{s sikoss6gmentesit6st a kezd6st5l sz|mitott 6 6rit

meghalad6, a sikoss6gmentesit6st a kezd6st6l szimitott 4 6rit meghalad6 befejezese eset6n a

befliez6si haritid5 lej6r6t kOvet6e nY6ilzlkozo k<ilts6g6n tovibbi er6fon6st vonion be a m-unk{k

mi.l6bbi b.f.ler6se 6rdek6ben, mely nem mentesiti Villalkoz6t a k<itb6r6zet6si kotelezetts6g al6l.

21.) Megrendel6 csak abban az esetben tarthat ig6nyt a k6sedelni k<itb6rre, amennyiben a

k6sedele; a Villalkoz6 hib6iib6l,eted. Villalkoz6t nem terheli kotb6rfizet6si kotelezetts6g, ha

k<itelezetts6gci teljesit6s6t vis maiot akad6lyozzt meg. Vis maiot alatt 6rtend6k kiilon<isen elemi

csapisok, sl&\kok vagy egy6b munkahelyi zavargisok, foldcsuszamlisok, foldrengesek, vihatolq

,.illim.r"pirok, irad6iok 
- valamiflt egy6b hasonl6, el5re nem lithat6 esem6nyek, amelyek
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mindk6t f6l 6rdekl<ot6n kiwiiLl meriiLlnek fel 6s amelyeket a Felek kell6 gondossiggal sem tudnak
kikiisz<ibolni.

22.) A Szerz6d6s Villalkoz6 6rdekkot6ben felmeriilt okb6l tort6n5 meghirisulisa eset6n a

Villalkoz6 k<iteles a szerz5d6ses keretosszeg 15 o/o-inak megfelel6 m6rt6kri (660.000,- HUF , rzaz
hatsz6zhrlvrnezer forint) k6tb6t megftz,et6s6te. Felek nigzitik, hogy a meghirisulisi kotb6r vetit6si
alapja a teljesit6s arirydban csrikken.

23.) Megendel5 kritb6rigeny6nek 6rv6nyesit6se nem jelenti zz egy6b ig6nyeinek - hibis
teljesit6shez krit6d6 - elveszt6s6t.

24.) Yillalkoz6 ^ szetz6des zhfuisakor, ezt kdvet6en pedig a szetz6d6s fenniMsa alatt a
Megendel5 fehivisira halad6ktalanul kriteles a Megrendel6 fel6 a biztosirisi szerz6d6s vagy
kriw6ny bemutatas|val igazolsi, hogy tendelkezik legal6bb ^ szerz6d6s tttgyz szerjni
tev6kenys6gre kiteried5, 5.000.000, HUF/6v, zzzz ottnilk6 foint/,6v 6s kiresem6nyenk6nt
2.000.000 HUF, aztz k6trnilli6 fodnt <isszegte sz6l6 szakmai felel5ss6gbiztosirissal. A biztositisi
szerz6d6s vagy kotv6ny bemutatis a szerz6d6skot6s felt6tele. A fclel5ss6gbiztositist a Villalkoz6
z szerz6d6s megszin6s6ig kciteles fenntartani. Amcnnyiben a Yiilalkoz6 biztositisa - a

Villalkoz6nak fel nem r6hat6 okb6l - megszfinik 6s helyette halad6ktalanul, de legk6s5bb a

megszrin6st6l szimitott 8 napt6d napon beliiLl rij biztosit6si szetz6d6st nem k<it, e mulaszris a

szen6d6snek a Megrendel6 6kali nonndt megsziintet6s6t (szanlci6s felmondisit) vonhatja maga

utin. Amennyib en a Yilldkoz6 felel6ss6gbiztosilisa a Villalkoz6 mulasztisib6l vagy mis,
szimita feb6hzt6 okb6l szfinik meg a Megrendel6 jogosult a szerz6d6s azonn hatalTyzl t6n6r,6
felmondisira.

IX. EGWTTMtTOOSS

25.) A szerz5d6st 6rint6 k6rd6sek, a munkav6gz6s <isszehangolisa, a h6- 6s sftossig mefltesit6s

sot6n szii&s6gess6 vil6 int6zked6sek megt6tele tekintet6ben

BIOKOM Nonprofit Kft., mint Megtendel6 szerz6d6st 6dnt6 k6td6sekben kapcsolatart6
szem6ly, valamint a ktizvetlen mfszaki k6pvisel5:
n6v: Nagy Ervin patkgondozisi 6s koztsztzsitgp t|.szlegvezet6
levelez6si cim: 7 632P6cs, Sill6si rit 52.

telefor: 20 /497 -86-72
f*:72/805-333
e-mail nag]'.ewin@biokom.hu

Platima-Ba;l Ztt, mint Villalkoz6 t6sz6t6l rh6- 6s sikossig mentesit6s6rt felel6s vezet6:

n6v: Szab6 Attila
levelez6si cim: 7 632 P6.cs. Faiskola u.3.

telefon: 06-30 /987 -4259
f:;x:72/570-095
e-mail: info@platinabau.hu

26.) Szerz5d5 felek ielen szerz6d6sben felhztalmrzzirk a 25. pontban megnevezett
k6pwisel5iket, hogy a h6- 6s sikossig mentesit6si munkikkal kapcsolatos dont6sekn6l, a teliesit6si

iegyz6kiinyvek zl6kls6nAl a feleket teljes jogk6nel k6pviselj6k. Jogosultak, illetve k<itelesek

megtenni min&zon miszaki int6zked6sekeg nyila&ozatot, amely z, szerz5d,6s teliesit6s6hez

sziiks6gess6 vilik 6s a ielen szerz6d6sben, s a szerz6d6s mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes.
Szerz6dS felek k6pvisel6inek a jelen szetz5d6sben biztositott iogkcit6nek korlitoz6sa a rnisik
f6llel szemben csek irisbeli kozl6st6l kezdve hatilyos. A k6pvisel6k szem6ly6ben t<irt6n6 v6ltozist
a felek eg5rmissal azonnal, ir6sban krizlik.

27 .) Szetz6d6 felek kotelesek egyrn6s k<izritti valamennyi kozl6st, 6rtesit6st, int6zked6st 6s d<int6st'f
^ r(-tNt;



irisban t<igziteni 6s eggnishoz halad6ktalanul eljuttatni lev6l, fax vagy email ritjin. Minden olyan
k<izl6s, mely a szerz6d6s vonatkozisiban a cimezett r6sz6r5l tudonrisulv6telt, vagy int6zked6si
kotelezets6get jelent, illetve keletkezet, postai riton is meg kell ki.iLldeni. A postai riton eliuttatott
nyilatkozatok k6zbesitettnek tekintend5ek, amennyiben zzok ,,nem kereste", ,,itv6telt
megtagadta", ,,cimzett ismereden" vagy hasonl6 tartalmf postai jelz6ssel 6rkeznek vissza a

nyilatkozattev5hriz.

28.) Felek megillapodnak abban, hogy ielen szerz6d6s hadlyinak tau:ta;:,;rz, alatt 6s azt krivet5en
bizalmasan, iizleti titokk6nt kezelik a szetz6d6s teliesit6se kapcs6n tudomisukra lutott
rnformici6ikat, t6nyeket vagy adatokat, azokat harmadik f6lnek scmmilyen form{ban nem adjdk
tovibb. A fenti informici6k, t6nyek, valamint adatok - a misik f6l iltal el6zetesen adott kifelezen
itisbeLhozzij|ruliLsa n6lkiil - kiz6t6lag a szerz6d6s teliesit6s6re haszn6lhat6k fel.

29.) Mindk6t f6l tAiikoztagz 6dntett munkavillal6it a jelen szerz5d6sben foglalt k<itelezets6geir5l
6s felel5ss6get villelnak sajit munkavillal6ik tekintet6ben a fenti kcitelezetts6gek teliesit6s66rt.

X. SZERZdDES IDoTARTAMA MEGSZONESE

30.) Szez5d5 Felek jelen szerz6d6st hlzfu6lag z Kbt. 141. $ szednti k6riilm6nyek fennillta eset6n
m6dosithati6k.

31.) Felek z jelen szerz6d6.st a szerz6d6s a,lAirisit6l kezd5d5 hatillyal ielen Szetz6d6s 2.)
pontiiban meghatirozott id6tzttznra kritik. Felek togzitik, hogy a szetz6d1s id5 el5tt megszfinib
ha a kiGzetett villalkozisi dii Ssszege - a szerz6d1s id5tartarrrinak utols6 napiit megel6z6en -
el6d a szerz5d6ses ketetrisszeg m6rt6k6t.

32) Jelera szetz6d6sben foglalt meg'illapodis halitozott id6tartzmitra tekintet n6lkiil, birme\ik f6l
jogosult ielen szerz6d6st 30 napos felmondisi id5 kikcit6se melletg irisban, indokolis n6lkiil
felmondani.

33) A Megrendel5 a Y illdkoz6hoz intdzett irisbeli nyilatkozattal, kirt6rit6si k<itelezetts6g n6lkii{
azonnali hz;tiily al felmondhatla a s zerz6d6sg ba

- r Yi)Jalkoz6 a mentesit6s elrendel6s6t5l szimitott 12 6tis k6sedelembe esik vagy a
szerz6d€s id6tartama zlett ez egyedi megrendel6sek vonatkozisiban 3 rlkalornmal
k6sedelmesen teliesit;

- t Y6llzlkoz6 sulyos szen6d6sszeg6st k6vet el, azaz a szetz6d6sb6l ered6 valamely l6nyeges
kotelezetts6g6t nem teliesiti,

- a Kozbeszetz6si D<int6bizottsig a Kbt 152. $ szerinti hrtittozatzbtn megillapitotta a
k<izbeszerz6si eliirisra vonatkoz6 szabilyok megs6rt6s6t, felt6ve, hogy a iogs6rt6s
befolyisolta a k6zbeszerz6si eljirist lezfu6 drint6st,

- z Yillalkoz6 6sszeri id6n beliil nem teliesiti a Megtendel5 ara vonatkoz6 felsz6htisirg
hogy tegyen matad6kt"lanul eleget a szerz6d6sben meghatirozott kritelezetts6ge
kifog6stalan 6s id6ben pontos teljesit6s6nek,

- z Yfllzlkoz6 alapos ok n6lkiil megagdjz 2 M"gtendel6 iltal adott utasitisok v6grehajris6t;
- z YLlltkoz6 z szetz6d6s 24. ponqihzn meghalirozott biztositisi szez6d6se a jelen

szetz6d6s id6tartama alatt megszrinik 6s helyette aYiilzlkoz6 rii biztositisi szerz5d6st nem
kot vagy amennyiben a biztositisi szetz6d6s nem a Villalkoz6nak felr6hat6 okb6l szrint
meg, a megszrint6st kovet6 8 napon belii{ nem k<it;

- rY6llalkoz6 a Kbt. 138. S (2) - (4) bekezd6s6ben foglaltakat megs6rti,
- a Villalkoz6 ellen cs5d- vagy felszimolisi eli6tis vzgy vlgelsz6mohs indd
- aYiilalkoz6 megs6rti a titoktart.isi kotelezetts6get.

34.) A Megrendel5 a Y illalkoz6hoz int6zett irisbeli nyilatkozattal, Icirt6dt6si kritelezetts6g n6lkiil
tzonnah hatillyal feLnondiz a szerz6d6.st, hr z Y6llzlkoz6 nrlajdoni helyzet6ben vagy tulaidoni
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viszonyaiban bitmely, a Kbt. 143. $ (3) bekezd6s6ben meghatirozott koriilm6ny bekdvetlezik.

35.) A V6llalkoz6 a Megrendel6 srilyos szerz6d6s sz.eg6 magrtattisa eset6n jogosult azonnali
hatillyal irisban felmondani a szerz6d6st Ebbcn az esetben a Y6llzlkoz6 jogosult a

Megtendel6vel szemben 6rv6nyesiteni a szerz6d,6sszeg6sb5l fakad6 cgy6b ig6nyeit is. Sulyos
szerz5d6sszeg6snek tekintend6 kiikincisen, ha:

- Megtendel5 6ltal ki6llitott igazolds 6rtelm6bcn esed6kes birmely osszeget nem fizet ki a

villalkoz6si szerz5d6sbefl megharirozott hatirid6ig, felt6ve, hogy a Yillalkoz6 iitzl
triz<itt legalibb 30 napos p6thatirid5 is etedm6nyteleniil eltelt, valamint

- a Megrendel6 6zet6sk6ptelenn6 vilik.

XI. EGYEB RENDELKEZESEK

36.) Felek a szerz6d6sb5l ered6 vitis k6rd6sekct megkis6rlik tzrgyzlAs ritjin tendezni, melynek

eredm6nltelens6ge eset6n a P6csi Jir6sbir6s6g, illetve 6rt6khatirt6l fiigg5en a P6csi T<irv6nysz6k

illet6kess6g6t k<itik ki.

37.) A ielen szerz6d6sben nem szabilyozott k6rd6sekben kiilonosen a Polgfui Torv6nykonyvt6l
szol6 2073. 6vi V. trirv6ny, a kijzbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6v1 CXLIII. tcirv6ny (,Kbt.'), 6s

egy6b hatilyos, kapcsol6d6 iogszabilyok vonatl<oz6 rendelkez6seit, val2miflt a kiizbeszetz6si

eljirisban k6szitett aiinhtt6teli felhivis el6irisait kell alkalmazru.

Jelen szerz6d6s elv6laszthatatlan t6sz6t k6peztk az ahbbi mell6kletek:

1. szimri mell6Het Eliirist Megindit6 Felhivis
szimri mell6klet. Feladadeft6s (Ktizbeszerz6si Dokumentum)
szimri rnell6klet: Kiegeszit5 tAi|koztztAs
szimri mell6klet: V6llalkoz6 Liad^t^, v^^nint u aiinlzt\oz kapcsol6d6 iatok
(ri6nyp6dis, felviLigositis, indoklis)

A Szerz5d6 felek t6gzitilq hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriiilnek csatol6sre

a szerz6d6s titzsszoveg6hez, de a Szetz6d6 felek szim6ta ism en azok tartzlmt Ezen iratokat 6gy

kell tekinteni, mint amelyek z ielen szerz6d6.s elv6laszthatadat t6sz6t kepezil.- azzil egyun

6telmezend6ek.

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

megegyez6t 4 eredet! egyez6 p6ld6nyb an in6k z16, me\b5l 2 p6ldiny Megrendel5t, 2 p6ld6ny

Villalkoz6t illeti.

P6cs, 2016. decembet

Kitics J6zs'6f
vezlrlgazgat6
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