
VALLALKoZASI KERETSZERZ6DES

amely l6treiott egyr6szr5l a BIOKOM Nonprofit Kft. (sz6khely: 7632 Ptcs, Sill6si dt 52., Cg.:
02-09-062862, ad6sz6m: 11014959-2-02, bankszimlasz6m:10402427-49525754-56491028,,
k6pviseli: Dr. Kiss Tibor igyv ezet6 ULzg t6), r,ltnt megrendel5 (a tovibbiakban: Megtendel6),

m6st6szr6l a Platina-Bau Ztt., (sz6kJrely: 7632 P6cs, Faiskola utca 3.; c6gegyz|kszim: Cg. 02-10-
060282, ad6szin: 12497296-2-02, banksz6mlaszim: 10102440-34554600-01003003, k6pviseli:
Katics J6zsef vez6igazgatQ mint v6llalkoz6 (a tovibbiakban: Vrillalkoz6) (a tovibbiakban
egyiittesen: Szerz6d6 felek) kozott a mai r,apor' az zlitbbi felt6telekkel.

EL6ZMTNYEK

Megrendel6, mint aiinlatk6r6 2016. okt6ber 24. nzpiin ,,P6cs viros kozrgazgatisi teriiLlet6n k6zi
h6- 6s sftoss6gmentesit6si munl6k elv6gz6se" tirgyban a krizbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vt

CXLIII. torv6ny (tov6bbiakban: Kbt.) Harmadik F.6sz 172. $ (1) bekezd6s b) pontia 6s a Kbt.
105. S (1) bekezd6s a) pontia szetinti, a Kbt. 113. $ (1) bekezd6se szerinti osszefoglal6

ti4lkozatisban meghirdetetg r,flt kozbeszerz6si eljir6s, melynek 3. r6sz6t k6pezte a k6zi h6- 6s

sikossigmentesit6si munkik elv6gz6se P6cs Kerwitos n)'ugat teriilet6n.

Megrendel6 a kcizbeszez6s tirgyixzl szemben timasztott mennyis6gi 6s szakmai

k<ivetelrn6nyeket n Eljit6st Megindit6 Felhivisban 6s a Krjzbeszetz6si Dokumentum r6sz6t

k6pez5 feladadeir6sban haritozta meg.

Megrendel6 t kozbeszetz6si eliitis sor6n benlditott ai6nlatokat megvizsgilta, egym6ssal

iisszevetette, a sziiks6ges 6rt6kel6st lefolytatta, 6s dont6s6t zz elbhilist ktivet6en, 2016.

novembet 24. nrpiirt it|sbztt tz aiinlattev6kkel kozolte. Megtendel6 - a hivatkozott
k<izbeszetz6si eliirisban - hozott dcint6se szerht nyertes ajinlattev6 a 3. r6sz vonatkozisLbzn z

Villalkoz6 lett.

Ilyen el6zm6nyek ulin a Szetz6d6 Felek az E!fuist Megindit6 Felhivisnak, a dokumendci6
r6sz6t ktpez6 feladadeirisnak, valamint t YLllzlkoz6 kcizbeszetz6si elifudsban benyriitott
aiinlatinak megfelel6en az alibbiak szerint illapodnak meg:

I.SZEPJ,/6DES TARGYA

1.) Megtendel5 megteodeli, a V6llalkoz6 pedig elvillalja - a ielen szerz6d6s 7. sz6mi mell6klet6t

k6pez6 fehdrtJeirisban r6szletezett - zz alAbb meghatirozott feladat elv6gz6s6t:

3.i6sz: K6zih6- 6s sikossigmentesit6si munk6k elv6gz6se Kertvitos nyugat teriilet6n (16.705 m),
Megendel6 egyedi megtendel6sei alapiin.

II.WDEIGZESIID6

2.) A v6dekez6s id5tartama a szerz6d6sk<it6s napi6t6l 2077. m6tci,ts 31. l;'a,piittg,Lll fenn.

Szetz6d6 Felek kijelentik, hogy - amennyib el 
^zt ^z 

id5jirisi k<iriilm6nyek sziiLks6gess6 teszik - a

szetz6d6s id6tartam6t a Megtendel6 a Kbt. 141. $ (4) bekezd6s a) pontia altpi6n egyoldali,

ioghatilyos nyilatkozat dtjin legfeljebb egy h6nappal meghosszabbithatia.

rrr. VEDEKEZEST rrBr-vSZirver

3.) A mentesitend6 iwonalak P6cs Megyei Jogu Vitos kcizterei, jirdii 6s itkel6i, melyekr6l val6

kimutatist a jelen szetz6d6s 2. szimi mell6klet6t k6pez5 feladadeiris tart^kn z.
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rv. TAJEKozrerAsr xOtnr.Bzerrs6c

4) Yiildkoz6 halad6ktalanul 6rtesiti a Megrendel6t minden olyan k<iriiLlm6nyr5l amely jelen
szetz6d6s teliesit6s6t, eredm6ny6t, illerve a teljesit6si hat6rid5ket 6rdemben 6rinti vagy
befolyisolia. Az 6rtesit6sben t6gzitenikell az okokag 6s iavaslatokat kell tenni a megoldism.

5.) Amennyiben V6llalkoz6 az ellit st megindit6 felhivisban vagy z kozbeszetz6d,
dokumentumokban nem szerepl6, a teliesit6shez sziiks6ges egy6b informici6ra van sziiks6ge,
kciteles az informici6 ig6ny6r5l Megtendel5t halad6ktalanul 6rtesiteni. Megtendel5 v l|zlla, hogy
Villalkoz6 iltal 6sszerffen k6.rt, a szetz6dlsszetri teljesit6shcz sziiks6ges rninden inform6ci6t,
adatot, nyilatkoz^tot, hozzai rvl st a lehet5 legtcividebb 6sszerfi hat6rid6n belii{ - k6sedelem
n6lkiii - a Villalkoz6 tendelkez6s6re bocsitja.

6) A Villalkoz6 6s a Megrendel5 t szetz6d6s teljesit6se 6tdek6ben a fentieken nil, iltal6ban is
egyiittncfkcidnek. Ennek iregfelel5en kell6 id5ben egyrnis rendelkez6s6re bocsitjik a szi.lks6ges
adatokat 6s eszktizciket, valamint gondoskodnak a teljesit6s tovibbi felt6teleinek megtetemt6s6rBl

v. szERz6D6 FELEK JOGAr ES K6TELEZETTSEGET

7.) Y{\zlkoz6 k6teles gondoskodfi zz 6lt"l^ v6gzett !r'6- 6s sikossigmentesit6si munkikkal
tisszefiigg6sben a vonatkoz6 mfiszaki, munkav6delmi, biztonsigtechnikai, riz- 6s
k<imyezetv6delmi el6irisok, valarnint a vonatkoz5 MSZ el6irisok betarti#r61. Fentiek tart6s 6s
sorozatos elmulasztisa eset6n Megrendel5 jogosult Ylllalkoz6 6telemszerfi vonatkoz6 szimllit
min5s6gi levonissal cscikkenteni. Az 6let-,6s vagyronbiztonsigot vesz6lyeztet5 esetben pedig a
konkr6t megtendel6s6t6l elillni, 6s jelen szerz6d6st azonnali halillyal felmondani.

Villalkoz6 felel5s a helyszinen v6gzett minden tev6kenys6g biztositisi6rt, 6s a tev6kenys6gevel
<isszeftigg6sben harmadik szem6lynek okozott kfu6rt.

8.) villalkoz6 kciteles a h6- 6s sikossig mentesit6si feladatot olyan szinvonalon ellimi, hogy a
gyalogos 6s kcizriti forgalom biztositista keriilj<in.

9) Villalkoz6 feiel5s a teljesit6shez sziiks6ges elegend6 szimri 6s szaktudisri szem6lyzet
biztositisi6rr villalkoz6 felel6s az alkal'a zottatnak mgatzrtas66rt a teliesit6s hely6n.

10.) vilfalkoz6 kciteles az elv6gzett munkit6l h6napl6t vezet'.i a jelen szerz6d6s 2. sz6m6
mell6klet6t k6pez6 feladadeirisban foglaltak szerint.

1 1.) v6llalkoz6 halad6kalanut kozol Megendel5vel minden olyan k6diLlm6nyt, amely jelen
szerz6d6s teljesit6s6t 6rdemben 6rinti vagy befolyisolia.

12.) Megtendel6 iogosult a Villalkoz6 tev6kenys6g6t ellen5rizni, de az ellen6n6s r Yiilalkoz6
szerz6d6sszcti teliesit6s6t nem hitriltathatia. Yiilalkoz6 nem mentesiii a felel5ss6g al6l, ha
Megendel6 tz ellen6rz6st elmulasztotta vagy nem megfelel6en v6gezte el, 6s nem is hivatkozhat
artz.

73.) YillzJkoz6 iogosult alv6llalkoz6kat igenybe venni. Ha a Yillalkoz6 a rnunkit z1rv6llzlkoz6
bevonisival v€gzi, rn6l kciteles el6zetesen tii6koztami a Megendel6g az zlv llalkoz6k
teliesit6sbe tcirt6n5 bevonisa, illet5leg zz zlvlllalkoz6k szem6ly6nek m6dositisa tekintet6ben
Villalkoz6nak a Kbt. 138. $ (2)-(5) bekezd6s6t alkalrnazva kell eliimia. Az alv{llolkoz6knak meg
kell felelniiik a kci zbeszetz6si ellztisban az alvillalko z6kra neghrtztozott k<ivetelm6nyeknek.

YLlldkoz6 a Kbl 138. $ (1) szakasza alapj6n kritelezetts6get villal an,' hogy z szerz6d6s
teliesit6s6nek id6tartama alatt a Megtendel6nek bejelentett alv6llalkoz6i teljesit6s iisszesitett
atinya nem haladhagz megz saiit teljesit6s6nek arinyit.

Yiilalkoz6 a teljesit6shez z k6zbeszetzlsi eljiris sodn, az alkalmassiginak igazolis6ban t6szt
vett szervezetet a Kbt. 65. $ (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don k<iteles ig6nybe
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venni, valamint kciteles a teljesit6sbe bcvonni az a,kabnassS,g igazol s6hoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakcmberek bevonisa akkor matadhat el, vagy helyettiik
akkor vonhat6 be mis (ide6rtve 

^z 
6t^l^kvl s, egyesiiLl€s, sz6tv6l6s ritjdn tcirt6nt iogut6dlis

eseteit is), hz az Elad6 e szervezet !^gy szakember n6lkiiLl vagy a helyette bevont rij szervezettel
vagy 

-_szakemberrel 
is megfelel azoknak az alkalmassigi kovetelm6nyeknek, amelyeknek a

Y6llalkoz6 z kozbeszetz{si eljitisban 
^z ^d,ott 

szervezcttel vagy szakembetrel egyiitt felelt meg.
Y lla'lkoz6tz a k6zbeszerz6si elj6tis sotin bemutatott szervezetek 6s szakemberek bevonisira
tekintet6ben egy6bir6nt a Kbt. 138 $ (4) bekezd6se alkalmazando.

v6llalkoz6 a jogosan ig6nybe vett alv6llalkoz66rt iigy felel, rnintha a munk6t maga v6gezte
volna; alv6llalkoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele eset6n pedig felel5s rninden olyan kir6it is, amely
an6lkiil nem k<ivetkezett voha be . Ha v6llalkoz6 a jelen v. fejezet rendelkez6seit megszegi, a
Vev5 iogosult a szetz6d.6.sszeg6.s k<ivetkezm6nyei t zlkzrkr-lazni.

Y6llalkoz6 az 6kala 6s alkalma.zottai iltal okozott kir6rt teljes felel5ss6ggel t^rtozik. E ktirben a
v6llalkoz6 kifeiezetten kotelezctts6get v6lla] a,.z, hogy a tev6kenys6f folytin ered6 kirokat
teljes k<irrien megt6titi.

14.) Y'Jzlkoz6 kiiteles a szetz6d,6s teliesit6s6nek teiies id6tanama alatt tulaidonosi szerkezet6t
Y:g:"d"1: sz mata megismerhet5v6 teoni 6s Megtendel6t harad6ktalanul 6rtesiteni a Kbt. 143. s(3) bekezd6se szerinti iigyleteir5l. -

15') A Villalkoz6 - amennyiben kiilf6ldi ad6illet6s6grl - koteles a szerz6d6.shez ztrz vonatkoz6
mrghatalmaz6st csatolni, hogl'-. az illet5s6ge szritrti ad6hat6sdgt6l a -"gy"" "dai"to.agktizvetleniil beszerezhet ^ Vi,ll-lkoz6:n vonatloz6 adatokat az 

-orszirgok klzritti jogseg6ly
ig6nybev6tele n6lkiil.

VI. MEGRENDELES, ATADI$-ATVETSL

16.) Megreodel6 k6pvisel6i szakszerfien kitriltott Megrendeld bizonylattal vagy telefonon -,melynek a'litirnasztisln szo\ a. Felek tendelkez6s6're 6n6 h6napi6 - adhatak ta-.,r..,megrendel6st z Y4narkoTg kiielcilt k6pwiser6f6nek. Amennyiben vilralkoz6 a h6- essikoss6gmentesit6s sorin a bizonylatban trigzitettekt6l elt6r5 iil,potot toril akkot a mr.rnpjt
felfriggcszteni, 6s Megtendel5t 6rtesiteni koteles. p6tmunka 6s t<ibblernunra .."t 

" 
rr,r.gr."aaa

irisbeli enged6ly6vel v6gezhet6. Felek e tekintetben tiutal6 magatariism nem hivatkozhaiak

vII. ELLENERTET, rtznrEsr FELTETELEK

17. ) Jelen szerz6d6s ketetrjsszege: 2.600.000,_ HUF.
Felek a villalkoz6i dijat munlanemenk6nti bonris szennt, zz ahbbi risszegekben irhpitiik meg.- H6- 6s sikossigmentesit6s caCl- zuzal6k 1:3 t nyban bikerr"w., _ " 

' 
.rriL.ag..mennyis6gben kisz6rva,.a mentesit6 anyag irival egynt 25,- HUF+:AFA|J, 

^z^.huszon<it forint plusz i.ltal,jnos forg"lmi ad6/mt
- Sftossigmentesit6s caCr- zfuar'k 1,:3 atiLnyban bekeverve, a .szilks6ges mennyis6gbenkisz6pa' a mentesitd anytg.any.agnivar egyiitr 18, HUF;AFAl;?""^)i"oi."r".

forint plusz dltalinos forgzlrni ad6 Jm?- 
J6gfelvet6s: 160,- HUF+AFA /m2, aztz sz'zhatvan forint plusz iltalinos forgalmi ad6/m'

- H6 els.zillit6sa g6pjirmffvel 3.520,_ HUF+ ApA/at^, azaz hAtomezetcitszizhrisz fonntplusz iltalinos fotgalmi aLdo /6n
- Buszciblrik (szimpla-2g m peron) 

_h6- 6s j6gmentesit6se 3.500,- HUF+ AFA/ db. zzazhitomezerijtszi,z foint plusz ltalanos forgaLoi ad6 /db
- Buszciblcik (dupla-4O m peron) h6_ 6s i6gmentesit6se 4.500,_ HIJF+ 6p6146. ^",
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n6.gyezetotszLz forint plusz iltalinos forgalmi ad6 /db
- Gyalogltlel5k h6- 6s i6gmentesit6se 1.650,- HUF+ AFA/db, azaz ezerhatsz|zotven

forint plusz iltalinos forgalmi ad6 /db
- K6szenl6t 50,- HUF+AFA /f6/6ra, azaz otven forint plusz iltalinos forgalmi adtl

/ f6/ 6ta
Szerz6d6 Felek togzitik, hogy az elsz6mol{s sorin
rendelkez6seinek megfelel6en jimak el.

18.) Megrendel6 el5leget nem fizet.

a mindenkot hatilyos AFA torv6nY

Yiilalkoz6 nem 6zethet, illetve sz6molhat el a szetz6d6s teljesit6s6vel <isszefiigg6sben olyan

k<ilts6geket, melyek a Kbt 62. S (1) bekezd6s k) pontiina( ka) - kb) alpontiiban n:gh?rltozon
felt6teleknek nem megfelel6 tirsas6g tekintet6ben meriiitnek fel, 6s melyek Villalkoz6 ad6ktjteles

jovedelm6nek csrikkent6s6re alkalmasak

A villaf!62is1 dif kifizet6se az egyedi megrendel6s szerz6d6sszeri teljesit6s6t ktivet5en, a Kbt.

135. S 15;-(6) bekezd6s6ben arl ptt. 6:130. S (1) bekezd6s6ben foglaltak szeint. a szArnla'

rcrrcr"lt"Gi 
"^gy 

- ha b6rme\, a Ptk. 6:130. $ (2) bekezd6s6ben szabilyozott koriilm6ny fennill

- zz tgtzoh.r"rl6d6..r.ti teljesit6st k<ivet5 30 napon beltiLl, szimla ellen6ben, Budapest Bank

p6rzit6zea6l vezerefi 10102fu0-34554600-01003003 p6nzforgakni szimlAiita.v 6 itu rl;ssal'

iodntban (FIUD tort6nik. Amennyiben a teljesit6shei Villalkoz6 *lvillakoz6t vesz ig6nybe,

zbbar azesetben - az eldz6ekt6l eltir6en - a szimla kiegyenlit6s6re a Kb1 135. S (3) bekezd6s6vel

risszhangban keriil sor. A Megendel6 ielen eliris kaetebgl kcit<itt szetz6d6sek teljesit6se sorin

zz ad6zis rendj6r5l sz6l6 200i. 6vi XCII. t<irv6ny (Arr) 36/A. $-it telies korben zlkzk'"azze.

19) A szimlit havonta egy alkalommal, Megrendel5'ev6te,-cim6t feltiiLntewe kell lfJiilitznt 6s 25'

poitb"r, megf eliilt k6piisel5je sz1mirta Zadrtt Ett6l elt6r6en ki6llitott szim.lik eset6ben

ir{egtendel5 jogor.rlt 'azokzt' 
rzonosithatatlank6nt visszakiildeni. Az ebb6l eted6 6zet6si

k6sfdelem miatt a Villalkoz6 k6sedelmi kamatot nem 6rv6nyesithet a Megrendel6vel szemben'

Megrendel6 6zet6si k6sedelme eset6n Villalkoz6 a Kbt. tendelkez6seinek megfelel5en jogosult a

P&: 6:1 55. $-6ban meghatirozott k6sedeLni kamatot kdveteku'

UII. SZERZoDI,ST BIZTOSiT6 UNNETMO-rELEZEfi S6GEK

20.) Yiilalkoz,6 kciteles a szetz6d6.s telies id6tartama_ alatt a megtendel6st5l szimiwa legkes5bb 60

petcen beliil a villalt szolgltatast minden munkateriileten megkezdem' valamrnt .a ho --€s

ifl.o..6g-"nt .it6st a kezd6sldl szimitott 6 6tin beliil, a sikossigmentesit6st a. kezd6st5l szi-mitott

4 6rin" beliiLl befeiezni. A kezddsi id6t meghalad6 vagy b6rmely munkateriileten. tort6n5

k6sedelrnes teljesit6s eset6n Vi.llalkoz6 koteies minden eg6sz.. 9T: .k9"*5t1 
a. htisedelem

megsziintet6s6ig75.000.000,.H|JF,arzlzheweniitezerforintm6n6krjkcitbertmeghzetru.

Megrendel6 fenntartia maginak ^ iogot ^rt^, 
h-ogr a megrendel6st6l szimitott 60 percen tuli

k6sedelrnes munkakezd6s, valamint a"h6 --es sikJssigmentesit6st a kezd6st6l sz;mitott 6 6rLt

^"giJaO, 
a sikoss6gmentesit.st a kezd6st6l sz6mitJtt 4 6rit meghalad6 befejezese eset6n a

befiiez6si hatirid6 leji'rt6t kovet6en Villalkoz6 kolts6g6n tovibbi et5forist vonjon be a munkik

miel5bbi befeiez6se 6rdet<CUen, mely nem mentesiti Vilalkoz6t a kcitb6rfizet6si kotelezens6g al6l'

21)Megrendel6csakabbanazesetbentarthatigenytak6sedelmik<itb6ne'ameonyibena
k6sedelem t Y6llalkoz6 hbtitb6l eted. V6llalkoz6t nem terheli kcitb6rfizet6si kotelezetts6g' ha

toi.t r.o.cg.i teliesit6s6t vis'maior aktdlyozzz rncg, vfs.laior alatt 6rtend6k kiiltinrisen elemi

.*u-E ."',"Aitof. ,r"gy 
"gy6b 

in.kahelyi zavatgis6k, f<ildcsuszamlisok' f<ildrcng6sek' viharok'

.rillim.sapisoL, aoaal"{ "d"-i"t egy6! ha;ilj,. el6re nem hthat6 esem6nyek' amelyek

mindk6t f6l 6rdekk<ir6n Xi"iif -"tiifr.fhl 6s amelyeket a Felek kell6 gondoss6ggal sem tudnak

kikiiszcibolni.
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22.) A Szetz6d6s V6llalkoz6 6rdekk<ir6ben felmeriilt okb6l tort6n5 meghirisulisa eset6n a

Villalkoz6 kciteles a szez5d6ses keretrisszeg 75 o/o-6nak megfelel5 m6rt6kri (390.000,- HUF, azaz
hiromszizkilencvenezer fodnt) kotb6t megfizet6s6re. Felck rogzitik, hogy a meghiisulisi kcitb6r
vetit6si alapja a teljesit6s atiny6ban csrikkcn.

23.) Megrendel6 kritb6rig6ny6nek 6w6nyesit6se nem jelenti az egy6b ig6nyeinek - hibis
teliesit6shez krit6d6 - elveszt6s6t.

24.) Y6llalkoz6 a szerz6d6s aWtrSsakor, ezt k<ivet6en pedig a szerz6d6s fennillisa alatt a
Megrendel6 felhiv{sLxa halad6ktalanul kciteles a Megrendel5 fel6 a biztositisi szetz6d1s vrgy
k<itv6ny bemutzasival igazolni, hogy rendelkezik lcgalibb ^ szerz6d€s targya szettntt
tev6kenys6gte kite{ed6, 5.000.000, HUF/6v, azaz iitmil\o foint/ 6v 6s kiresem6nyenk6nt
2.000.000 HUF, azaz k6trnilli6 forint osszegre sz6l6 szakmai felel5ss6gbiztosit6ssal. A biztositisi
szerz6d6s vagy kriw6ny bemutalis a szerz5d6skcit6s felt6tele. A felel5ss6gbiztosilist a Villalkoz6
a szerz6d6s megszfin6s6ig kciteles fenntartani. Amennyiben a Y6llalkoz6 biztositisa - a

Vdllalkoz6nak fel nem t6hat6 okb6l - megszinik 6s helyette halad6ktalanul, de legk6s6bb a

megszin6st5l sz{mitott 8 napt6'i napon beliil rij biztosilisi szerz6d6st nem kiit, e mulaszlis a

szerz6d6snek a Megrendel5 ikalJ zzonnah megsziintet6s6t (szankci6s felmondlsit) vonhatia maga

utin. Amennyiben a Villalkoz6 felel6ss6gbiztosit6sr z Yillalkoz6 mulaszt6s6b6l vagy m6s,

szimin feb6hzt6 okb6l szrinik meg a Megrendel5 iogosult a szerz6d6,s azonnal halillyal tort6n5
felmondisira.

IX. EGWTTM{IX6OES

25.) A szez6d6st 6rint5 k6td6sek, a munkav6gz6s risszehangol.6sa, a h6- 6s sftossig mentesit6s
sor6n szii&s6gess6 v6l6 int6zked6sek megt6tele tekintet6ben

BIOKOM Nonptofit Kft., mint Megrendel6 szerz6d6st 6dnt5 k6rd6sekben kapcsolattart6
szem6ly, vrlo."iqt a krizveden mriszaki k6pvisel6:
n6v: Nagy Ervin patkgondoz6si 6s k<iztisztasigi t6szlegvezet6
levelez6si cim: 7 632 P6cs. Sikl6si 6t 52.

telefon: 20-497 -86-72
f*:72-805-333
e-mail nagy.ervin@biokom.hu

Plet ta-Barl Ztt, mint V6llalkoz6 r6sz6t61 th6- 6s sikossig mentesit6s6rt felel6s vezet6:
n6v: Szab6 Attila
levelez6si cim: 7632 P6cs, Faiskola u.3.

telefon: 06-30 / 987 -4259
fax:72/510-095
e-mail: info@olatinabau.hu

26.) Szetz6d6 felek jelen szerz6d6sben felhrtzbnazz6k a 25. pontban megnevezett
k6pvisel6ikeg hogy a h6- 6s sikoss6g mentesit6si munkikkal kapcsolatos dont6sekn6l a teliesit6si

iegyz6konryek zliirLsLnil a feleket telies iogkrirtel k6pviseli6k. Jogosulta\ illetve kcitelesek
megtenni mindazon mriszaki int6zked6seket, nyilatkozatot, amely a szetz6d6s teljesit6s6hez
sziiks6gess6 v6lik 6s a ielen szerz5d6sben, s a szerz5d6s mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes.
Szen6d6 felek k6pvisel6inek a jelen szetz6d6sben biztositott jogkor6nek korlitozi.sa a nrisik
fiillel szemben csak irisbeli kcizl6st6l kezdve hatilyos. A k6pvisel5k szem6\6ben tott6n5 vdltozist
a felek egyrrrissal azonnal, ft6sban k<izlik.

27 ) Szen6d6 felek kotelesek eggnis k6zotti valarnennyi k<izl6st, 6rtesit6st, int6zked6st 6s dont6st
ftisban rogziteni 6s egyrnishoz halad6ktalanul eljuttatni lev6l, fax vrgy email ritiin. Minden olyan
kozl6s, mely a szerz6d6s vonatloz6siban a cimezett t6sz6r6l tudom6sulv6telt, vagy int6zked6si
kotelezetts6get jelent, illetve kele&ezet, postai r.iton is meg kell kiildeni. A postai riton eliuttatott'l
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nyilatkozatok k6zbesitetmek tekintend6ek, amennyiben azok ,,nem kercste", ,,iw6telt
rnegtagzda", ,,cimzett ismeteden" vagy hasonl6 tartalmf postai jelz6ssel 6rkeznek vissza a
nyilatkozattev5h<iz.

28.) Felek megillapodnak abban, hogy jelen szetz6d6s hatilylnak t^rt^m^ a\^tt 6s azt krivct5en
bizalmasan, iizleti titokk6nt kezelik a szerz6d6s teliesit6se kapcsin tudom6sukra jutott
informici6ikat, t6nyeket vagy adatokat, azokat harmadik f6lnek semmilyen formiban nem adiik
tovibb. A fenti infonnici6k. t6nvek valamint adatok - a m6sik f6l iltal el5zetesen adott kifeiezett
itirsbei hozz i rwlitsa n6lki.il - Hzirolag a szerz5d6s teljesit6s6re hasznilhat6k fel.

29.) Mindk6t f6l ti\lkoztaga 6rintett munkavillal6it a jelen szerz6d6sben foglalt k<itelezetts6geit6l
6s felel6ss6get villalnak sajit munkavillal6ik tekintet6ben a fenti kritelezetts6gek teliesit6s66rt.

X. SZERZdDES ID6TARTAMA,, MEGSZfM1SE

30) Szerz5d5 Felek jelen szetz6d6st Y,tz6r6lzga Kbt. 141. $ szerinti koriiLlrn6nyek fennillta eset6n
m6dosithati6k.

31.) Felek a jelen szerz6d6.st a szerz6d6s al4'Gfui1$l kezd6d5 hatrillyal ielen Szerz6d6s 2)
pongiban meghatirozott id6tartamra kotik. Felek rogziti\ hog5r 

^ 
szetz6d,6s id5 el6tt rnegszrinilq

ha a kifizetett villalkoz6si dii <isszege - a. szetz6d6.s id6tartaminak utols6 napjit megel6z6en -
el6d a szerz6d6ses ketetrisszeg m6rt6k6t.

32.) Jelen szetz6d6sben foglalt megillapodis hatirozott id6tartanrira tekintet n6lkiil, b6rmelyik f6l
jogosult jelen szerz6d6st 30 napos feLnondisi id5 kik<it6se melletg irisban, indokohs n6lkiiLl
felmondani.

33.) A Megrendel5 a V6llalkoz6h oz 'rnt€zett irisbeli nyilatkozatta! Mtt6rit6si kcitelezets6g n6lkiil
azonnali hatillyal felmondhatia a szez6d6st, ha

- t YLIdkoz6 a mentesit6s elrendel6s6t5l szimitott 12 6ris k6sedelembe esik vagy a
szerz5d6s id5tarama 

^l^tt ^z egyedl megtendel6sek vonatkozisiban 3 alkalommal
k6sedelmesen teljesit;

- a' Yillalkoz6 sulyos szerz6d6sszeg6st kcivet e\ azaz z szerz5d6sb6l eted6 valamely l6nyeges
k6telezetts6g6t nem teljesiti,

- z K6zbeszetz6si Dtint5bizottsig a Kbt. 152. $ szerinti hztztozatzbat megillapitotta a
krizbeszerz6si eliitisra vonatkoz6 szabilyok megs6rt6s6t, felt6ve, hogy a iogs6rt6s
befoly.isolta a kcizbeszerz6si eliirirst lezir5 d6nt6sg

- a Villalkoz6 6sszerf id5n beliil nem teliesiti a Megrendel6 eLrtz vonatkoz6 felsz6litisit,
hogy tegyen matad6ktalanul eleget a szerz5d6sben meghatirozott k6telezetts6ge
kifogistalan 6s id6ben pontos teliesit6s6nek,

- z Y6Uzlkoz6 alapos ok n6lkiil megagzdja a Mesrendel6 iltal adott utasitisok v6grehaitisit;
- a V6llalkoz6 z szetz6d(s 24. pongibrn meghatirozott biztositisi szez6d6se a ielen

szetz6d6s id6tarama alatt megszfnik 6s helyette z Y6llalkoz6 rij biztositisi szeiz5d6st nem
ktit vagy amennyiben a biztositisi szetz6dls nem a Vi.llalkoz6nak felr6hat6 okb6l szrint
meg, a megszrint6st kovet6 8 napon beliil nern krit;

- zYiilaJkoz6 a Kbt. 138. S (2) - (4) bekezd6s6ben foglaltakat megs6rti,
- aYLllzlkoz6 ellen cs6d- vagy felsz6molisi eliiris vagy v6gelszimohs indu!
- a Villalkoz6 megs6rti a titoktartisi kcitelezetts6ger

34.) A Megrendel6 a V6lhlkoz6hoz'tnt|zett ttisbeli nyilatkozattal kirt6dt6si kritelezetts6g n6lkiiLl
azonnali hatillyal feknondiz z szerz6d6.st, ha a Y6llalkoz6 tulajdoni helyzet6ben vagy tulaidoni
wiszonyaiban b6rmely, a Kbt. 143. S (3) bekezd6s6ben meghatitozott koriilm6ny bek<ive&ezik.

35.) A Villalkoz6 a Megrendel5 srllyos szerz5d6s szeg6 m^gztattisa eset6n iogosult azonnali
hatillyal irisban felmondani a szetz6d6st. Ebben az esetben a Yillalkoz6 iogosult a
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Megrendel6vel szemben 6rv6nyesiteni z szetz6d6sszeg6sb5l fakad6 egy6b ig6nyeit is. Sulyos
szerz5d6sszeg6snek tekintend5 kiil<iniisen, ha:

- Megrendel5 iltal kiillitott igazolis 6rtelrn6ben esed6kes birrnely <isszeget nem fizet ki a

villzlkozist szerz6d6sben megharirozott hatAnd6\, felt6ve, hogy a Y lalkoz6 iital
tizritt legal6bb 30 napos p6tharidd6 is eredm6nyteleniiLl eltelt, valamint

- a Megrendel5 fizet6sk6ptelenn6 vilik.

XI. EGYEB RENDELKEZESEK

36.) Felek a, szerz6d6.sb6l eted5 vilis k6td6seket megkis6rlik tirgyaliLs riti6n tendezni, melynek
eredm6nytelens6ge cset6n a P6csi Jirisbfu6sig, illetve 6rt6khatirt6l fiigg5en a P6csi Ton'6nysz6k
illet6kess6g6t kotik ki.

37.) A ielen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben kiilcincisen a Polgin Torv6nykcinywt6l

sz6l6 2013.6wi V. torv6ny, a ktizbeszerz6sekr6l szol6 2015.6vi CXLIII. t<iw6ny (,,Kbt."), 6s

egy6b hatilyos, kapcsol6d6 jogszabilyok vonatkoz6 rendelkez6seit, valamint a ktizbeszerz6si

eljitisban k6szitett ajinlatt6teli felhiv6s el6fu6sait kell alkalmazru.

Jelen szerz6d6s elvilaszthatadan rlsz|t k6peztk zz alibbi mell6kletek:

1. szimri mell6klet Eljirist Megindit6 Felhiv6s

szimri mell6klet. Feladadeiris (I(ozbeszerz6si Dokumentum)
sz6mri mell6klec Kieg6szit6 tAilkoztat6s
szimri mell6klet Villalkoz6 aiidzta, vzlamnt n \inlathoz kapcsol6d6 iratok

fti6nyp6dis, felvil6gosit6s, indoklis)

A Szen6d6 felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentum ok fizftqilqg nem keriilnek csatolisra

a. szetz6d6s t<irzssz<iveg6hez, de a Szerz6d6 felek szimita ismert zzok tartalmz. Ezen iratokat rigy

kell tekinteni, mint amelyek a ielen szerz6d6s elv6laszthatadat rlszlt k6pez*, azzal egytttt

6rtelmezend6ek.

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

megegyez5t 4 etedeti, egyez6 P6ld nyb,|r. futAk zlia melyb6l 2 p6ldiny Megendel5t, 2 p6ld6ny

Villalkoz6t illeti.

V{llalkoz6
Katics J6zsef
veztigngat6'

Platina Bau Zrt.

2.

J.
t

Elcnieg/z6s e BIOKOM Nonpro6t Kft. r6szer6l:
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