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l6rei<itt egyt6.szr6l a BIOKOM Nonprofit Kft. (sz6khely: 7632 P6cs,Sikl6si rit SZ., Cf.,h.1n-+'-.,1,
02-09-062862, adosz6m 11014959-2-02, bankszarnlaszim: 10700055-04278904-50200009,
k6pviseli: Dr. Kiss Tibor iigl'vezet5 tgazgat6), mint megrendel6 (a tovibbiakban: Megendel6),
amely

mist6szr6l a.zOFE Kft., lszf$elr: 1 119 Budapest, 'rh6n Iliroly u. 3-5.; c6gjegyz6ks zim: cg. 0l09-918527, ad6szi'-: 147s9996,2-43, bankszilmtaszilm: (10300002- i 0457 412-49020014),
k6pviseli: KotiLn Zohan iiglwezet5) mint villalkoz6 (a tov6bbiakban: Vdllalkoz6) (a tovibbiakban
egyiittesen: Szerz6d6 felek) krizott a mai napon az al bbi felt6telekkel.

EL62MET\IYEK
Megrendel6, mint afinlatk6r6 2016. okt6ber 24. napiin,,P6cs viros ki)ztgzzgetAsi
teriiLlet6n k6zi
h6- 6s sikossigm.entesit6si munkik elv6gz6se" titgyban a kozbeszetz6s-ekril sz6l6 2015. ci
GXLIII. torv6ny (tovibbiakban: Kbt.) Harmadik R6sz 112. (1) bekezd6s b) pontja 6s a Kbt.
$
1.05- $ (1) bekezd6s a) pontia- szerinti, a Kbt. 113.
(i) bekezd6se szerinti lsszefoglat6
$
t'i€koztatasban meghirdetett, nyilt kcizbeszerz6si eljiris, melynek r. t6sz6t k€pezte
t tarr la- c,
sikoss4qmentesit6si munkik elv6gz6se P6cs Budai virosr6sz 'teriilet 6n 2. r6sz6t
k1pezte a k6zi
/
h6- 6s sikossigmentesit6si munkik elv6gz6se P6cs Kertviros kelet teriilet6n 3. t6s)6t
l6pezte t
/
k6zi h6- 6s sikossigmentesit6si munk6k elv6gz6se P6cs Kertv6ros nyrrgat teriilet6n
/ 4l ftsz6t
k6pezte a k6zi h6- 6s sikossigmentesit6si mun-kik elv6g6se p6cs Ur6nvirls
teriilet6n.

Megendel5

a

kdzbeszerz6s

tirtgylvar szemben t.imasztott mennyis6gi 6s szakmai
kcivetelm6nyeket az Eljfuist Megindit6 Felhivisban 6s a Kcizbeszerz6si
i)ok"umentum resz6t
k6pez6 felada;tleirirsban harirozta meg.
Megrendel5

a

k6zbeszetzlsi eliiris sotin benyfitott a,l datokat megvizsq, ta. ewmissal
.a szii&s6ges 6tt6kel6st leforytatta, 6i dant3s6t az elbir6iist ia"",a"il zore.
norember 24. napi6n itisbtn az aiinlattev5kkel k<izrilte. Megrendel5
- " rrio"Loro*
kcizbeszerz6si eljirisban
hozott
dtint6se
szerint
nyertes
ai6nlatte
G az l. t6sz vonatkozisiban
a V6llalkoz6 lett.
dsszevetette,

Ilyen el6zm6nyek utin a szen6d6 Ferek az Eljirist Megindit6 Felhivisnak,
a dokumentici6
r6sz6t k6pez5 feladadeirisnak, valamint a yl\arkoz6 "kcizbeszez6si

af6nlatinak megfelel5en az al{bbiak szerint 6llapodnak meg:

a;areru-

u"o1^:yt"tt

I. SZEPZ,6DES TARGYA
1') Megrendel6 6"gtende[ a Y6lTalkoz6 pedig elvillalja a jelen szezdd6s
7. sz6tn6 mell6k]et6t
k6pez6 feladzdeir sban r6szletezett az
meglt tiozott feradat erv6gz6s6t:
"letb
'1.-t€sz: K6z-ih6- 6s sikossigmentesit6si_munk6k
&6916." Budai virosr6J t.riir.t6r, (16.5s4 m) a
Megtendel5 egyedi megrendel6sei alapi6n.
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f

II. VEDEIGZESI ID6

ill

A

fenn'
v6dekez6s id6tartama a szerz6d6sktit6s napjit6l 2077. mArcius 31. napiing'
id6j6risi koriilm6nyek szilks6gess6 teszik - a
Szen6d6 Felek kijelentik, hogy - amennyib en
^zt ^z
szetz6d6s id6tztzmir a Megrendel5 a Kbt. 141. $ (4) bekezd6s a) pontia alapjin egyoldalf,
ioghatilyos nyilatkozat riti6n legfeljebb egy h6nappal meghosszabbithatia.

2.)

nI. vf'DEKEztsr nnr,YsziNsr
3.) A mentesitend6 ftvonalak P6cs Megyei Jogri v6ros kozterei, iirdii 6s itkel5i, melyekr6l val6
kimutatist a lelen szez6d6s 2. szimi mell6klet6t k6pez5 feladadefuis t^rt^hn^z'

rv. TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG
4) Villalkoz6 halad6ktalanul 6rtesiti a Megrendel5t minden olyan koriilm6nyt6l, lTt ,4."
szetz6d6.s teliesit6s6t, eredm6ny6t, illetve a teliesit6si hatirid6ket 6tdemben 6rinti vagy
befolyisolja. Az 6rtesit6sben rogziteni kell az okokag 6s javaslatokat kell tenni a megold6sta.

eliitiLst megindit6 felhiv6sban vzgy a k6zbesz,erz'6s:L
dokumentumokban nem szerepl6, a teljesit6shez sziils6ges egy6b infornici6-1 -""1-. t?e:6gt'
L.rcSy
k<iteles az infotrnici6 ig6nyer6f Megendel6t halad6ktalanul 6rtesitenl Megrendel6 valJltl^,
informici6t,
villalkoz6 ilal 6sszerrien k6n, z trzen6dlsszeni telesit6shez sziiks6ges minden
hozzijantl st a lehet5 legrcividebb 6sszer6 hatirid6n beliiLl - k6sedelem
adatot, nyilatkoz

5.)

Amennyiben V6llalkoz6

n6lkiil

-

a

az

^to\rendelkez6s&e bocsitia.
V6llalkoz6

ls
6.) A V6llalkoz6 6s a Megtendel6 t szerz6d6s teliesit6se 6rdek6ben a fentieken tul, iltal,ban
a
sziiks6ges
ejynttrn6kddnek. Ennek iregfelel6en kell5 id5ben egymis rendelkez6s6te bocsitiik
aiatokat 6s eszk<izoket, v4lo;int gondoskodnak a teljlsit6s tov6bbi felt6teleinek megtetemt6s6r5l.

v. szEpz'DlFELEK

JOGAI 6S

rOter-BzstTSEGEI

u

itltala v6gzett h6- 6s sftossigm.entesit6si munlcikkal
t6z- 6s
osszefiigg6sben a v.,Inatkoz6 m6szaki, munkav6delni, biztonsigtechnikai,. tart6s 6s
komyez?tv6delmi el6irisoh valamint a vonatkoz6 MSZ el6irisok betartisir6l' Fentiek
sz nlAit
sofozatos elmulasztisa eset6n Megrendel5 iogosult v6llalkoz6 6rtelemszerff vonatkoz6
pedig a
esetben
min6s6gi levonissal cs<ikkenteni. \z 6let-,'6s ozgyonbiztonsigot vesz6lyeztet6
konkr6t'megrendel6s6t6l elillni, 6s ielen szerz5d6st azonnali hatillyal felmondani.
V6llalkoz6 felel6s a helyszinen v6gzett minden tev6kenys6g biztositisi6rt' 6s a tev6kenys6gevel
cisszefiigg6sben harmadik szem6l]'nek okozott kit6rt'
g.) Villalkoz6 kriteles a h6- 6s sikossig mentesit6si feladatot olyan szinvonalon eMmi, hogy a
gyalogos 6s kozriti forgalom biztositista keriiLlion'
g.) v6llalkoz6 felel6s a teliesit6shez sziiks6ges elegend6 sz6m6 6s szaktudis(r szem6lyzet
hely6n.
bLto"it6"a6n. V6llalkoz6 felei6s az alkalmazottainak m g r^ftasa|tt ^ tEesit6s
2' szir]rlr6
10.) Villalkoz6 kcjteles az elvlgzett munkir6l h6napl6t vezetni a ielen szetz6d6s
mell6klet6t k6pez6 feladadeirisban foglaltak szennt'

7.) Y6,lldkoz6 kriteles

gondosko dn

ame\ ielen
11.) Villalkoz6 halad6ktalanul kozol Megrendel5vel minden olyan ktidiLlm6nyt,
szerz6d6s teliesit6s6t 6tdemben 6dnti vagy befolyisolja'

N [".,

.=7

12.) Megrendel6 jogosult a Yiilalkoz6 tev6kenys6g6t ellen6rizni, de az ellen6rz6s a Yiilalkoz6
szetz6d,6sszer6 teljesit6s6t nem hirilathatja. Yillalkozo nem mentesiil a felel6ss6g al6l, ha
Megrendel6 tz ellen6n6st elmulasztotta vagy nem megfelel5en v6gezte el, 6s nem is hivatkozhat
ztfz.
13.) Villalkoz6 jogosult alvillalkoz6kat igenybe venni. Ha a Y6ilakoz6 a munkit alvi,ttqlkoz6
bevon6sival v6gz1 an6l kciteles el6zetesen tij6koztami a Megrendel6t, az alv llalkoz6k
teljesit6sbe tort6n6 bevonisa, illet6leg az vallalkoz6k szem6ly6nek m6dosirisa tekinter6ben
V6llalkoz6nak a Kbt. 138. $ (2)-(5) bekezd6s6t alkalmazva kell elj6mia. Az alvillalkoz6knax meg
kell felelnifik a kozbeszen6si elj ltisban tz alvillalkoz6kra meghatirozott kovetelm6nyeknek.

villalkoz6 a Kbt. 138. $ (1)

szakasza alapj6n k<itelezetts6get villal a'a, hogy a szetz6d6s
teliesit6s6nek rd6tattama. alatt a Megrendel6nek bejelentett alvillalkoz6i teljesit6s cisszesitett
arinya nem haladh agz meg a sai6t teliesit6s6nek afinyit.

Y6llalkoz6 a teljesit6shez a kozbeszetz6si eljit6s sot6n, az alkalmassig6nak igazol6sLban t6.szt

vett szervezctet a Kbt. 65. $ (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don kciteles ig6nybe
venni, valamint kciteles a teljesit6sbe bevonni az alkalmass6g igzrzol sihoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakembetek bevonisa akkor maradhat el, vagy he\ettiik
akkor vonhat6 be mis (ide6ttve az itzlzkrl/'ls, egyesiil6s, sz6rv6lAs 6tiin t6rt6ni'
iogut6dlis

eseteit is), ha. az Elzd6 e szewezet vagy szakember n6lkiil vagy a helyette bevont rii szervezettel
vagy szakemberel is megfelel zzoknak
alkzlmassig| k<ivetelm6nyeknek, amelyeknek a
-

Villalkoz6

n

elitisban az zdott szewezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.
Y6llalkoz5ra, a' kozbeszetz€si eljiris sotln bemutatott szervezetek 6s szakembJrek bevonisita
tekintet6ben egytbir.int z Kbt. 138 $ (4) bekezd6se kalmtzand6.
a ktizbeszez6si

Y6lla'lkoz6 a iogosan igenybe vett alv6llzlkoz6€rt rigy felel, mintha a munk6t maga v6gezte
volna; alv6llalkoz6 jogosulatlan tg6ryb"::!:i: eset6n pedig felel5s minden olyan kir6l is, amely
an6lkiil nem krivetkezett volna be. Ha v6llalkoz6 a jelen v. feiezet rendelkez6seit megszegr, a
Vev6 iogosult z szerz6d6.sszeg6.s kcivetlezm6nyei t alkalmaznt.

Y1\alkoz6 zz ikala 6s alkaknazottai iltal okozott kir6rt teljes felel6ss6ggel tatozlk. E krirben a
villalkrcz6 kifeiezetten kotelezetts6get vLllal atta, hogy a tev6kenys6ge folytin ered6 kitokat
teljes krirfi en megt6riti.

14) Y6lJzlkoz6 kciteles a szez6d6s teliesit6s6nek tefes id6tartama alatt tulaidonosi szerkezet6t
Megendel6 sz6nrira megismethet6v6 tenni 6s Megtend.l5t hrird6kt"l^nul 6nesiteni a Kbt. 143.
$
(3) bekezd6se szednti iigyleteir6l.

15.) A Villalkoz6 - amennyiben kiilf6ldi ad6illet6s6gri
- k<iteles a. szetz6d6.shez atra vonatkoz6
mrghatalrnazist csatolni, hogl' az illet6s6ge szednti ad6hat6 s6gt6l z magyx adohat6sig
kozvedeniil beszetezhet a YLlfalkoz6n vonatkoz6 adatokat zz "otszigok klzotti jogseg6ly
ig6nybev6tele n6lkiil.

YI. MEGRENDELES, ATADAS-ATY TET
16.) Megrendel6 k6pvisel6i sz1]<szerrign kit<iltcitt Megrendel6 bizonylattal vagy telefonon
-,
-.ly"t ljtatnasTtds;irtz szolg!\ a Felek tendelkez6sere ill6 h6napi6 - adhalak krizvetlen
megrendel6st a' Yiilalkoz6 kifekilt k6pvisel6j6nek. Amennyiuen v:i|alkoz6 a h6_
6s
sikossigmcntesit6s sorin a bizonylatban rrigzitettekt5l elt6t6 iiJapotot talil, akkor
a munpit
felfiiggeszteni, 6s Megrendel6t 6rtesiteni kctteles, P6tmunt<a 6s tcibbletmunka csak
a Megendeld
ir6sbeli enged6ly6vel v6gezhet6. Felek e tekintetb en r6utal6 mtgatartjsm nem
hiva&o zh,.ink

Nh:

vrr. ELLENtRT6x, r'rzeresr
17. ) Jelen szerz6d6s ketetrisszege: 3.500.000,-

relrE'ter-nr

HUF.

Felek a villalkoz6i diiat munlanemenk6nti bontls szeint, az ahbbi osszegekben illapitj6k meg.

1:3 arinyban bekeverve,. a sziiks6ges
mennyis6gben kisz6mz, a mentesit5 atnya'g 6t6va1 egyiitt: 38,- HUF+AFA/n', ntz
harmrncnyolc forint plusz iltalinos forgaln) ad6/ m'z
Sikossigmentesit6s CaCl- z&zal€k 7:3 arinybtn bekeverve, a sziiks6ges mennyis6gben
ttsz6ni, a mentesit6 znyag anytglt6vzl egyntt 25,- HUF+AFA/m'z, azaz huszoncit forint
plusz iltalinos forgalmi ad6 /m'
j6gfelrret6s, 170,- HUF+AFA f m', azaz szlzhetven forint plusz iltalanos forgalmi ad6 /n2
H6 elszil\tAsa g6pjirmdvel 3.900,- HUF+ ApA/6n, zzzz hlromezer-kilencsziz forint
plusz iltalinos forgalmt ado / 6re
Buszriblrik (sztrnpla-28 m peton) h6- 6s j6gmentesit6se 4.500,- HUF+ AFA/db, azaz
n\gyezer-oszirz forint plusz iltalinos forgalmi ad6 /db
Buizobktk (dupla-,l0 m peron) h6- 6s j6gmentesit6se 6'900 HUF+ ApA/aU, azaz hztezetkilencsziz forint plusz i'lta.linos forgelmi ad6 /db

- H6- 6s sikossigmentesit6s CaCl- zizal|k
-

Gyalogitkel6k

h6- 6s f6gmentesit6se 3.650,- HUF+ AFA/db, zzzz hitomezer

h^tszlzotven forint plusz 6ltal6nos forgalmi ad6 /db
- K6szenl6c 130,- HUF+AFA /f6/ 6ta, ezaz szlzbarminc forint plusz iltalinos forgalmi ad6
/ f6/ 6ra
szen6d6 Felek rogzitik, hogy tz elszimolis sorin a mindenkor hatilyos AFA t<iw6ny
rendelkez6seinek megfelel6en f 6mak eI.
18.) Megrendel6 el5leget nem fizet.

YLllalkoz6 nem 6zet]let, illewe sz6molhat el a szerz6d6s teljesitds6vel osszefiigg6sben olyan
kdlts6gekeg me\ek a Kbr 62. S (1) bekezd6s k) pontiinak, ka) - kb) alpontiiban meghatitozott
felt6tJeknek nem megfelel5 tirsasig tekintet6ben meriilnek fe! 6s melyek V6llalkoz6 ad6k<iteles
iovedelm6nek cscikkent6s6re alkalmasak

A v;lf^lkozisi dif ki6zet6se tz

egyedi megtendel6s szerz5d6sszer6 teliesit6s6t k<ivet5en,

arl ptt.

a Kbr

6:130. $ (1) bekezd6s6ben foglaltak szeint a

szLrnlz
135. S (5)-(6) bekezd6s6ben
k6zhezv6iel6t vryy - ha birmely, a Ptk. 6:130. $ (2) bekezd6s6ben szabilyozott k,iiriiLlm6ny fennill
- az rgzzolt sz.ti3d6srr.ri, teliisit6st k<ivet6 30 napon beliil szimla ellen6ben, MKB BANK Zrt.
p6nzirt6zem6l vezetett 1030000 2-10457 472-49020014 p6nzforplni sz6nliti6ta .val6 itutal6ssal,
iodntban (FIUD t6rt6nik. Amennyiben a teliesit6shez Yillalkoz6 alvillalkoz6t vesz ig6nybe,
abban az esetben - tz el6z6ekt6l elt3r5en - a sz^mla kiegyenlit6s6te a Kbt. 135. S (3) bekezd6s6vel
risszhangban keriil sot. A Megtendel5 ielen eliiris keret6ben kcitcitt szetz5d6sek teljesit6se sorin
n zd6zis terdj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCII. t6rv6ny (Arr) 36/A. $-6t telies kotben dkakrnzzt.

A szimlit havonta egy alkalommal, Megtendel6 nev6re, cim6t feltiintetve kell kiillitani 6s 25.
pontban megjelcilt k6pvlel6ie sz1ma"" at^dnt. Ett5l elt6r6en ki'illitott szim.lik eset6ben
ir{egtendel6 logorolt zzokat azonosit}ratatlank6nt visszakiildeni. Az ebb6l ered6 fizet6si
k6sldelem miattl Vflla1koz6 k6sedelmi kamatot nem 6rv6nyesithet a Megrendel6vel szemben.
jogosult e
Megrendel6 6zet6si k6sedelme eset6o VAlalko z6 a Kbt. tendelkez6seinek megfelel6en
19.)

Ptk. 6:155. $-iban meghatitozott k6sedelrni k2matot k<iveteku.

vrrr. szgpz6DEsr Brzrosir6 Mnr.r-sK(oTELEzETTsEGEK
20.) Y^llqlkoz6 kcjteles a szetz6d6s telies id6tartama alatt a megrendel6st6l sz6miwa legk6s6bb 60

petcen beliil a v6lak szolgiltatist minden munkatcriiLleten megkezdeni, valarnint a h6 -6s
sikossigmentesit6st a kezd6st5l szimitott 6 6rin beliil, a sikossigmentesit6st a kczd6st6l szimitott
4 6r6n beliil befeiezni. A kezd6si id6t meghalad6 vagy b6rmely munkateriilcten tcirt6n5
k6sedelmcs teljesit6s eset6n Villalkoz6 kciteles minden eg6sz 6rit kovet6en a k6sedelem
megsziintet6s6ig 75.000,, HUF,

^z^z

hetveniitezcr fodnt m6rt6kf kotb6rt megfizemi.

Megrendel6 fenntartja mrginak a jogot arm, hogy a megrendel6st5l szimitott 60 petcen tuli
k6sedelmes munkakezd6s, valamint a h6 -€s sikossigmentesittist a kezd6st5l sz6mitott 6 orirt
a sikoss6gmentesit6st a kezd6st6l sz6mitott 4 6rit neghalad6 befejez6se eset6n a
1e-ghalad6,
befeiezesi hatiid6lejinit kcivet6en V6llalkoz6 krilts6g6n tovibbi et6forrist vonjon be a munkik
miel6bbi befejez6se 6rdek6ben, mely nem mentesiti V6llalkoz6t a k6tb6tfizet6si kritelezetts6g al6l.

21.) Megendel5 csak abban az esetben tarhat ig6nyt a k6sedelmi kritb6rre, amennyiben a
k6sedelem a Y6llalkoz6 hibiirb6l eted,., Yiilzlkoz6t nem tetheli kotb6rfizet6si kotelezetis6g, ha
ktitelezetts6gei teliesit6s6t vis maior akadilyozza meg. Vis maior alatt 6rtend5k kiilcin6sen elemi
csap6sok, sztrijkok vagy egy6b munkahelyi zlxg sok, foldcsuszamlisok, frildreng6sek, vihatolq
willimcsapisok, indisok, valamint egy6b hasonl6, el5re nem hthat6 esem6iyek, arnelvek
mindk6t f6l 6tdekk<it6n kiviii meriiLlnek fel 6s amelyeket a Felek kell5 gondossiggai sem rudnak
kikiiszcibrilni.

22.)

A

Szetz6d6s Villalkoz6 6rdekkor6ben felmeriilt okb6l trir6n6 meghirisul6sa eset6n a
Y4l|elkoz6 k<iteles a szez5d6ses keretcisszeg 15 oh-inzk megfelel6 m6tt6kfi
1szs.ooo,- HnF, ezn
iitszi.zhuszoncitezer fodnt) k<itb6r megfizet6s6re. Felek r<igziti\ hogy a meghirisulisi k<itb6r
vetit6si alapia a teliesit6s atiny6ban cscikken.

23) J\'Iegendel6

k<itb6rigeny6nek 6rv6nyesit6se nem
ielenti

teliesit6shez kot6d5

-

elveszt6s6t.

az

egy6b ig6nyeinek

-

hibis

24.) YilJalkoz6 a szerz6d€s alAitisakot, ezt kcivet6en pedig r szerz6d6s fenn6llisa alatt
a
Megtendel6 felhivisira halad6ktalanul k6teles a Megrendel6 fel6 a biztosirisi szetz6d6.s vagy
k<itv€ny bernutatis|vzl 'rgazolni,- hogy rendelker;t t g"Liuu a szerz6d6s targya szeinti
tey6kenys6ge kitefed6, 5.000.000, HUF/6v, zzzz itto.rtlli6 foint/ 6v 6s kfteset6nyenk6nt
2.000.000 HUF, azaz k6rr"illi5 forint risszegre s2616 szakmai felel5ss6gbiztositissal.
A biitositisi
szerz6d,6s vagy kciw6ny bemutatis a szetz6d6skrit6s felt6tele. A felel6i6gbiztosirist
a V6llalkoz6
megszrin6s6ig kriteles fenntartani. Amennyiben a villalkoz6 biztosirisa
1_ ;,ze-tz6d6s
- a
v6llalkoz5nak fel nem t6hat6.okb6l 6s hiyette halad6ktalanul, de legk6s6bb a
megszin6st6l szimitott I lnrLptilr. napon Te_g:zfinik
belii'l 6j biztosieisi szerz6d6st nem kcig rri.rla.ztjs
szerz6d6snek a Megrendel5 altari.azglg{i mgesziintet6s6t (szankci6s fermondis6t) "
von h^j^ rn g"
ulin' Amennyiben a Villalkoz6 felel6ss6gbiztositisa a Villalkoz6 mulasztisib6l
""g1, "-.,
szim'n felr6hat6 okb6l sztinik meg a Megtendel5 jogosult a szetz6d6s azonrnl h1azllyal
iort6n6
felmondisira.

IX. EGYUTTMfKODES

25.)

A

szerz6d6st 6rint6 t<6{fsgk, a munkav6gz6s risszehangolisa, a h6- 6s
sikossig mentesit6s
sorin sziiks6gess6 v6l6 int6zked6sek meg6tele tekintet6ben

BIoKoM Nonprofit Kft., mint Megtendel6
szem6ly, valarnint a kcizvetlen mriszaki k6ovGel5:

l6u.-

Nlgy Ervin parkgondozisi

6s kciztisztasigi r6szlegvezet6

levelez6si cim; 7632 P6cs. Sikl6si rit 52.

\

l*g

szerz6d6st 6rint5 k6rd6sekben kapcsolattart6

telefon: 20-497 -86-7 2
fax:72-805-333
e-mail: nasv.ervin@biokom.hu

ZOFE Kft., mint Villalkoz6 r6sz6r6l a h6- 6s sikossig mentesit6s6rt felel6s vezet6:
n6v: Kotin ZokAn igyvezet6
levelez6si cim: 11 19 Budapest, Thin Kiroly u. 3-5.
telefon: 06-7 / 2O6 -31 38
fzx: 06-1/205-5878
e-mail of6ce@lian.hu

26.)

Szez5d5 felek jelen szez5d6sben felhztakrnzzik

a 25.

pontban

megnevezett
k6pvisel5iket, hogy a h6- 6s sftossig mentesit6si munkikkal kapcsolatos dont6sekn6l, a teliesit6si
kotelesek
iegyz5konywek zl itisdnii a feleket teljes jogk<irtel k6pwiseli6k. Jogosultak, illetve
teljesit6s6hez
szen6d6s
a
megtenni mindazon miszaki int6zked6sekeg nyila&o z^tot,
^l:,;lely
szii'ks6gess6 v6lik 6s a ielen szerz5d6sben, s a szerz6d6s mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes.
Szen6A6 felek k6pvisel5inek a jelen szerz6d6sben biztositott jogkor6nek kotlitozisa a misik
f6llel szemben .."k i.i.b.li korl6st6l kezdve hatilyos. A k6pvisel6k szem6ly6ben t6rt6t6 vihozAst
a felek egynrisszl azonnal irisban kiizlik.

.) Szetz6d6 felek kotelesek egnn6s kdzotti valamennyi kozl6st, 6rtesit6sg int6zked6st 6s dtint6st
ft6sban r6gziteni 6s egrmishoi halad6ktalanul eliuttatni lev6l, fax vagy email 6tj6n. Minden_olyan
vonatkozisiban a cimezett r6sz6t6l tudomisulv6telt, vagy int6zked6si
kozl6s, mely
^
"r.o6d6,
kritelezetts6get ielent, illetve keletkezeg postai riton is meg kell kiildeni. A postai riton eliuttatott
nyilatkozato=k k6zbesitetmek tekintend5eh amennyiben azok ,,nem keteste"' ,,itv6telt
megagadta', ,,cirnzett ismeretlen" vag5l hasonl6 tartatrnri postai jelz6ssel 6rkeznek vissza a
nyilatkozattev5hciz.
27

28.) Felek megillapodnak abban, hogy jelen szerz5d6s h,;tiiyAriak tzt'tamz al*t 6s azt k<ivet6en
bizalmasan, iizleti titokk6nt kezelik a szetz6d6s teliesit6se kapcsin tudornisukra jutott
informici6ikag t6nyeket vagy adatokag azokat harmadik f6lnek semmilyen fonn6ban nem adjik
tovibb. A fenti informici6k, t6nyek, valatnint adatok - a rrrisik f61 Lltal el6zetesen adott kifeiezett
blsbelihozz jimlitsa n6lkiil kiz6r6lag a szerz6d6s teliesit6s6te hasznilhat6k fel.

-

29.) Mindk6t f6l tAi1koztaga 6rintett munkavillal6it a ielen szetz6d6sben foglalt kotelezetts6geir6l
6s ielel6ss6get villalnak saiit munkavillal6ik tekintet6ben a fenti k<itelezetts6gek teliesit6s66rt.

X. SZ;EPz;0DES IDoTARTAMA MEGSZTINESE
30.) Szerz6d6 Felek ielen szerz 6d6st[z6r6bg

t Kbt. 141. $ szerinti k<iriiLlm6nyek fennillta eset6n

m6dosithatj6k.

31.) Felek t jelen szerz6d6st a szerz5d6s el4'it6slt6l kezd6d5 harillyal ielen Szerz6d6s 2.)
po.rg6bro -.jU" t;tozon id6trrtzmta kritik. Felek rrigzitik, hogy a. szetz6d4s id5 el6tt megszrinik,
ira a'kifizeteJvflhlk ozisi dii <isszege - z szetz6d6s id6tartaminak utols6 napjit megel6z6en el6ri a szerz6d6ses keret<isszeg m6t6k6t.

megillapodis hatirozott id6tartzm n tekintet n6lkiil, birmelyik f6l
32) Jelen szerz6desben foglalt
-30
,-r"pJs f.lmondisi id6 kiktjt6se mellett, irisban, indokol6s n6lkiil
iojorrrlt 1.t"r, szerz6d6st
felmondani.
ktitelezetts6g n6lkiil
33.) A Megendel6 t y iilzlkoz6hoz int6zett itisbeli nyilatlozattal, Mrt6rit6si
azonnalt hatillval felmondhatjz

t

szetz6d6st, hz

q
sfoz

- z Yillalkoz6 a menresit6s elrendel6s6t6l

sz6mitott 12 6ris k6sedelembe esik vagy

a

3

-

szetz6d,6.s id5tartama alztt az egyedi megrendel6sek vonatkozisiban
alkalommal
k6sedelmesen teliesit;
z Yiilalkoz6 sulyos szetz6d6sszeg6st k<ivet el, zzaz a szerz5d6sb6l ered6 valamely l6nyeges
k<itelezetts6g6t nem teljesiti,

a Kcizbeszerz6si Drint5bizottsig a Kbt. 152. $ szerinti batarozatzban megillapitotta a
k<izbeszerz6si elji.risra vonatk oz6 szrbilyok megs6rt6s6t, felt6ve, hogy a jogs6rt6s
befolyisolta a kcizbeszerz6si elj6r6st lezir6 dont6st,
e Yillalkoz6 6sszeni id6n beliirl nem teljesiti a Megrendel6 arra vonatkoz6 felsz6litisit,
hogy tegyen matad6ktalanul elegct a szerz6d6sben meghatlrozott kcitelezetts6gc
kifogist,l"n 6s id6ben pontos teliesit6s6nek,
a YdlJzlkoz6 zlapos ok n6lkiiLl meglagadja a Megrendel5 iltal adott utasirisok v6gtehaidsit;
* Yiilalkoz6 a szerz6d6s 24. ponqiban meghatirozott biztosidsi szerz6dl6se a ielen
szerz6d,6s id6tartamz alatt megszrinik 6s helyette aYiil koz6 rii biztosirisi szerz6d6st nem
k<it vagy amennyiben a biztositisi szerz5d6s nem a V6llalkoz6nak felr6hat6 okb6l szrjnt
rneg a megszrint6st krivet6 8 napon beliiLl nem k<it;
a Yz[zlkoz6 z Kbt. 138. S (2) (4) bekezd6s6ben foglaltakat megs6rti,
rY6llalkoz6 ellen cs6d- vagy felszLmolAsi ellirirs vagy v6gelszimol6s indul
a Y6llalkoz6 megs6rti a titoktartisi kritelezetts6get.

A Megrendel6 a Yillalkoz6hoz int6zett irisbeli n'liztkozattzl, kirt6rit6si k<itelezetts6g n6lkiil
tzonnah hatillyal felmondja a szerz6d€st, ht a Yillalkoz6 tulaidoni helyzet6ben ,r"gy til^;do.,i
viszonyaiban birrnely, a Kbt. 143. $ (3) bekezd6s6ben meghati.rozott k<;rilm6ny bekaie*ezit
.
34.)

v6llalkoz6 a
.A
hatillyal
35)

Megrendel6 sriLlyos szerz6d6sszeg6 m,.g'o.ftasa eset6n
iogosult rzotneh
ir6sban felmondani a szerz5d6st. Ebben az eltben a vaullrola
iogosult a
Megrendel6vel szemben 6-:"f
a szetz6d6.sszeg6sb5l fakad6 egy6b ig6nyeit ii sotyo.

:t.r"

szez5d6sszeg6snek tekintend6 kiilcincisen, ha:
Megrendel6 6ltal kiillitott igazohs &telm6ben esed6kes birmely risszeget nem fizet
ki
vLllzlkoz6si szetz6d6sben megharitozott hat6id6rg, felt6ve, hogy a," y,,lalkoz6

-

-

tfizcitt legalibb 30 napos p6tharirid6 is eredm6nJ'teliniil eltelt,
a Megtendel5 fizet6sk6ptelenn6 v6lik.

vartint

a

iltal

XI. EGYEB RENDELKEZESEK
36) Felek a szetz5d6sb5l

*"96.:F:

megkis6tlik tAtgy,,lAs riti6n rendezni,

melynek
.k:t9*.!.j -6rt6kharirt6l'fiigg6en p6csi
eredm6nytelens6ge eset6n a P6csi
illetve
J6tisbir6s6g
a
T<irv6nysz6k
illet6kess6g6t kcitik ki.
37') A ielen szerz5d6sben nem szabilyozott k6rd6sekben kiiLlonosen a polg'iri
Tcirv6nykcinlwr5l
sz6l6 2013.6vi v. t<irv6ny, a kcizbeszerz6sekr5l sz6r6 2075. 6i cxrur.'ta*1"/i,,[oi,r,
*
b4I".: kapcsol6d6 iogsztbiiyok vona&oz5 renderkez6seit, valamint a,'kizbeszetz1st
.
"fl6l
eliirdsban k6szitett aj6nlatt6teli felhivis el6ir6sait keli alkalmazru.
Jelen szerz6d6s elvllaszthaairn r6.sz6t klpeztk az alibbi mell6kletek:

1.

szimri mell6kler Eliirist Megindit6 Felhivis

2. sz6mri mell6klet. Feladatleiris (I{rizbeszetz6si Dokumenturn)
3. szimf mell6kler Kieg6szit6 tiri6kozatAs
4. szimi mell6krer y6\zrkoz6 aj riata, varamnt n alfuilathoz kapcsol6d6
(hiinyp6dis, felviligositis, indokl6s)

iratok

A Szen6d6 felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem
keriilnek csatolisra
a szerz5d6s t<irzssz<iveg6hez , de t szerz6d6 felek szimira
ismet azok tartalma. Ezen iratokat ugy

&l,z

kell tekinteni, mint amelyek

a, iebn. szen6d6"

.**t *rtt'o

t6sz& kfuezik,

nzzl egtttt

6rtelnezend6ek.

szeu6d6st a Felek - annak elolrasisa 6s €rtelmez6se utin - mint akaratukkzl miodenben
megegrez6t 4 etedeti, egez6 p6ld6nyb at ltti&. al6+ melyb6l 2 p6ldiny Megtendel6g 2 p6ldiny
V6llalkoz6t illeti.
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