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eoAsvptElr KERErszenz6oEs

Amely l6trejott egyrtszr6l a: Bitubau MagyarorszdgKft. (sz6khely:7344Meklnyes F6 6t75.;
Cg; 02-09-061978, ad6szim: 11006433-2-02, banksztrmlaszim: [11600006-00000000-45453548),
k6pviseli: FutdrJ6nos tigyvezet6), mint elad6 (a tovibbiakban: Elad6),

misr6szr6l a: BIOKOM Nonprofit Kft. (sz6khely: 7632P6.cs, Sikl6si it 52., c6gjegyz6kszarna:.

02-09-062862, ad6szdmz: 71014959-2-02., k6pviseli: Dr. Kiss Tibor igyvezet6 igazgato), mint
vev6 (a tovibbiakban: Vev6)
- a tovibbiakban egyrittesen ,,Felek" - kozott az alulkott helyen 6s napon az alSbbi felt6telek
mellett:

I.
EL0Zv'ET{YEK

Vev6, mint afinla*6r6 2017. szeptember h6 28. napjin ,,Bitaruen enu@6 drtikesitise a BIOKOM
Nonprufit I{t. rvsqdrf' tlrgyban z kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. torv6ny
(tov6bbiakban: Kbt) M6sodik R6sze alapjin, TED- 2017 /S 186-380490 lktat6szlmon
kozzltett hirdetrn6nnyel nyilt kozbeszeru6si eljirist inditott.

Vev6 a kozbeszerzls targyival szemben tzmasztolt mennyis6gi 6s szakmai kovetelm6nyeketaz
afinlatt felhiv6s b an 6s az \6nlatk6r6 s i do kum e nt6ci6 b an hatat o zta meg.

Vev6 z kozbeszerzlsi eli6r6s sor6n benyujtott zjdnlatokat megvizsgilt4 eg5nnissal

osszevetette, a szriks6ges 6rt6kel6st lefolytatt4 6s dont6s6t az elbkilist kovet6en, 2018. 6v
januar h6 18. napiin irasban aiSnlattev6kkel kozolte. Vev6 a hivatkozott kozbeszeru|.si
eliarisbm hozott dont6se szerint a nyertes ai/anlattevS --yary amennyiben a [.'bt. 131. $ (,4)

bekezd6s6ben megadott konilm6ny az eredm6nyhirdet6st kovet5en el66llt, a nyertes
ajAnlatot kovetkez5 legkedvez5bb ajlnlatot tev6nek min5sitett szervezet - Elad6 lett.

Ilyen el6zm6nyek ut6n a Szerz6d6 Felek az aiLnlzti felhivilsnak, az ajinlatk6r6si
dokument6ci6nak, az Elad6 kozbeszerz6si eljirisban benyiitott aiinlatinak megfelel6en az

ali.r'biak szerint illapodnak meg:

II.
A SZE,P(Z6D ES TARGYA, TELJES iTES

Vev5 felen szerz6d6s 6rtelm6ben jogosult az elad6 rizem6b5l bitumenemulzi6t visirolni,
valamint zv6telarataz el6irt hatarid5ig koteles megfizetri, Elad6 pedig koteles a megrendelt
mennyis6get Vev5 szanara hatirid6ben 6tzdni. Elad6 vallaljz, hogy az estenk6nti szallitas

mennyis6g6re minim6lis m6rt6ket nemhatarozmeg. Elad6 aszeru6d6stirgyirtk6pez6 emulzi6
tarolasara P6cs, Eperf6s riton egy min. 5 tonnis frithet5 6s szivattyfival ell6tott tartilyt koteles

biztositani a szerz6d6s id6tanzma aJztt.

Vev6 fenntartiz a jogog hogy a kozbeszerz6si eliiris ziinlatt felhivasiban megjelolt ,,opci6s"
mennyis6get (az alapmennyis6gen fehili mennyis6get) egyoldali nyila*ozattal megvits|rolia, a

P*. 6:225. $ (1) bekezd6se szerint.

Vev5 a szerz6d6s id6tartama alatt nyilatkozlk arr6l, hogy ig6nyt tart-e az opci6ban megadott

t6telre. Vev6t az opci6s t6tel vonatkozlsiban lehiv6si jog illeti meg ennek keret6ben iogosult
akar a telfes opci6s mennyis6g lehivisira, akAr annak egy r6sz6re. Amennyiben Vev6 nem

nyilatkoziL azaz 
^ 

szerz6d6s hatalya alatt nem ad ki lehiv6st, ngy nem kivSn 6lni v6teli iogixal.
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8.

9.

Ha Vev6 6l az opci6s jogaril, a lehivis felzdilsdt kovet6en, lelenszerz6d6s 10. pontja szerint
kell Elad6nak Vev5 szdmdra el5k6szitenie a v6teli fog keret6ben lehivott term6ket vagy
term6keket.

A bitumenemulzi6 iltadhsa 6s a Vev6 iltali megvisirlilsa egyedi megrendel6sek alapi6n
tort6nik. Az Egyedi Megrendel6s tartalmazza a bintmenemulzi6 pontos mennyis6g6t. Az
Egyedi Megrendel6s kizar6lag az Elado visszirgazolilsival jon l6tre. Felek rogzitik, hogy az
Egyedi Megrendel6sben kolcsonosen egJreztetve kenil meghatarozdsra azon id6ponq amikor
Yev6 az irut az Elad6t5l a teljesit6s hely6n itveheti.

Yev6 a megrendel6s6t irisban koteles benyuitani az Blado r6.sz6re. Az egyedi megrendel6s
tarta)mazza a bitumenemrslzi6 pontos mennyis6g6t. Elad6 a fentiek szerint eljuttatott egyedi
megrendel6st koteles Yev6 ftszlre fax vagy/6s elektronikus lev6l irtj6n visszugazolni. Az
egyedi megrendel6s kizar6lag az Blado visszaigazolis|vil ion l6tre. Felek rogzitrk, hogy az
egyedi megrendel6sben kolcsonosen egyeztetve kenil meghatirozilsrz azon id6pont, arnikor az
Elad6 az arut aYev6 rendelkez6s6re bocsif tja.

Vev5 a szerz6d6s tirgyittk6pez6, megrendelt bitumenemulzi6t a\<tszolgaltrsi id6ben veheti it.
A kiszolgdlxi id6szak - a targy6v t61i id6ifuisit6l ftigg6en - a szerz6d6s hat6lybal6p6s6t5l a t6li
id6szak beAlltilig de legk6s6bb 2018. december 3l-igtart.
Ahol a megrendelt bitumenemulzi6 iwehet5: P6cs, Eperfis rit. Elad6 kijelenti, hogy a
szerz6d6s teljesit6s6hez szriks6ges, 6rv6nyes hatosagj enged6lyekkel ftaszn6latbav6teli-,
telephely-, kornyezew6delmi enged6lyek) rendelkezik.

Az Egyedi Megrendel6sekben megrendelt 6ruk m6rlegel6se P6cs Eperfis riton kozriti
hidm6rlegeken tort6nik, ezen m6rlegel6s k6pezi az elszimolis alapiitt. (mennyis6gi itv6tel).
Az iru l<tsziilititsir6l a Vev6 gondoskodik. Vev5 koteles gondoskodni arc61, hogy az aru
iw6tel6hez a megfelel5 fuvareszk6z 6s technikai szemllyzet illion rendelkezds6re, hogy az aru
berakodisa v6rakozasiid6 vagy mAs akzdity n6lktil tort6nien.

Az fuu 6tv6tel6t - Vev6, \ragy az iltala kijelolt harmadik szem6ly a szillit6lev6len 6s
menedev6len b6lyegz6 lenyomattal 6s olvashat6 durassaJ, az id6 megadilsival (d6tum, 614
perc) iga-olia,vagy azon M ltv6tel megtagaddsLt az ok pontos megfelol6s6vel feltrinteti.

Az emulzi6 itzdisa utan a term6k iilaginak megovis66rt a Vev6 felel. Felek megillapodnals,
hogy birmilyen min6s6g k6ts6g eset6n a bitumenemulzi6t a felmenilt probl6ma asztazdsiig
nem 6pitik be. Vev6 kotelezetts6get v6llal ara,hogy az irutl<rzir6lag salit munkiiarahasznllia
fel, azt harmadik szem6ly rlszlre nem adja tov6bb.

Elad6 a bitumenemulzi6t fi.iggetlen, akkreditilt laborat6riumok 6ltal, az MSZ EN 13108-20
(Tipusvizsgilat) szabvinynak megfelel6en k6szitett, tipusvizsgilatok alapjan forgaJmazza. A
bitumenemulzi6 forgilmazisa 6s min6sit6se a mindenkor 6rv6nyes eur6pai szabvinysorozzt
(MSZ EN 13108-1 - 8: term6k szabvdnysor) ill. ezek Magyar nemzeti mell6kletei 6s az
6rv6nyes Ut iy Mriszaki El6ir6sok szerint tort6nik (e-UT 05.02.11 - 15)

Elad6 rendelkezik ftiggetlen, akkreditilt tanrisit6 szer\rezet ittal audit6lt Ozemi
Gyirrisellen6rz6si rendszerrel, illetve Tanrisitvdnnyal. A bitumenemtlzi6hoz, mint 6pit6si
term6khez az Eur6pat Parlament 6s a Tardcs 305/2011/EU rendelete, illetve az lpitlsi
term6kekr6l sz6l6 275/2013. (VII.16.) Korminyrendeletnek megfelel6en teljesitrn6ny-
nyilztko zatot c s ato l, mellyel igazolja an n ak megfel el6 s s 6g6t.

Elad6 z vonatkoz6 iogszabityi el6irisok 6s a jelen szen6d6s felt6telei szerint szavatol az6rt,
hogy az aruk a teliesit6s id6pontjiban megfelelnek a ielen szerz6d6sben (ide 6rwe az Egyedi
Megrendel6seket is) meghatarozott min5s6gi kovetelm6nyeknek, valamint a fent hivatkozott
szabvinyoknal<, mfi szaki el5ir6soknak.

Ftigedentil a szavatossigi felel6ss6gre vonatkoz6 rendelkez6sekt5l, az Elado szavatoss6gi
felel6ss6ge nem 6ll fenn abban az esetben, haazElad6 iltal forgalmazottterrr,lket a Vev6 mis
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21.

22.

gyirt6 term6k6vel osszekeveri, valamint ha nem megfelel5en hasznalia fel, dolgozza be, vagy
ut6kezeli.

A Szerz6d5 felek rcgzittk, hogy az Elad6 6ltal a Vev5 rendelkez6s6re bocsitott bitumen
emulzi6 h6m6rs6klete nem lehet kevesebb 40 oc-n61.

Elad6 teliesit6s6ben az ajinlztiban megjelolt tenileten mrikodhet k6zre alvdllzlkoz6, az
alvillalkozo ig6nybev6tele nem lrinti az Elad6 teljesit6s6rt val6 felel6ss6g6t. Az Elad6 a
teljesit6shez a klzbeszerzi,si eljlri,s sorin, az alkalmass6ginak igazolilsSban r6szt vett
szeryezetet a Kbt.65. S (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don koteles ig6nybe venni,
valamint koteles a teljesit6sbe bevonni az alkalmassig igazolis1hoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevon5sa akkor mandhat el, vagy helyethik
akkor vonhat6 be mis (ide6rrve az 6talakul6s, egyesril6.s, sz6*al6s titjin tort6nt jogut6dlis
eseteit is), ha zz Blad6 e szervezet y^gy szakember n6lkiil v^gy a helyette bevont rij
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknzk az alkalmass6gi kovetelm6nyeknek,
amelyeknek az Blad6 a kozbeszerzlsi eliirisban az adott szervezettel vagy szakemberrel
eg5nitt felelt meg. Elad6rz z klzbeszerz6si eliaris sordn bemutatott szervezetek 6s

szakemberek bevon6sira tekintet6ben egy6birint a Kbt. 138 $ (4) bekezd6se alkalmazand6.

Elad6 a jogosan ig6nybe vett alv6llalkoz66rt irgy felel, mintha a munk6t magz v€gezte volna;
alvillaJkozo jogosulatlan ig6nybev6tele eset6n pedig felel6s minden olyan kir6rt is, amely
an6lkril nem kovetkezett volna be. Ha az Elado a jelen fejezet rendelkez6seit megszegi, a
Vev5 j o gos ult a s zer z6d6s s zeg6s kovetkezm6nyeit alkalmazni.

Elad6 az illtala 6s alkalmazotiai ahzl okozott kaftrt teljes felel5ss6ggel tartozik. E korben a
Elad6 kifeiezetten kotelezetts6get villal ara, hogy a tev6kenys6ge folytdn ered6 kSrokat
teljes korrien megt6riti.

Elad6 halad6ktalanul kozol Vev6vel minden olyan koriilm6nyt, amely jelen szen6d6s
teljesit6s6t ,6rdemben 6rinti vagy befoly6solja. Elad6 koteles a szerz6d6.s teljesit6s6nek teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetlt Vev6 sz1mira megismerhet6v6 tenni 6s Vev6t
halad6ktalanul 6rtesiteni a Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti tigyleteir6l.

Elad6 - amennyiben kiilf6ldi ad6illet6s6g6 koteles a szeru6dlshez arra vona*oz6
meghatalmazist csatolni, hogy az lllet6s6ge szerinti ad6hatosigS6l a magyar adohat6sig
kozvedenril beszerezhet az F;ladora vonatkoz6 adatokat az orszigok kozotti jogseg6ly

igenybev6tele n6lktil.

III.
ELLEN ERT ET> TIZETES I FELTETELEK

A szen6d6s keretosszege: 16.200.000,- HUF.

Szerz6d6 felek megillapodnak abban, hogy Elad6t a szerz6d6s telf esit6s6nek ellen6rt6kek6nt
az ilitbbiv6telar illeti meg:
- Bitumenemulzi6 C6081 200literes kiszerel6s: 198.000,- HUF/I.

Szerz6d6 Felek az altallnos forgalmi ad6 tekintet6ben a mindenkor hatilyos AFA torv6ny
ren d elkez6 s eit dkilmazzilk.

Elad6 kijelenti, hogy az zjlnlat megt6tele el6tt figyelembe vett minden konilm6nyt, amely a
szeru6d6s hiinytdan 6s megfelel6 teljesit6s6hez szriks6ges 6s be6pitette az 6rba a szeru6d6s
teljesit6s6vel kapcsolatos valamennyi kolts6g6t, igy krilonosen a bitumenemulzi6 anyag4rit,
illet5leg a gydrtassal oss zeftigg6 os s zes j irul6ko s ko lts 6get.

Vev6 el5leget nem fizet. Elzd6 nem fizethe! illetve szlmolhat el a szerz6d6s teljesit6s6vel
osszeftigg6sben olyan kolts6geket, amelyek a 62. $ (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja
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szerinti felt6teleknek nem megfelel5 tirszsilg tekintet6ben meriilnek fel, 6s amelyek a nyertes

ailnlattev 6 ad6koteles 
i 
ovedelm6nek cs okkent6s6re alkalmas ak.

Elad6 a teliesit6sekr5l hetente jogosult szilmlzl<tilllitasirz. A szimlikhoz a szillit6levelek egy

plldinya csztollsrz kenil. A szimllt mindenkor egy p6ldinyban, a Vev6 sz6khely6t 6s a

szerz6d6s targyit felhintetve kell ki6llitani 6s a Yev6 szAmara megktildeni. Ett5l elt6r5en
kiillitott szilmlSk eset6ben Vev5 jogosult azokat azonosithxziank6nt visszakrildeni, 6s a
vis s zakrildo tt szimlilban Erv6nyesitett kovetel6s nem v6l ik es eddkes s 6.

Vev6 az egyedi megrendel6sben meghatarozott szerz6d6sszer6 teljesit6st kovet6en, z
telfesitett szolgfltatas mennyis6g6nek megfelel5en (tonna ilap:6 elszimolis szerint) a Ptk.
6:130. $-6ban foglaltak szerint a szarnla k6,zhezv6tel6t vagy - ha b6rmely, a Ptk. 6:130. $ (2)

bekezd6s6b en szabillyozott konilm6ny fenn6ll - az igazolt szerz6dlsszerri telf esit6st kovet6 30
napon beltil, szimla ellen6ben az Elad6 11600006-00000000-45453548 szimi p6nzforgalmi
szAmlliira tort6n6 utalissal, forintban (IIUF) fizeti meg. Vev6 a szerz6d6s telfesit6se sorln az

ad6zis rendj6r5l szolo 2003.6vi XCII. torv6ny ( rt.) 36/A. $-6t teljes korben - a Kbt. 135. S

(3) bekezd6s6re figyelemmel - alkalmazza. Amennyiben Vev6 z szerz6d6sen alapul6 fizet6si
kotelezetts6g6t k6sedelmesen teliesiti, a Ptk. 6:155. $-ban meghatirozott k6sedelmi kamatot
koteles Fgcti.

IV.
resEoEuvrEs TELJESiTES, MEGHTUSUTIS, renrBniTEsr FELEL6SSEG

EIad6 az 6rdekkor6ben felmenilt okb5l ered5en a szerz6dlsben foglalt kotelezetts6geit
k6sedelmesen teljesiti, kotb6r (k6sedelmi kotb6r) fizetlslre koteles. A kotb6r m1rt6ke: az

egyedi megrendel6s ilapiin elszimolt, AFA n6lki.il szAmitott ellenszolg6ltatis (nett6 v6tel6r) Z

'h-a/nap.

Vev5 csak abban az esetben tarthat r#"yt a k6sedelmi kotb6rre, amennyiben a k6sedelem az

Elad6 hib iib6l ered. Amennyiben a Vev6 az Elzd6 iltal 6sszer6en k6rg a szerz6dlsszerl
teliesit6shez szriks6ges informici6g adatog nylla*ozatog hozzdjarulist, dont6st a Szerz6d6
felek 6ltal irisbzn rogzitett hatindln beliil nem bocsitja az Elad6 rendelkez6s6re, 6s a
k6sedelmes teljesit6s l<tzLr6lag Vev6 ebb6li EIad6 6ltil el nem hirithat6 mulasztas6b6l ered,
abban az esetben kotb6rig6ny nem 6rv6nyesithet6.

Elad6t a szerz6d6s szimara felr6hat6 okb6l tort6n5 meghiisul6sa eset6n kotb6r
(meghiisul6si kotb6r) fizet6s terheli, melynek m6rt6ke: a nett6 keretosszeg 5 o/o-a. A
meghirisul6si kotb6r vetit6si alapja a teljesit6s arinyiban csokken. A meghiisul6si kotb6r
vetit6si alapja az ellenszolgiitztits szerz6d6skot6st kovet6en - a Kbt. 141. $-ban rlgzitett
m6don tort6n6 - m6dositisa eset6n sem viltozik.

v.
ASZEpIZOoES nr6ooSiTASA, MEGSZUNESE Es eNuer

JOGKOVETKEZ:!.IENYEI
Aszeru6d1saSzerz6d6 Felek kozos megegyez6s6vel, irisban L,tzarolzga Kbt. 141. $ szerinti

konilm6nyek fenn6llta eset6n m6dosithat6.

A szerz6d6s megszrinik a hatarozott id6tartam leiirtivzl, a keretosszeg kimerit6s6vel vagy a
felekkozos megegyez6slvelvagy b6rmely f6lazonnalihatinyu (rendkivtil) felmondisival.

Vev6 jelen szetz6d1st az Elad6hoz intlzett irisbeli nyila*ozattd, k6rt6rit6si kotelezetts6g
n6lknl azonnali hatillyal felmondhatj 4 ha:

- az Elad6 a szerzSdlses kotelezetts6geit sfilyosan megszegi, ktilonosen ,ha az Elado ilta)
megv6s6rolt term6kek gyanisz, 6s tizemi gyirtirsinak ellen5rz6se nem felel meg 
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39.

mindenkor 6rv6nyes MSZ EN 13108 Eur6pai szabvinysorozzt, ezekMagyar nemzeti
mell6kletei, valamint az 6rv1nyes Unigy, Mriszaki El5irisokban foglaltaknak vzgy,ha a
megrendel6seket legal6bb k6t alkalommal nem vagy k6sedelmesen teliesiti;

- zz Elad6 a Vev5 i6vihagyisa n6lktil engedm6nyezi a szerz6d6sb5l ered5 kovetel6s6t,
vagy Elad6 a Vev6 el5zetes hozziiilrulilsa n6lktil 6s a Kbt. 138. S rendelkez6seibe
ritkoz6en vesz ig6nybe alvillalkoz6t vagy egy6b kozremfikod6t z szeru6d6s

teljesit6s6hez,
- zYev6 fizet1sk6ptelenn6 vd1k, felsz6mol6si, v6gelszimolisi eliaris indul vele szemben,

felftiggeszti gazdasiry tev6kenys6g6t.
- ioger6s maraszt^16 hatirozatot hoznak az Elad6 szakmzi tev6kenys6g6t 6rint5

szabaly s&t6s vagy brincs elekm6ny miatt.

Vev6 a szen6d6st felmondhatia uagy * a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szeru6d6st6l eldllhat,
ha a Kbt. 143. $ (1) bekezd6s6ben meghatarozott esetek b6rmelyike fennill. A Yev6 zz
Elad6hoz intlzett irisbeli nyllarkozattal kirt6rit6si kotelezetts6g n6lktil azonna)i hatallyzl
felmondia a szen6d6s! ha zz Elad6 tulajdoni helyzet6ben vagy tulaidoni viszonyatbNt
bdrmely, a Kbt. 143. S (3) bekezd6s6ben meghatarozott konilm6ny bekovetkezik.

Elad6 aYev6hoz int6zett egyoldalti, ir6sbeli nyila:Jr.ozattal, azonna)i hatlllyal felmondhatja a

szerz6d6sy ha a Vev6 nem fizeti meg M Elad6 r6sz6re a Vev6 ittal l<titllitott igazolils
6rtelm6ben esed6kes birmely osszeget ielen szerz6d6sben meghztarozott hatirid6ig felt6ve,
hogy az Elad6 altd, tizott legalibb 30 napos p6thatind6 is eredm6nytelenril eltelt.

Egyoldalfi felmond6s eset6n a felmondisi id5 kezd6 napja a felmond6 f6l t6rtivev6nyes
6rtesit6 level6nek a m6sik f6l alt:Jii k6zhezv6tele. A Posta iltali misodik eredm6nytelen
k6zbesit6si kis6rlet eset6n a lev6l k6zbesitetmek tekinthet6.

YI.
EGYUr:IMOroops

A munkav6gz6s osszehangolasa, z szolglltatis teljesit6se sor6n sztiks6gess6 vil6 intlzked6sek
megt6tele tekintet6ben.

40.

41.

42.

Elad6 r6sz6r6l kapcsolattart6 szem6ly:
n6v: FutirJdnos
telefon: 30/939-0093
fax:72/581-555
e-mail: iroda@bitubau.hu

Y ev 6 r 6sz6r5l kap cs ol zttart6 szem6ly:
n6v: Kirolyi Sindor
telefon: 20/945-4272
fax:72/805-333
e-mail: karolyi.sandor@biokom.hu

43. Szen6d6 Felek jelen szerz6d6sben felhatdmazzlk ^z el6z6 pontban megnevezett

k6pvisel6iket, hogy a szolg?ltztas teliesit6s6vel kapcsolatos dont6sekn6l, a teljesit6si
jegyz5konyvek alurisSnil a feleket teljes jogkorrel k6pviselj6k. Ezen k6pvisel5k jogosultak,

illewe kotelesek megtenni mindazon mriszaki int6zked6st 6s nyilatkozztot, arnely z szeru6d6s

teljesit6s6hez sztiks6gess6 v6lik 6s a jelen szerz6d6sben, 6s a szerz6d6s mell6kleteiben

foglaltakkal nem ellent6tes. A Szerz6d6 Felek k6pvisel6inek a ielen szerz5d6sben biztositott
jogkor6nek korlitozasa a m6sik f6llel szemben csak irisbeli kozl6st6l kezdve hat6lyos. A
k6pvisel6k szem6ly6ben tort6n6 valtozilst a felek egym6ssal azonnal, irisban kozlik.

Szerz6dS Felek kotelesek erym6s kozotti valamennyi kozl6st, 6rtesit6st, int6zked6st 6s

dont6st irisban rogzitent 6s egym6shozhaladlktalanul eljuttatni. Minden olyan kozl6st, mely a

szerz6d6s vonztkozlsilban z cimzett r€sz6r6l tudomisulvltelt, vagy int6zked6si kotelezetts6get

ielent, illetve keletkezteq postai 6ton is meg kell ktildeni. A postai irton elfuttatott

nyilatkozatok k6zbesitettnek tekintend6ek, amennyiben azok ,,nem kereste", ,,6tv6telt
meglagadta', ,,cimzett ismeretlen" vagy hasonl6 tartalmri postai ielz6ssel 6rkeznek vissza a

nyilz*ozattev6hoz.
5
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45.

46.

48.

49.

47.

Elad6 koteles eleget tenni zz Elektronikus Kozriti Aruforgalmi Ellen6rz6 Rendszer
mrikod6s6r6l szolo 5/2015. (II.27-) NGM rendeletben el6irt kotelezetts6geinek. Vev5 koteles
egnittmrikodni az Elad6val, hogy a fenti kotelezetts6geinek marzdlktilanul eleget tudjon
tenni.

Vev6 kijelenti, hogy teljes korrien ismeri az ad6zis rendi6r6l szol6 2003. 6vi XCII. torv6ny
szerinti Elektronikus Koziti Arufo.gulo- Flllen6rzS Rendszer (a tovilbbiakban: EKAER)
mrikod6s6t 6s tiszt6ban van a feleket ebb6l ered6en terhel5 kotelezetts6gekkel, tovibbS, azzal
is, hogy ezen kotelezetts6gek teljesit6se 6rdek6ben a feleket a ielen fogviszonyban fokozott
egpittmfikod6si 6s tallkoztat6si kotelezetts6g terheli. A felek a szerz6dl.sszeg6ssel okozott
kirok megt6rit6s6nek szabilyai szerint felelnek valamennyi olyan k6r6rt (ide6rwe tobbek kozq
de nem kizlr6lag birmilyen p6tdijzt, birsigot 6s mis vagyoni szankci6t 6s az ezekkel
osszeftigg6sben el6illt kovethezm6nyi k6rt), ami a feleket abb6l ered6en 6ri, hogy a m6sik f6l
megszegi az ad6zas rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCII. torv6ny szerinti Elektronikus Koztiti
Aruforgalom Ellen5rz6 Rendszerrel osszeftigg6 birmely jogszabalyi kotelezetts6g6t, yzgy M
ezen kotelezetts6gek misik F6l 6ltali teliesit6s6hez sztiks6ges fokozott e$ ittrnfikod6si 6s

tz16ko ztatasi kotelezetts 6g6t elmulasztj a.

Elad6nak 6s Vev5nek mindent meg kell tennie annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen
targyalilsokon, b6k6s iton rendezzenek minden olyan n1zetelt6r6st vagy vit67 amely kozotnik
a szerz6d6ssel kapcsolatban felmenil. Ha az Elzd6 6s a Vev5 6sszerfi hztiid6n behil nem
tudiak megoldani a szen6d6ssel osszeftigg6sben keletkezett fogvitijukaq annak eldont6se
6rdek6ben alivetik magukat a hat6skori szabalyok,ra figyelemmel a P6csi Jlrdsbft6silg illetve
per6rt6kt6l ftigg6en a P6csi Torv6nysz6k illet6kess6g6nek.

Szeru6d6 Felek megillapodnak abban, hogy jelen szerz6d€s hatlJylnak t2rtarna alatt 6s azt
kovet6en bizalmasan, tizleti titokk6nt kezelik a szerz6d6s teljesit6se kapcs6n tudom5sukra
jutott informici6ikat, t6nyeket vagy adatokat, azoh,zt harmadik f6lnek semmilyen formiban
nem adj6k tovibb. A fenti informici6lq t6nyek, valamint adatok - a m6sik f6l iltal el6zetesen
adott kifejezett irisbeli hozziriirulAsa n6lktil - lctzlrr6lag a szerz6d1s teljesit6s6re hasznalhat6k
fel.

Mindk6t Szerz6d6 F6l ti46koztaga lnntett munkavillal5it a ielen szerz6d6sben foglalt
kotelezetts6geir5l 6s felel6ss6get v6llalnak salit munkavillal6ik tekintet6ben a ientt
kotelezetts6gek telj esit6s66rt.

vII.
NYITATKOZATOK

50. Mindk6t f6l kijelenti, hogy:
- kell5 felhatalmaz6ssal 6s jogkorrel rendelkezik a jelen szerz6dts alairisara6s teljesit6s6re;
- a ielen szerz6d1st a f6l nev6ben ilur6 szem6ly megfelel5, a vona*oz6 iogszaba)yok iltal

megkivint reglsztrilt alurisi loggul rendelkezik, igy r6sz6r6l a szeru6d6s alairilsa 6s
teljesit6se nem eredmlnyezi m6s, olyan szerz6dls,vaglr egy6b iognylla*ozat megszeg6s6t,
melyben f6lk6nt szerepel;

- nincs olyan frigg5ben lev6 kotelezetts6ge, vagy 6rdekkor6ben l6v5 mis konilm6ny, amely
kedvez6dentil hathat a jelen szerz6d6sben foglaltak 6rv6nyess6g6re, teljesit6s 6re, vagy saldt
telj esit6si k6szs6g6re, illetve k6pess6g6re.

s4"q,
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VIII.
AZ ALKALMAZANDOJOG

51. A ielen szerz6d6sben nem szaba)yozott k6rd6sekben ktilonosen a Polg4i Torv6nykonyvr6l
sz6lo 2013. 6vi V. torv6ny, a kozbeszerz6sekr6l szol6 2015. 6vi CXLIII. torv6ny, az egy6b
kapcsol6d6 jogszabalyok vonatkoz6 rendelkez6seit, valamint a kozbeszerz6,si ziilnlatt felhivis,
valamint dokumentS cio el6irdsait kell alkalmazni.

IX.
A SZEP(ZdDES M ELTBXI.BTEI

52. Jelen szen5d6s elv6laszthatztlan r6sz6t k6pezik az ilitbbi mell6kletek:
l. szarni mell6klet Aiinlatt felhivis
2. szarni mell6klet Kozbeszerz6si Dokumentum, illetve ennek esedeges m6dosit6sar
3. szim:6 mell6klet A Preambulumban megjelolt kozbeszerzlsi eljfuils sorin nyujtott kiegeszit5

ttllkotatas
4. szilmi mell6klet Elad6 AiSnlatz, 6s z hozzi kapcsol6d6 hi6nyp6tlis, felviligositis 6s

indokol6s

A Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem kenilnek csatolisra
a szerz6d6s torzsszoveg6hez, de a Szeru5d6 felek szAmira ismert azok tzrtalma. Ezen iratokat irgy
kell tekinteni, mint amelyek a jelen szeru5d6.s elvalaszthatztlan r6sz6t k6pezik, azzzl egyitt
6rtelmezend6ek.

Jelen megillapod6st felek k6pvisel6i elolvasis 6s Lttanulmilnyozas ut6n i6vAhagy6lag mint
akaratukkal mindenben megegyez6t 4 eredeti, egyez6 p6ldanyban irtik al6b melyb5l 2 plldiny
Vev6g 2plldiny Elad6t illeti.

P6cs, 2018. 6v 102) h6 [07] napiiln A{42018. 6v [02]h61fi napjin
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