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vArrexo zLst KERETM BcAu-epo oAs
14. r6szl

amely l6treiott egyr6szr6l a BIOKOM Nonprofit Kft. (sz6kh ely: 7632 P6cs, Sikl6si rit 52,
clgegyz6kszatna: Cg. 02-09-062862, ad6szarn: 11014959-2-02., k6pviseli: Dr. Kiss Tibor
igyv ezet6), mint Megrendel6 (a tov6b biakban : M egrendel6),

misrlszrSl a MakkT Erd6 lift. (sz6khely: 7630 P6cs, Buzsiki u. 9.; c6gje gyzlkszim: Cg. 02-09-
079759, ad6szim: 22976495-2-02, bankszarnlaszim: 50800142-15366478-00000000, k6pviseli:
Gocsei Mikl6, mint Villalkozo (a tov6bbiakban: Ydtlalkoz6) (z tovibbiakban egyiittesen:
Szerz6d6 felek) kozo n a mai napon az ili,},bi felt6telekkel.

ELoZMET{YEK
Megrendel5, mint alinla*6r6 2017. december h6 4. napiin ,,P6cs v6ros kiizigazgat1si,
valamint a P6csi Kdztemet6 tertiletein, a Mecsiki- Malomvdlgyi p"rk.rd6t.r,
parkgondozdsi munkitk ellitfisa, illewe a be6pftetlen iinkormdnyzati teriiletek kasz6l6sa,,
targyban a kozbeszerz6sekr6l sz6lo 2011 6vi CXLIII. torv6ny 1to";Ubiat Uan: Kbt.) Misodik
R6sze alapiln, TED- 2017/s 237-492294 iktat5szimon kSzzltett hirdetrn6nnyel nyilt
kozbeszenlsi eli6r1st inditott. Megrendel6 aki5zbeszerzlsi eliArist a Kbt. 61. $ (5)-(6) bekezdSse
alapiin r6szekre bontotta, melynek dapjin a kozbeszerz6s 4. r6sz6t k6iezte: parkerd6:
Mecsek-Malomviilgy oarkgondoz6si munMk ellitdsa.
I Megrendel5 a 

.kdzbeszerlls. tdrgyival szemben tfumasztott mennyis6gi 6s szakmai
kovetelm6nyeket az elilrist megindit6 felhiv6sban 6s a kozbes zeru\si dokumentumb,thatarozta
meg.

2. Megrendel6 z kozbeszerz6si eliiris sor6.n benyujtott aiSnlatokzt megvizsgilta, egym6ssal
osszevetette, a sztiks6ges 6rt6kel6st lefolytatta, 6s dont6s6t az elbiril6st kovft5en, iOrc. euiprilis h6 25. napiin ftilsban ajlnlattev6kkel kozolte. Megrendel6 hivatkozott kozbes zerzlsj
eliilrisbm hozott dont6se szerint a nyertes ajAnlattev6 a 4. li1csz vonatkozis6ban V6llalk oz6 lett.

9 Ilyen el6zm6nyek ut|n a Szerz6d6 Felek az aiilnlati felhivisnak, a dokument6ci6 ftsz1t
ktpez6 feladztleitisnak, valamint aY6llilkoz6 k6zbeszerul.si eliiritsbin benyujtott ajinlatAnak
megfelel6en az alibbiak szerint illapodnak meg:

enTpLMEz6 R;NDELKEzESEK

4' A keretrnegillapod6sban szerepl6 
^t 

bbr kifejez6sekre a kovetkez6 meghatarozisok
vonatkoznak:

Ep(t6si napl6: A keretrnegallapod6s keretein beltil a koztenileten vkgzett munk6kkal
parhuzamosan vezetett, azok feliegyz6slre szolgil5 dokumentum, melyet a yallalkozo a
vonatkoz6 iogszabalyok szerint yezet, de ktlonoien feltrinte t az akuilis d6tumot , id6i6risi
adatoktt' az adolt napon aktuilis munkatenileti egys6geket a tenilet-kimutatis iapjin, az
elvigzett munkanemekeg valamint minden olyan tlnyJi6glnely a munkav6gz6st befoly,istila.'
Felm6r6si napl6: Az 6pit6si napl6 mriszaki tartilmit osszegz6 dokumentum, melyben
szerepelnek a munkav6gz6s helyszinei (tenilet-kimutat6s dzpiSn m"egbontva), valamint az adott
|gryfeteken elvegzett munkanemek tablilzato.s formiban. (A'felm6r{si napl6 a teljesit6sigazol6s
kiiilitisinak felt6tel e, 6 s a kib o c s ito tt s z6mla ko tel ez 6 mell6 klete.)
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Kbt.: a Kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015.6vi CXLIII. torv6ny.

Keretmeg6llapodds: Jelen keretnegillapod6s, melynek szerves r6sze annak valamennyi

mell6klete, illetve a keretmegillapodis alapiin kotott egyedi megrendel5k.

Teliesit6sigazolfusz a Megrendell iital a Kbt. 135. S (1) bekezd6se alapiin ki6llitott, zz egyedrleg

megrendelt munkamennyis 69 teli esit6s 6t igazol6 okirat.

A KERETMBcAI-llpoDAs rAncYe

5. Yallalkoz6 feladatit klpezi az elilrist megindit6 felhiv6sban meghatilrozott, 6s YtrllaLkoz6

aifunlatiban villalt kovetelm6nyeknek megfelel6en, Parkerd6: Mecsek-Malomviilgy
parkgondoz6si munkdk ell6t6sa (4. r6sz) a jelen keretrnegillapod6s elvillaszthatatJan t6sz6t

k6pez6 2. szlmi mell6kletben foglalt r6szletes feladarleiris, valamint a 3. szimi mell6kletben

foglalt r6szletes tenilet-kimu ta6s szennt.

6. ASzerz6d6 felek rogzitik, hogy keretmegillapodis keret6ben elv6gzend6 munkik:

Mecseki Parkerd5: Belterjes teriileten gyep k6zi 6s g6ppel tort6n6 kzsza)6sa: 43 180 m2

tenileten Q<6.2i:27 730 m2,g6pi: 15 a50 m)
Malomvolgyi Parkerd5: Belterjes tenileten gyep-klzi 6s g6ppel tort6n5 kaszhlhsz 115 840

m, teniletJn $6zi: 59 200 m2, g6pi: 56 640 m), Ktilteries teruleten^gyep k6zi 6s g6ppel

tort6n5 kasziitrsa:68197 m'tenileten Q<6zi:54 987m2,g6pi:13 210 m)

Ktilterjes teriileten magask6r5s ligyszAruzk 6s fasszfur3 sar,+ (max- l-2 cm vastag), k6zi

g6ppef tort6n5 kaszdisa:40 000 # t.r,il.t.., (<6zi: 10 000 m2, g6pi: 30 000 m)

Krilterjes magask6r6s l6gysz6ru 6s filsszilr,3 sarias tenilet 82 000 m2 tenileten Q<6zi:24 500

m2, g6pi: 57 500 m)

7. Megrendel5 adott kozbeszerzl,s megval6sitisa 6rdek6ben a Kbt. 105. S (1) bekezd6s a)

pontja A"pil^ megrendel5 lapot (tov6bbiakban: egyedi megrendel6, kiild. Felek megillapodnak

ubbu.,, higy a k-eretrnegillapodis alapiin l6tre1ov6 egyedi kotelmi iogviszonprk az egyedi

megrendelS hp Megren"del6'altati t<it<uta6s6vel, illet6leg a megrendel6 lap Y6llalkoz6 ikzli
,risJzaigazol;shial i6; l6tre. A Felek kijelentik, hogy ielen keretrnegillapodis, illet6leg a

keretm"egillapodis id6tartzmaalatt kikiildend5 egyedi megrendel6lap a keretrnegillapod-6s tfugy|t

k6pez6 izolgalatis teljesit6s6nek valamennyi feli6tel6t urtalmazza, illetve tattalmazni fogSa, err3

figyelemmel u ,gyra, megrendel6sek soi6n krilon megillapodfo, L.t .\9tnek, 
megrendel6s

"i"pii* 
az egyedi Jzerz6d6sl6trejott6nek felt6tele az irisbeli megrendel6s v6llalkoz6 iltali irisbeli

visszugazolisa (egyedi szerz6dts).

III.
MEGRENDELo JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

g. Amennyiben V6llalkoz 6nak az aiinlatt felhiv6sban, z 2. szAmi mell6kletben, valamint a 3'

szhmi mell6kletben nem szerepl6, a teliesit6shez sziiks6ges egy6b informici6rz Y^n sztiks6ge,

koteles az inform6ci6 ig6ny6r6l^Megrendel5t halad6ktalanul 6rtesiteni. Megrendel6 villlalia, hogy

yillzlkoz6 iltzl 1sszeiten k6rt, a szerzSdlsszerri teljesit6shez sztiks6ges minden inform6ci6t,

adatot, nyilarkozatot, hozzijartlist a lehet5 legrovidebb 6sszeni hatirid6n behil - k6sedelem

n6lktil - Y allalkozo ren delkez6s 6re b ocsiti a'

9. Megrendel6 jogosult aYallalkoz6 tev6kenys6g6t ellen5nzni, de az ellen6rz6s aYallalkoz6

szerz6d,Lszer,i tellJsit6s6t nem hfuattathztla. villalko z6 nem mentesril a felel5ss6g al6l, ha

Megrendel5 az ellen6rz6st elmulasztotta vagy nem megfelel6en vlgezte el, 6s nem is hivatkozhat

atfa.

srt*



IV.
vArralro zo JoGAI Bs rdt r;LEZr.TTs Bcel

10. Villalkoz6 haladlktalanul kozol Megrendel5vel minden olyan konilm6nyt, amely jelen
keretrnegillapod6s 6s az egyedi szerz6d6sek teljesit6s6t 6rdemben 6rintr vagy befolyisolia.
Yallalkoz6 koteles a keretrnegillapodis teljesit6s6nek teljes id6tartama ulutt tulajdonosi
szerkezetlt Megrendel6 szimarz megismerhet6v6 tenni 6s Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiteni a
Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti tigyleteir6l.

11. A Y6llalkoz6 a teljesit6s6hez jogosult alv6llalkoz6kat ig6nybe venni. A yillalkoz6
kiielenti, hogy a keretmeg6llapodls megkot6s6nek id6ponti6ig a Megrendel6nek valamennyi
olyan alvdllalkoz6t bejelentette, amely r6.szt vesz a keretmegillapotis, illet6leg az egyedi
szetz6d6sek teljesit6s6ben, 6s - ha a megel6z6 klzbeszerz6si eljir6sb an zz ad,ott zlvillalkoz6t
m6g nem nevezte meg - a bejelent6ssel egytitt nyilatkozott arr6l is, hogy az iltzla ig6nybe
venni kivintalvillalkoz6 nem 6ll kizfu6 okok hatilyaalatt.

12. AYillzlkoz6 a keretmeglllapodds teliesit6s6nek id6tartama alattkoteles a Megrendel6nek
minden tovibbi, a teliesit6sbe bevonni kivint alvillalkoz6t el5zetesen belelJrteni, 6s a
beielent6ssel egytitt nyilatkozni arr6l is, hogy az altala iglnybe venni kivint alvillzlkoz6 nem
iil kizfu6 okok hatilya alatt.

13. Y6llalkoz6 a teljesit6shez ak6zbeszerzl.si eliir/s sor6n, az alkalmass1ginak igazolisiban
r6szt vett szervezetet a Kbt. 65. S (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 

-6s m6don koteles
ig6nybe venni, valamint koteles a teljesit6sbe bevonni az zlkalmassigigazolisihoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonisa akkor 

^^iat-r"t el, vagy helyettrik
akkor vonhat6 be mis (ide6rwe zz italakulis, egyestil6.s, szltrilis ftjin to.t6rri'logriOaU,
eseteit is), ha a Yillalkoz6 e szervezet y^gy szakember n6lktil vagy z helyette 6J"ont ilj
szetvezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassigi kovetelm6nyeknek,
amelyeknek a Yillalkoz6 a kozbes zerzlsi eljirisban az adott ,"r*rrrltrl vagy .rrk.-b.rr.i
egytitt felelt meg. Yillalkoz6ra a k6zbeszerz6si eljiris sorin bemutatott szervezetek 6s
szakemberek bevon6sira tekintet6ben egy6bkfunt a Kbt. 138 $ (4) bekezd6se alkalm azznd6.
14. Yiilalkoz6 a iogosan ig6nybe vett alvillalkoz6lrt rigy felel, mintha a munk6t maga
vlgezte voln4 alvillalkozo iogosulatlan ig6nybev6tele eset6n pedig felel6s minden olyi,kirltt is, amely an6lkril nem kovetkezett volna be. Ha u vilatu6.6 a jelen IV. fejezet
rendelkez6seit meg-szegt, a Megrendel5 jogosult a szeru6d,6sszeg6s iovetkezm6nyeit
alkzlmazni. A Villalkoz6 az iltala 6s alkalmaiotai iltal okozott kfu5rt telies felel6ss6ggel
tanozik. E korben a Yillalkoz6 kifejezettel kotg,lgzetts6get villal urru, hogy a tev6kenyFge
folytin ered6 kirokat telfes konien megt6riti. Villalkoz6"a MegrendelSrrelf rragy ahar a{rk
szem6lynek okozott k6rok6rt felel5ss6ggel tartozik.

15. A Yillilkoz6 az altalz 6s alkalmazottat ittat okozott kirlrt telies felel6ss6gel tartozik. E
korben a Yallilkoz6 l<rfeiezetten kotelezetts6get vallal ara, hogy a'tev6kenys6g? fo\tin eredd
kirokat teljes korrien megt6riti.

16- Az esetleges munkabaleseteket Yillalkoz6 jelenti 6s tafllznyilvin.
17. A Yitllalkoz6 kotelezetts6get v6llal arta, hogy a szolgvltatzst a vonatk oz6 iogszzbilyok 6s
el6irisok (trizv6delmi, vagyonv6delmi, munkav6delmi, egZszs6giigi, stb. felt6telef; tetles t orf
betzrtasdval v6gzi.

18' V6llalkoz6 a lefolytatott kozkozbeszer-z.lsi ellilrils alapiin megkotott jelen keretrnegillapod6s,
az egyedi megrendel5k (egyedi szerz5d6sek) rendelkez6s.i, itt.w. u Megrendel6 utasitisai szerint
k9tel9s. elilrni. Megrendel5 utasitisa nem terjedhet ki a munka 

^rgrir*rr6s6re, nem teheti a
teljesit6st terhesebb6.
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19. Yillalkoz6 a feladatajnzk ellitasi-},ol keletkez5 hullad6kot koteles annak faitiriinak

megfelel6en Megrendel6 iltal meghxarozott hullad6kkezel5 l6tesitrn6nybe (Kok6nyi Regionilis

Hullad6kke zel6 Kozpont) szallitani. A zoldhullad6k kezel6s kolts6g6t Megrendel6 a Yillalkozo

szanlilizalapiinmeS6ritiaYallalkoz6r6sz6re.

20. A Yillalkoz6 6s a Megrendel6 a keretmegillapod6s 6s az egyedi szerz6d6.sek telfesit6se

6rdek6ben a fentieken n:1, altal bzn is egpittmrikodnek. A teliesit6st 6rint5 minden l6nyeges

konilm6nyr6l halad6ktalani tililkoztatlik egyrndst. Az egpittrnrikod6si kotelezetts6g Megrendel5

vonatkozis6ban nem ielent tobbletkotelezetts6g-v6llalist.

21. Hz Megrendel6 c6lszenitlen vzgy szakszerritlen utasitdst ad, erre a Yallalkoz6 koteles 6t

indokol6st 
-tatalmaz6 v6lem6ny kiiejt6s6vel, irisban figyelmeztetni. Ha a Megrendel5 a

figyelmeztet6s ellen6re utasitasilt fenntartiz, z Yillalkoz6 az egyedi szetz6d6st felmondhati4

iliiialeg a keretrnegillapoddst6l indokol6ssal ell6tott ir6sbeli nytla,*,ozattal elillhat. Ha nem aJl el, a

tr,tegr"fd"l6 utasit{sa szerint a Megrendel6 kockazztara koteles a munk6t elv6gezni.

22. A yllzlkoz6 - amennyiben krilfoldi ad6illet6s6gri - koteles a keretrnegSllzpoddshoz artz

vonatkoz6 meghztalmazist csatolni, hogy M illet5s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar

ad6hat6s6g koiretlenil beszerezhet a Viilalkoz6ra vonatkoz6 adatokzt az orszigok kozotti

iogseg6ly igenybev6tele n6lktil.

v.
MEGRENDELES

23. Megrendel6 egyedi megrendel6t k6szit, melyben megadia z _szolgaltatis 
teliesit6s6nek

id6szakit, -.gn.rr.ii a szolfikztassal 6rintett teriileteket. Megrendel5 .y..'gy:di megrendel6t az

adott h6t kezdet6t megebZ6 hirom munkanappal koribban a Yallalkoz6 sz^mara ir6sban

megkrildi. Amennyiben Vittatt oz6 az ritemtervben meghatarozott haririd5ket elmulasztia

kotb6rfizet6si kotelezetts69 terheli.

24. yillalkoz6 a munk6kat terv szerint, legk6s6bb az egyedi megrendel6ben megielolt d'tumot

kovet6 munkanapon koteles megfelel5 szimllyzertel 6i eszkozokkel a helyszinre lrkezm 6s a

megrendelt szolgalt^tist megkezd-eni. Amennyiben a koztenileti nov6nyzet 6llapot6b6l kifoly6lag

6let-, bales et-, yagy ,rugyo.l kdrvesz6ly 6ll ienn a koztenileten, melyet a Megrendel6 ielez a

yallzlkoz6 fel6, 
-6s X' uesz6ly elhktisit a keretrnegillapod6sbm f2qlalt munkanemek

valamelyik6vel megrendeli, a Yillalkoz6 felel5s a munk6k megkezd6s6r6l a megrendel6st6l

szarnitott 3 6ran behil gondo sko dni.

VI.
KERETME GALLAP O DriS HATALYA, ID6TARTAMA' TELJ ES ire S H E LYE

25. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy ielen keretmegillapodis a mindk6t f6l ittili ilfuirissal - elt6r5

id5pontban tort6n6 Ailtat.r.teli a k6s6bbi al{nis napian - l6p hatityb?r 6: ett6l szilmitottan

haurozott idStartamra, 2078. december 31. napiirig kotik. Felek kikotik, hogy a hataro.zott

id6tartam eltelte el5tt a keretmegSllapod6s -.g.r,i"it a megfllapod5s vII'27' pontiiban

meghatarozott keretosszeg kimeriilEsekor, uugy u irlrn keretrnegillapodisban rogzitett 
"qy6q

felt6tel bekovetkeztekor. {zerz6d6 Felek kiiele,itik, hogy az egyedi szerz5d6sek teljesit6s6re a f91ti

megjelolt id6szakon belil sor keril, az egyedi szerz5dZiek megval6sulisa nem terjeszkedhet tul a

kere trnegill ap o dis id5 tartamin.

26. A teliesit6s helyszineinek felsorolisit ielen keretmegillapod6s 2.;zimtt mell6klet6t k6pez6

feladatleirfus, ,alamint a 3. sz. mell6kletet k6pez5 teriilet kimutat6s tartalmazza'

s/^



ELLE NERT,*, u, Ji'iBs r n'errBrerer
27. A keretrnegillapodis keretosszege 11.000.000,- Ft + Ana 1+. r6sz) Megrendel6 fenntargza

iogot, hogy a keretnegillapod6s keretosszeg6tSl -20 o/o m6rt6k,tgelt6rjen.

28. szerz6d6 Felek avallalkoz6i diiataz ilSbbiak szerint dlapitjtrkmeg:
- belteries tenileten gyepk6,zig6ppel tort6n5 kaszllisatekintet6ben 5129 Ft+AFA/m'
- belteries tenileten gyep 6ni6ro g6ppel tort6n6 kaszilasatekintet6ben 4139 Ft+AFA/m'
- ktilteries tenileten gyep k6zi g6ppel tort6n6 kaszillisa tekintet6ben 5139 Ft+AFA/m'
- ktilteries tertileten gyep 6njfu6 g6ppel tort6n5 kaszilasztekintet6ben 4139 Ft+AFA/m'
- ktilteries tenileten magask6r6s l6gyszlruak 6s fissziru sarfak (max. l-2 cm vastag), k6zi g6ppel
tort6n6 kzszalilsz tekintet6be n 4rS9 Ft+AFA/m,
-ktilterjes tertileten magask6r6s lilgysziruak 6.s fissziru sarjak (max. l-2 cm vastag), onjdro g6ppel
tort6n6 kaszalisa tekintet6be n 4,7i n't+AfA/m2
,\iinlz*6t6 el5leget nem fizet. A Yillatkoz6 a hullad6kkezel6s dii6t ktilon koteles szanlazm a
Megrendel6 t6sz6re. A vallalhozisi dii kifizet6se egyedi megrendel6sben (egyedi szerz6d6sben)
meghatarozott szen6dlsszerfr teljesit6st kovet6en, a teljisitett tr"lgaitiir" mennyis6g6nek
megfelel6en (t6teles.elszilmolss szerint), aKbr 135. S (5) (6) bekezd6s6bin 6s ar*. o:imlg 1r;bekezd6s6ben foglaltak szerint a szimla k6zhezv6tel6t vagy - ha birmelR a ptk. 6:130. ( (2i
bekezd6s6ben szaba)yozott konilm6ny fenndll - az igazoli'szerz6d6sszerri teljesit6st kovet6 30
napon belril, sz6mla ellen6ben, a Yallalkoz6 50800142-15366478-00000000 trioni p'nzforgalmi
szfunlirjfua tort6n6 ualissal, forintban (FIUD kenil kifizet6sre.

28. Megrendel6 a keretrnegillapod6s 6s az egyedi szerz6d6sek teljesit6se sorin az ad6zas
rendj6r5l sz6l6 2003. 6vi XCII. torv6ny (Art) 36/A.$-nt teljes korben - z Kbt. 135. g (3)
bekezd6s6re figSrelemm el - alkalmazza

29' Yillalkoz6 a parkfenntartisi munk6k eset6ben az egyedi megrendeldben meghat6rozott
munka teliesit6se sordn 6pit6si napl6 vezet z szolglltatasleliesit6s&61. Az 6pit6si fapl6ban a
Y6llalkoz6 aYll/28. pontban meghatarozott munkanem szerinti bontisban koieles feltrintetni a
teljesft6si id6szakokat (napokra lebontva), a szolg/ltatissal 6rintett teniletek nagysigfit azok
alaptenilet6nek m'-ben 

ldr-t615 megjelol6s6vel, idu-int minden olyan k6riiil6n;t, mely
megrendelt teljesit6st befolyisolia. A Megrendel6 a teljesit6st jogosult ellen6rizni, 6s 6szrev6teleit
az 6pit6si napl6ban feliegyeznl Megrendel6 felm6r6si napl6 aaplln illiga h,t a teljesit6sig azol;st a
teljesit6st kovet6 5 munkanapon behil.

30. V.6llalkoz6 az igazolt teljesit6st kovet6en jogosult szimlabenyujt1sirz. A szdml1tmindenkor
egy p6ld6nyban, aMegrendel6 sz6khely6t felttintitve kell ki6llitani 6s leadni vagy megkildeni.
31' Villalkoz6 z kibocs6tott szmnlin koteles feltrintetni az egyedi megrendel6 targyira val6
hivatkozist. A szimla mell6klete a felm6r6si napl6, a teljesit6s"i igazol{s, valamint a hullad6k
m6rlegf egy. Ett6l elt6r6en kiillitott szfunlSk eset6ben uJgrenaeta jogosult azokat
azonosithztadank6nt visszaktildeni, 6s a visszaktildo tt szimliban 6rv6lyesitett kovetel6s nem vdlik
esed6kess6.

l.z' le.te2 -keletrnegallapod6s 6s az egyedi szerz6d6sek AFA Frnanszirozisa a hatzlyos
iogszabillyok el5irisai szerint tort6nik.

33' A Szeru6d6 Felek megillapodnak abban, hogy amennyiben Megrendel5 jelen
keretrneg6llapoddson, illet6leg egyedi szerz6d6sen alzpuli-fizet6si koielezetts6gjt k6sedelmesen
teljesiti, a Yallalkoz6 a Kbt. rendelkez6seinek -.gf.1.16.., jogosult u p:tk. 6:155.$-6ban
meghatarozott k6sedelmi kamatot, illetve.a behajt6si kolis6gitalinyroi szol6 2076. 6viIX. t6rv6ny
3. $ (1) bekezd6se szerinti forintosszeget kovetelni.
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YIII.
rsS gO euvIES TELJESITuS, MEGHIUSUI ris, rc(nf BnITESI reI-BI-6 SSEC

34. Yiilalkoz6t z parkfenntart6si 6s egy6b zoldteniletr munkik a YI.23. pont szerinti egyedi

megrendel6ben meghatirozott hatirid6k onhibSiib6l tort6n5 elmulasztisa eset6n k6sedelmi

kotlb6rfizet6si koteleietts6g terheli. A k€sedelmi kotb6r m6rt6ke naponk6nt az egyedi megrendel6s

(egyedi szerz6d6s) alapiielszimolt, Af'a neU.,il sz6mitott ellenszolgiltatls 2oh-2. A k6sedelmi

t o-tUe. a k6sedelembees6s nryj6t6l esed6kes. K6sedelmi kotb6r maximilis m6rt6ke zz egyedi

szerz6d6s kapcsin: az egyedi szerzSd6s alapiln elszimolt, illtalinos forgalmi ad6 n6lkril szanitott

ellenszolg;ltutlo, ZO yJa A k6sedelmi kotb6r maximilis m6rt6ke a keretmegillapod6s nett6

keretosszeg6 nek 70 oh-2.

35. A Megrendel5 csak abban az esetben tzrthat r#tyt a k6sedelmi kotb6rre, amennyiben a

k6sedelem ay6llzJkoz6 hlbajab6l ered. Amennyiben a Megrendel5 a Villalkoz6 altal6sszerrien

k1rt, a szerz6dlsszerfi telfesit6shez sztiks6ges informtrct6t, adatot, nyilatkozatot, hozziiirulist,

doni6st a Szerz6d6 felek iltal irisban ragritett hatind6n behil nem bocs6tia a Yillalkozo

rendelkez6s6re, 6s a k6sedelmes teljesit6s V,tzar6lag Megrendel5 ebb6li Yallalkozo dltal el nem

harithat6 mulzsztasib6l ered, abban az esetben kotb6rig6ny nem 6rv6nyesithet6. Yallalkozot

tov6bb6 nem terheli kotb6rfizet6si kotelezetts6g ha kotelezetts6gei teliesit6s6t vis maior

akzdilyozza meg. Vis maior alatt 6rtend6k ki.ilonosen elemi csapisok, sztrifkok vagy egy6b

-,r.,krh.lyi ,au-argisok, foldcsuszaml6sok, foldreng6sek, viharok, vill6mcsapisok, aradlsok,

valamint egy6b ha-sonl6, el5re nem lathat6 ese-6nyik, amelyek mindk6t.f6l 6rdekkor6n kivtil

meriilnek fIi, C. amelyeket a felek kell6 gondossiggal sem tudnak kiktiszobolni.

36. Haa keretmegillapod6s - olyan okb6l, amely6rt Yallalkoz6 felel5s - meghirisul, aY6llalkoz6

koteles az 6ves,atA,i"t. forgalmi ad6 n6lkiil szarnitottkeretmegillapod6s szerinti keretosszeg 10

'/o -6nak megfelel5 o s szegff kotb 6r megfi zet6s 6re'

37. Megrendel5 kotb6rig6ny6nek 6rv6nyesit6se nem jelenti a Megrendel6 egy6b ig6nyeinek -
hibis teliesit6shez kot6d6 - elveszt6s6t.

3g. A Megrendel6 a kereunegillapod6st6l elillhaq koteles azonban aYallalkoz6 6Jtd az elillis

kozl6s6ig igazolhzt6an elk6szf,ett,^illetve megkezdett munk6k telfes ellen6rt6k6t megt6riteni 6s

j o go sult egy 6b igazolt ki.r 6nak me56rit6 s 6t ig6nyeln i'

IX.
A KERETMEGALLI.PODAS MODoSiTASA, MEGSZtNess pS eNNer

JOGKoVETKEZMETNYEI

39. Szerz6d,6 Felek ielen keretmegillapodist, 6s a keretrnegillapodis zlaylin kotott egyedi

szerz6d6sek etkizar6laga Kbt. 1+1. $ szeiinti konilm6nyek fennillta eset6n m6dosithati6k.

40. Barmellnk f6l iogosult a ielen keretmegillapod6sl 90 nzptAi napos felmondisi hztlid6vel' a

misik f1lhez int;zei irasbeli nyilzrkozatal, indokol6s n6lkul, rendes felmondissal felmondani'

Egyoldal6 felmondas eset6n a ielmond6si id6 kezd5 nzpia z felmond6 f6l t6rtivev6nyes 6rtesit5

level6nek a misik f6l ittalik6zhezv6tele. A Posta 6ltaii mZsodik eredm6nytelen k6zbesit6si kis6rlet

eset6n a lev6l k6zbesitettnek tekinthet5'

41. Megrendel5 ielen keretrnegillapodist a Villalko z6hoz rntlzett ir6sbeli nyila*ozattd,

kart6 rit6-s i ko tel e z etts 69 n 6 knl azonnali hztilly al felm o n dhati a, ha

- a y1lldkoz6"jelen keretmegillupod6.b^ foglalt szerz6d6ses kotelezetts6geit sflyosan

vagy ism6telten megszegu

- "fi- okb6l, am;eival1koz6 felel5s b6rmely egyedi szetz6d6s megszfinik,

6
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aYallalkoz6 a Megrendel6 altal megadott 6sszerri, de legalibb 8 napos hatdrid6n beltil
nem tesz eleget arnak a felhivisnak, hogy keretrnegillapodisban foglalt
kotelezetts6geinek tegyen eleget;
z Yalldkoz6 a YlI.28. pontban meghatirozott egys6girak b6rmelyik6t egyoldaliran,
Megrendel6 hitrinyara m6dositja,
a Ydlilkoz6 fizet6sk6ptelenn6 valik, felszimol6si vagy v6gelszdmollsi eliiris indul vele
szemben, felftiggeszti gazdasdgy tev6kenys6g6t;
a Yillalkoz6 irltal fizetend5 k6sedelmi kotb6r osszege el6ri ielen keretrnegillapodisban
meghztarozott maximdlis m6rt6ket fteretmeg6llapod6s szerinti, Af'a nett.il izimitott
keretosszeg 10 oh-it.) /ilyen esetben a Megrendel6 meghiisulisi kotb6rt nem
kovetelhet/;

ioger5s mar szt^16 hztarozatot hoznak a Yallalkoz6 szakmil tev6kenys6g6t 6rint6
szabdy s 6rt1s vagy brincs elekm6ny miatt.

42. Megrendel6 az egyedi szerz6d1st a Yzllalkoz6hoz intlzett irisbeli nyilztkozattil, k6rt6rit6si
ko tel ez etts 69 n 6lkril azonnali hatdly zl felmo n dhatj 4 ha

aYallalkoz6 a szerz6d6ses kotelezetts6geit sflyosan vagy ism6telten megszegi;
az egyedi szeru6d6s k6sedelmes teljesit6se okin k6sedelmi kotb6r el6ri a maximumot (a
k6sedelemmel 6rintett, svclgp)tatAsi elemre elsz6molg AFA n6lkril szarnitott
ellenszolgil tatas 30 oh -it),
aYallalkoz6 a Megrendel6 ittal megadott 6sszerri, de legalibb 8 napos hatirid5n behil
nem tesz eleget unak a felhiv6snak, hogy szerz6dlsszerri kotelezetts6geinek tegyen
eleget;

az adott kotelezetts6glre el6irtteljesit6si hatindS letelte el6tt nyilv6nvil6v1,v6lik, hogy a
Ydlalkoz6 az egyedi megrendel6ben rogzitett munkit csak szimottev6 k6s6s sel uagy-- z
foglrat6kossig kiktiszobol6s6re dtzott m6ltinyos hatind6 letelte ellen6re is - hibdsan
tudja elv6gezni.

43. A Megrendel5 a keretmegillapodist felmondhatj^ v^gy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l
el6llhaq ha a Kbt. 143. S (1) bekezd6s6b en megha{arozot esetek birmelyike fenndll. A
Megrendel6 a Yallalkoz6hoz intlzett ir6sbeli nyilatkozattal, kirt1titesi koteiezetts6g n6lkill
azgnyili hatillyal felmondja a- keretrnegillapodisq ha a Yillalkoz6 tulajdoni helyzet6b"en vagy
tulafdoni viszonyaiban birmely, a Kbt. 143. $ (3) bekezd6s6ben meghatarozott konilm6iy
bekovetkezik.

44- Yillalkoz6nak a' szen6d6sszeges6b6l ered6 kdrt meg kell t6ritenie, 6s mentesitenie kell a
Megrendel6g illetve annak Yillalkoz6it 6s alkalmazottait minden perrel, ig6nnyel, vesztes6ggel 6skimil szemben, amely a Yallalkoz6 tev6kenys6g6b6l 

".ugy 
mulisztitsih6l ered*lelen

keretneglllapodis vzgy 
^ 

keretrnegillapodis aLapiin kotott eglredimegrendel6 teljesit6se sorjn.

x.
EGWTTMOT6oBS

45. A munkav6gz6s 
- 

osszehangolfus4 a szolgilltatils teljesit6se sorin sztiks6gess6 v6l6
int6zked6sek megt6tele tekintet6ben.

Y /.Jlalko z6 r 6sz& 6l kapcsolatart6 szem6ly:
n6v: Gocsei Mikl6s
telefon: 0630 / 37 2-47 43
fax:72/571-132
e-mail: mak*7 @makk7.hu

mk



N{egrendel6 ftsz6r6l kapcsolattart6 szem6ly:

n6v: SzilasiTamis
telefon: 20/982-1090
fax 72/805-333
e-mail:sziirt-..i,i;rnta-SJlitsk<,tt:-lh-r-r

A kapcsolattart6k adatart (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonszim6q stb) a Felek kizirolag a

,rrrrZd6" teliesit6s6vel osszeftigg5 kapcsolattartfus c6liib6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6 egy6b

jogos 6rdekek 6rv6nyesit6s. 6ia.teU.., iogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sorin 
^

Lalcsol6d6 iogszzbalyok 6s adaw6delmi szabalyzztalk rendelkez6sei szerint iitnak el.

46. SzerzSd6 felek ielen keretrneg6llapod6sban felhatalmazzik az el6z6 pontban megnevezett

k6pvisel6iket, hogy a szolgltatas teliesit6s6vel kapcsolatos dont6sekn6l, a teliesit6si

iegyz6konyv ek d1ilglrril a fel&et teljes iogkorrel k6pviseli6k- Ezen k6pvisel6k iogosultak, illewe

lo"i"l.sek megtenni mindazon mriszaki int6zked6sekeq nyilatkozatot, amely a keretrnegillapodis

v^gy az.gy.Ji szerz5d6sek telfesit6s6hez sztiks6gess6 vflik 6s a ielen keretmegillapodlsban, az

.g[.ai sze"iz5d6sekben, illetve ezen dokumentumok mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes.

SZerz6d6 Felek k6pvisel5inek a ielen keretmegillapodisban biztositott iogkor6nek korliltozasa z

m6sik f6llel szemben csak ir6sbeli kozl6st5l kizdve hat6lyos. A k6pvisel6k szem6ly6ben tort6n6

v alto zast a fel ek egym6s sal azonna), ir 6sb an ko zlik.

47. Szerz6d6 Felek kotelesek egym6s kozotti valamennyi kozl6st, 6rtesit6st, int6zked6st 6s

dont6st ir6sban rcgziteni 6. .gy*6"hoz halad6ktalanul eliuttatni. Minden olyan kozl6st, mely a

keretrnegillapodis Y^gy az egyedi szerz6d6sek vona*ozxibart a cimzett r6sz6r6l

tudomiirlv6ielt, vagy ir,-iert"aeri fit"l.r"tt.6g.t ielent, illetve keletkeztet, postai iton is meg kell

ktildeni. A postai ti"ton eljuttatott nyilatkorrtok k6zbesitettnek tekintend6ek, amennyiben azok

,,nem keresie,', ,,Stvltelt megtragadta", ,,cimzett ismeretlen" vagy hasonl6 tartalmir postai ielz6ssel

6rkeznek v rsszz t nylla*ozattev 6hoz.

4g. Megrendel5nek 6s Villalkoz6nak mindent meg kell tennie annak 6rdek6ben, hogy kozveden

t;rgyiliiokon, b6k6s 6ton rendezzenek minden olyan n6zetelt6r6st vagy vitzt, amely kozotttik a

ker"etmegillapodassal vagy egyedi szeru6dlssel kapcsolatban felmenil. Ha a Megrendel5 6s a

yillalkoZ6 6sszeni tataaaa"-Uehil nem tud,ak rnegoldani a keretmegillapod6ssal vagy egyedi

szerz5d6ssel osszeftigg6sben keletk ezett jogvitziukat, annak eldont6se 6rdek6ben al6vetik magukat

a hat6skori szabily&ra figyelemmel a.PZcsi J6risbir6silg, illetve per6rt6kt6l ftigg6en a P6csi

T orv €ny sz6k illet6kes s 6g6nek.

49. Szerz6dS Felek megillapodnak abban, hogy ielen keretmegillapo{is hatinyinak tartama alatt

6s azt kovet6en bizatiasi, iizleti titokk6ni- kezelik a keretmegillapod6s, illetve az egyedi

megrendel6ek telfesit6se kapcs6n tr-rdomisukra iutott informici6ikat, t6nyeket Y^gy adztokat,

azokzt harmadik f6lnek semmilyen formiban nem adfik tov6bb. A fenti inform6ci5k, t6nyek,

valamint adatok - a misik fll iitzl el5zetesen adott kifejezett irisbeli hozzliilrul6sa n6lkiil -
kizar6laga keretmegillapod6s 6s az egyedi megrendel6ek teliesit6s6re hasznilhat6k fel'

50. Mindk6t f6l t1i1koztatjz 6rintett munkavillal6it a ielen kglgtrnegallapodisban foglalt

kotelezetts6geir6l 4 felel5ss6get villalnak saiilt munkavillal6ik tekintet6ben a feni

kotelezetts6gek teli esit6s66rt.

51. Szerz6d6 Felek magub,ra n6,zve kotelez6nek fogadiik el, hogy a Kblt 6s az allamhaztanist6l

sz6l6 2011.6vi CXCV.io*6ny szerinti illet6kes ellin6rz6 szervezetek feladat- 6s hatiskoniknek

megfelel6en a kozbeszeru1si itiaresokat 6s az azok alapiin megkotott szerz6d6sek teliesit6s6t

rendszeresen ellen5rizhetik, 6s hogy r6szukre a jogszabily szennti inform6ci6 megad6sa ilzletj

titokra val6 hiva&ozissd nem tagadhat6 meg'
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xI.
NYII-ATKOZATOK

52. Mindk6t f6lkijelenti, hogy
kell6 felhatalmazissal 6s jogkorrel rendelkezik a jelen keretrnegillapod6s al6iris6ra Es
teljesit6s6re;
a ielen keretmegillapodist a f6l nev6ben alair6 szem6ly megfelel6, a vonatkoz6
iogszabillyok iltal megkiv6nt rcgSszvillt alifuilsi i"ggrl rendelkezik, igy r6sz1r6l a
keretmegillapodis almisa 6s teljesit6se nem eredm6nyezi mis, olyan sien6d6s, vagy
egy6b 

f 
ognyilatkozat megszeg6s6t, melyben f6lk6nt szerepel;

nincs olyan ftig6ben lev6 kotelezetts6ge, vagr 6rdekkor6ben l6v6 mis konilm6ny,
amely kedvez5denril hathat a jelen keretrnegillapod6sban foglaltak 6rv6nyess6g6re,
teljesit6s6re , vryy saj6t teljesft6si k6szs6g6re, illetve k6pess6g6re.

XII.
AZ ALKLLMAZANDOJOG

53. A ielen keretrnegillapodisban nem szabalyozott k6rd6sekben a Polgpri Torv6nykonyvr6l
sz6l6 2013. 6vi V. torv6ny, a k6zbeszen6seh,r6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. torv6ny, valamint az
egy6b kapcsol6d6, hata)yos jogszabalyok vonatkoz6 rendelkez6seiq valamint a kozbeszerz6si
elifu 6sb an k6s zite tt zjinlatt felh ivis el6irisut kel I alkalmazn i.
54..Jelen megillapod6st a Szerz6d6 felek k6pvisel6i elolvasis 6s inanulmAnyozis ut6n
i6vihagy6lag mint akaratukkal mindenben megegyez6t 4 eredeti, egyez6 p6ldinyban irtik zld,,
melyb6l 2 plldiny Megrendel6t,2 p6ldiny Villalkoz6t illeti.

55. Jelen keretrnegillapodis elvilaszthatadan rlszltk6pezik az ali,},bi mell6kletek:
l. szimi mell6klet Ajinlat Felhfvis
2. szimi mell6klet Feladzieiris (ennek esetleges kozbeszerzlsi elj1r1s sorin kiadotr

m6dosit6sa(r))
3. szfuni mell6klet Tenilet-kimutatis (ennek esetleges k}zbeszerz6si eliir1s sor6n kiadott

m6dositisa(r))
4. szimi mell6klet A kozbeszen6si elifulsban kiadott 7-7. szilmikiegeszit6 t6l6koztatis(ok)
5. szimi mell6klet Ydlalkozo alinlzta

A Szen6dS Felek rogzitik, hog5r a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem kenilnek csatolisra
a keretrnegillapodds torzsszoveg6hez, de a Szen6d6 Felek szimdra ismert azok tartdma. Ezen
lStokat 6gy kell tekinteni, mint amelyek a jelen keretmegillapodis elvalaszthatztlan r6sz6t
k6pezik, azzal egyitt 6rtelmezend6ek.
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