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amely l6treiott egyr6szr6l a BIOKOM Nonprofit Kft. (sz6khely: 7632 P6cs, Sikl6si rit 52,
c6gjegyz6kszima: Cg. 02-09-062862, ad6szim: 77014959-2-02., k6pviseli: Dr. Kiss Tibor
igyv ezet6), mint Megrendel5 (a tov6bb iakban : M egrendel6),

misr6szr6l a MakkT Erd6 Kft. (sz6khely: 7630 P6cs, Buzsdki u. 9.; c6gjegyzlkszim: Cg.02-09-
079759, ad6sz1m: 22976495-2-02, bankszilmlaszim: 50800142-15366478-00000000, k6pviseli:
Gocsei Mikl6s tigyvezet6) mint Villalkoz6 (a tovibbiakban: Vdllalkoz6) (a tov6bbiakban
eg5rdttesen: Szerz6d5 felek) kozo tt a mai napon az alilbbi felt6telekkel.

ELOZIziENYEK

Megrendel6, mint alinla*6r6 2017. december h6 4. napiin ,,P6cs v6ros kdzigazgatisi,
valamint a P6csi Kiiztemet6 teriiletein, a Mecseki- Malomvdlgyi parkerd6'ben
parkgondozdsi munkdk ell6tdsa, illewe a be6pftetlen iinkormdnyzati tertiletek kaszhlflsa"
tlrgyban z kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. torv6ny (tovibbiakban: Kbt.) M6sodik
R6sze alapjin, TED- 2017 /S 237-492294 iktat6szimon k6zz6tett hirdetrn6nnyel nyilt
k6zbeszerzlsi eliilrlst inditott. Megrendel6 ak6zbeszeru6si elfdrist a Kbt. 61. S (5)-(6) bekezd6se
alapiin r6szekre bontotta, melynek dapiin a kozbeszerz6s 3. r6sz6t k6pezte: Be6pitetlen
iinkorrn6n\rzati teriiletek kaszdl6sa.

1. Megrendel6 a kozbeszerzl,s targyival szemben tatnzsztott mennyis6gi 6s szakma)
kovetelm6nyeket az eljarist megindit6 felhivisban 6s a kozbeszerzlsi dokumentumban hatirozta
meg.

2. Megrendel6 a kozbeszerz|.si eljaris sor6n benyujtott aiinlatokat megvizsgilt4 eglrmdssal
osszevetette, a szriks6ges 6rt6kel6st lefolytatta, 6s dont6s6t az elbirilist kovet6en, 2078. 6v
iprilis h6 25. nzpjin irisban aiSnlattev6kkel kozolte. Megrendel6 hivatkozott kozbeszerzlsi
eliitrisban hozott dont6se szednt a nyeftes aiSnlzttev6 a 3. rfisz vonatkozilsiban Villalkoz6lett.

3. Ilyen el6zm6nyek utin a Szerz6d6 Felek az ajilnlati felhiv6snak, a dokumentici6 r6.sz|t
k6pez6 feladatleirisnak, valamint aYlllalkoz6 kozbeszerzdsi elifuilsba;n benyuitott aiSnlatinak
megfelel5en az zlibbiak szerint 6llapodnak meg:

I.
ENTBU\,IEZ6 RENDELKEZES EK

4. A keretmegiilapod6sban szerepl6 dabbi kifejez6sekre a kovetkez5 meghataroz6sok
vonatkoznak:

EpitCsi napl6: A keretnegillapod6s keretein beltil a koztenileten v6.gzett munkdkkal
parhuzamosan vezetett, azok feljegyzls6re szolg!16 dokumentum, melyet a Yillldkozo a

vonz*oz6 jogszabalyok szerint yezet, de ktilonosen feltuntett az akt:nlis ditumot, id6j6risi
adatokzt" az adott napon aktuilis munkatenileti egys6geket a tenilet-kimuatis alapiSn, az
elv6gzett munkanemekeg valamint minden olyan t6nyez6t,mely amunkav1.gz6st befolydsolja.

Felm6r6si napl6: Az 6pit6si napl6 mriszaki tzrtalmit osszegzS dokumentum, melyben
szerepelnek a munkav6gz6s helyszinei (tenilet-kimutatis alapjin megbontva), valamint az adott
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tenileteken elvl.gzett munkanemek tiblilzatos formiban. (A felm6r6si napl6 a teljesit6sigazolils
killlitlsinak felt6tele, 6s a kibocsitott szimla kotelez5 mell6klete.)

Kbt.: a Kozbeszerz6sekr6l szol6 2015.6vi CXLIII. torv6ny.

Keretmegdllapodds: Jelen keretrneglllapodis, melynek szerves r6sze annak valamennyi
mell6klete, illetve a keretmegillapodis zlzpiln kotott egyedi megrendel5k.

Teliesit6sigazolils: a Megrendel6 altal a Kbt. 135. $ (1) bekezd6se ilapjin kiillitott, az egyedtleg

megrendelt mun kamennyis 69 telj es it6s6t tgazolo o kirat.

II.
A KERETMEGALI-APODAS TANCYE

5. Y6llalkoz6 feladatat klpezi az elifuilst megindit6 felhivisban meghatarozott, 6s Yillzlkozo
ailnlattrbm vallalt kovetelm6nyeknek megfelel6en, bedpitetlen iinkormdnyzati teriiletek
kaszdldsa (3. r6sz) a jelen kererneg5llapod6s elvalaszthatatlan r6sz6t k6pez6 2. szimi
mell6kletben foglalt r6szletes feladatleirds, valamint a 3. szAmi mell6kletben foglalt r6szletes

tenilet-kimutat6s szerint.

6. A Szeru6d6 felek rog2itiL, hogy keretmegillapodis keret6ben elv6gzend5 munkik:
Be6pftetlen tinkormdnyzati teriiletek kasz6l6sa: 756.850 m2 teriileten (3. r6sz).

7. Megrendel6 adott kozbeszerzls megval6sitisa 6rdek6ben a Kbt. 105. S (1) bekezd6s a)

pontia alapiin megrendel5 lapot (tovibbiakban: egyedi megrendel6s) kiild. Felek megillapodnak
abban, hogy a keretnegillapod6s alapiin l6treiov6 egyedi kotelmi jogviszonyuk az egyedi

megrendel5 lap Megrendel6 6ltali kiktild6s6vel, illet6leg a megrendel6 lap Y6llaJkoz6 Stltali

visszugazolasivzl ion l6tre. A Felek kiielentik, hogy lelen keretrnegillapod6s, illet6leg a
keretmegillapodis id6tartama alatt kikiildend6 egyedi megrendel6lap a keretrnegillapod6s t6rgyit
k1pez6 szolgtrltztis teljesit6s6nek valamennyi felt6tel6t tartalmazza, illetve tzrtzlmazni foga, ette
figyelemmel az egyedi megrendel6sek sor6n kiilon megillapodist nem kotnek, megrendel6s

alapjin az egyedi szerz6d6s l6trejOtt6nek felt6tele az irasbeli megrendel6s YlllaJkoz6 iltali ir6sbeli
visszaigazolisa (eglredi szen6d1s) .

III.
MEGRENDELd JOGAr ES KOTELEZETTSECEI

8. Amennyiben Yilllilkoz6nak zz aiilnlatt felhiv6sban, a 2. szimri mell6kletben, valamint a 3.

sz6mi mell6kletben nem szerepl5, a teljesit6shez sztiks6ges egy6b inform6ci6ra van szriks6ge,

koteles az informlci6 ig6ny6r5l Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiteni. Megrendel6 vdlaliz, hogy
Y6llalkoz6 iltd 6sszer6en k6rg a szerz6dlsszerrf teliesit6shez sztiks6ges minden inform6ci6t,
zdatot, nyllatkozatot, hozziljarulast a lehet5 legrovidebb 6sszerri hatind6n belnl - k6sedelem

n 6lktil - Y Lllalko zo ren delkez6s 6re b ocs6tj a.

9. Megrendel5 iogosult a Ydlalkoz6 tev6kenys6g6t ellen6rizni, de az ellen6rz6.s a Ylllalkoz6
szerz6d6sszer6 teliesit6s6t nem hitriltathatla. Villalkoz6 nem mentestil a felel6ss6g al6l, ha
Megrendel6 az ellen6rz6st elmulasztotta -vagy nem megfelel5en v6.gezte el, 6s nem is hivatkozhat
alta.

IV.
vALr-ALKozo JocAr ES KOTELEzETTS B csI

10. Vdllalkozo hilzdlktalanul kozol Megrendel6vel minden olyan koriilm6nyt, amely ielen
keretmegillapodis 6s az egyedi szerz6d6sek teljesit6s6t 6rdemben 6rinti vagy befolyisolfa.
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Yallzlkoz6 koteles a keretrnegillapodis teliesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezet6t Megrendel6 szimdra megismerhet6v6 tenni 6s Megrendel5t halad6ktalanul 6rtesiteni a
Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti tigyleteir6l.

11. A Ytrllalkozo a teljesit6s6hez iogosult alv6llalkoz6kat ig6nybe venni. A Ydllalkozo
kijelenti, hogy a keretrnegSllapod6s megkot6s6nek id6pontltrig a Megrendel6nek valamennyi
olyzn alvillalkoz6t bejelentette, amely r6szt vesz a keretmegillapodis, illet6leg zz egyedi
szerzSd6.sek teliesit6s6ben, 6s - ha a megel6z6 kozbeszerz6si eljirisban az adott zlvillzlkoz6t
m6g nem nevezte meg - a bejelent6ssel egyiitt nyilatkozott arr6l is, hogy zz lltala ig6nybe
venni kivint alvilllzlkoz6 nem ill kizilr6 okok hatilya alatt.

12. AYillalkozo a keretmegitllapodis teliesit6s6nek id6tartama alatt koteles a Megrendel6nek
minden tovibbi, a teljesit6sbe bevonni kiv6nt alvilllalkoz6t el5zetesen bejelenteni, 6s a

bejelent6ssel egyritt nyilatkozni arr6l is, hogy az altala ig6.nybe venni kiv6nt alvlllalkoz6 nem
6ll kizir6 okok hatilya alatt.

13. Villalkoz6 a teljesit6shez akozbeszerzlsi eljiris sorin, az alkalmzssig6nak igazolisiban
r6szt vett szervezetet a Kbt. 65. S (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don koteles

ig6nybe venni, valamint koteles a teljesit6sbe bevonni az alkalmzssigigazolisihoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonisa akkor mzradhat el, vagy helyetttik
akkor vonhat6 be m6s (ide6rtve az 6talakul6s, egyesril6.s, sz6wilis ritjin tort6nt jogut6dlis

eseteit is), ha a Yillalkoz6 e szervezet vzry szakember n6lki.il v^W 
^ 

helyette bevont irf

szeryezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmass6gi kovetelm6nyeknek,

amelyeknek aY6llalkoz6 a kozbeszen6.si eliirilsban az adott szeryezettel vagy szakemberrel

egyiitt felelt meg. Ylllzlkoz6rz a kozbeszerzlsi eliir/s sor6n bemutatott szervezetek 6s

szakemberek bevonisira tekintet6ben egy6birAnta Kbt. 138 $ (4) bekezd6se alkalmzzand6.

74. Yiilalkoz6 a iogosan ig6nybe vett alv6llalkoz66rt rigy felel, mintha z munkit maga

v6.gezte voln4 alvillalkoz6 iogosulatlan ig6nybev6tele eset6n pedig felel6s minden olyan

klrlrt is, amely an6lktil nem kovetkezett volna be. Ha a Yillalkoz6 a jelen IV. feiezet

rendelkez6seit megszegl, a Megrendel6 fogosult a szen6d6sszeg6s kovetkezm6nyeit

alkilmazni. A Villalkoz6 zz illtala 6.s alkalmazottzi 6ltzl okozott kfu&t teljes felel5ss6ggel

tartozlk. E korben a Ylllzlkoz6 kifeiezetten kotelezetts6get villlal arrz, hogy a tev6kenys6ge

folytin ered6 kirokat telies konien megt6riti. V6llalkoz6 aMegrendel5nek v^gy a' harmadik

s zem6lynek okozott k6rok6rt felel6 s s6ggel tartozik.

15. A Yillalkoz6 az iltalz 6s dkalmazottu iltil okozott k6r&t teljes felel6ss6ggel tartozik. E
korben a Yallalkoz6 kifejezetten kotelezetts6get va)lal arca, hogy a tev6kenys6ge folyt6n ered6

kilrokat teljes konien megt6riti.

16. Az esetleges munkabaleseteket Villalkoz5 lelenti 6s atga nyilv6n.

17. A Yillatkoz6 kotelezetts6get villal arra, hogy z szolgfltatest a vonatkoz6 iogszabilyok 6s

el6ir6sok (trizv6delmi, vagyonv6delmi, munkav6delmi, eg6szs6gugyi, stb. felt6telek) teljes korri

betanasival v6gzi.

18. Villalkoz6 a lefolytatott kozkozbeszerz6si elifufus alapiin megkotott ielen keretrnegillapodds,

az egyedi megrendel6k (egyedi szerz6d6sek) rendelkez6sei, illetve a Megrendel6 utasit6sai szerint

koteGs eli6rn1. Megrendel6 utasitisa nem terjedhet ki a munka megszerYez6s6re, nem teheti a

teljesit6st terhesebb6.

79. Ydlzlkoz6 z felzdatainak ell6tis6b6l keletkez6 hullad6kot koteles annak fzltitiilnak

megfelel5en Megrendel6 altal meghatorczott hullad6kkezel6 l6tesitrn6nybe (Kok6nyi Regionilis

Hullad6kke zel6 kozpont) szdllitani. A zoldhullad6k kezel6s kolts6g6t Megrendel6 z Yalldkoz6
szirnltrjaalapiinmegt6ritiaYallilkozor6sz6re.
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20. A Yalldkozo 6s a Megrendel6 a keretmegillapodis €s az egyedi szerz6d6sek teljesit6se

6rdek6ben a fentieken ttl, iltdiban is egyiittmrikodnek. A telfesit6st 6rint6 minden l6nyeges

konilm6nyr5l halad6ktalanul tij|koztati6k egym6st. Az eg^itunfikod6si kotelezetts6g Megrendel5
v o nz*o zisiban nem 

I 
elent tobbletkotelezetts 6g-v6llalis t.

21. Hz Megrendel6 c6lszerfiden vagy szzkszeniden utasit6st ad, erre z Yillalkoz6 koteles 6t
indokol6st tzrtzlmaz6 v6lem6ny kifeit6s6vel, kisban ftgyelmeztetri. Ha a Megrendel5 

^figyelmeztet6s ellen6re utasitasit fenntarga, a YaJldkozo az egyedi szerz6d6st felmondhatia,
illet6leg a keretmegillapodist6l indokolissal ellitott ir6sbeli nyilatkozattal elillhzt. Ha nem 6ll el, a

MegrendelS utasitisa szerint a Megrendel6 kockazxara koteles a munk6t elv6gezni.

22. A Yillzlkozo - amennyiben krilfoldi ad6illet6s6gri - koteles a keretrnegillapodishoz arra
vonatkoz6 meghatalmazlst csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l ^ malgyzr
adohatosig kozvedeniil beszerezhet a Yillalkoz6ra vonatkoz6 adatokat az orszilgok kozotti
I 
o5"g"ly igenybev6tele n6lktil.

v.
MEGRENDELES

23. Megrendel5 egyedi megrendel5t k6szig melyben megadia z szolgp,ltatas teljesit6s6nek
id6szakit, megnevezi a szolgpltzt6ssal 6rintett tenileteket. Megrend el6 az egyedi megrendel5t az
adott h6t kezdet6t megel6z6 h6rom munkanappal koribban a YaJlilkoz6 sztrmira irisbzn
megktildi. Amennyiben Yitllilkoz6 az ritemtervben meghatarozott hatirid6ket elmulasztja
kotb6rfizet6si kotelezetts6g terheli.

24. Yitllalkoz6 z munkikat terv szerint, Iegk6s5bb az egyedi megrendel6ben megjelolt d6tumot
kovet6 munkanapon koteles megfelel6 szemllyzettel 6s eszkozokkel a helyszinre 6rkezni 6s a
megrendelt szolgp)tatist megkezdeni. Amennyiben a koztenileti nov6nyzet allapottrbol kifoly6lag
6let-, baleset-, yzgy vagyoni karveszlly 6ll fenn a koztenileten, melyet a MegrendelS jelez a
Yallalkozo fel6, 6s a veszlly elh6dtisit a keretrnegillapodisban foglalt munkanemek
valamelyik6vel megrendeli, a Yallalkoz6 felel6s a munkik megkezd6s6r6l z megrendel6st6l
szdmitott 3 6tin beltil gondoskodni.

vI.
KERETM E GALI-APODI{S HATALYA, I D oTARTAMA, TELJES iTES H ELYE

25. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy jelen keretmeg6llapodds a mindk6t f6l iitali alilirissal - elt6r6
id6pontban tort6n6 aluris eset6n a k6s6bbi zluris napiin - l6p hatilyb4 6s ett6l szarnitottan
hatdrozott id6tartamrz, 2018. december 31. napjiig k6tik. Felek kikotik, hogy a ha{arozott
id6tartam eltelte elStt a keretmegillapod6s megszrinik a megSllapod6s YlI.27. pontjSban
meghatarozott keretosszeg kimertil6sekor, vag, z jelen keretmegillapod6sban r6gzitett egy6b
felt6tel bekovetkeztekor. Szeru6d5 Felek kijelentik, hogy az egyedi szerz6d6sek teljesit6s6re a ienti
megjelolt id5szakon beltil sor keril, az egyedi szerz5d6sek megval6sul6sa nem terjeszkedhet tul a
ke retrn egill ap o das id6 tartamm.

16. A teliesit6s helyszineinek felsorolis6t ielen keretmegillapod6s 2. szdmi mell6klet6t kdpez6
felzdaieiris, valamint a 3. sz. mell6kletet k1pez6 terdet kimutat6s tartalmazzz.

VII.
ELLENfRTEK, FIZETESI FELTETELEK

27. A keretrnegillapodds keretosszege 6.000.000,- pt + Apa (3. r6sz) Megrendel6 fenntartlz a
jogot, hogy a keretrnegillapod6s keretosszeg6t6l -20 o/o rrrlrtdV,tgelt6rjen.
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28. Szerz6d5 Felek a vdlalkoz6i diiat az zlibbiak szerint illlapitllk meg:

belterj es tenileten gyep sik nyirisa tekin tet6be n: 4 17 9 nt+Af'e/ nf
belterjes tenileten r6zs$ nyitisa tekintet6ben: 5 FI+AFA/rn2
belterjes tenileten kaszallL osszegyrif t6 se, elszillitisa tekintet6ben: 3 Ft+AFA/m'z
ktilterj es s ik tenilet kaszalilsa tekintet6ben : 5139 F t+ LF L / n2
krilterj es r6zsris tenilet kaszililsa tekintet6b en : 5169 f t+Af,e'/ m
ktilterjes teriileten kaszatlkosszegyiit6 se, elszallittrsa tekintet6ben: 3 ft+AFA/m2
segedmunka tekintet6ben: 1000 Ft/ &a
kert6sz szakmunka tekintet6ben: 1339 Ft/6ra
motorfiir6szes szakmunka tekintet6b en : 1468 F t / 6ta
tehergepkocsi (1,5 t) tekintet6ben: 2608 Ft/ 6ra
tehergepkocsi (3 t) tekintet6ben: 3099 Ft/ 6ra

N1lnla*6r6 el5leget nem fizet. A Yallalkoz6 a hullad6kkezel6s diiit ktilon koteles szilmlSzni a

Megrendel6 r6sz6re. A vallalkozisi dii kifizet6se egyedi megrendel6sben (egyedi szerz5d6sben)

meghatarozott szen6d6sszerfi teljesit6st kovet6en, a telfesitett szolgfltatis mennyis6g6nek

-.gf.l"l6.t (t6teles elszarnolas szerint), a Kbt. 135. S (5)-(6) bekezd6s6ben 6s aPtk.6:130. $ (1)

bekezd6s6ben foglaltak szerint a szarnla klzhezvltel6t vagy - ha b6rmely, a Ptk. 6:130. $ (2)

bekezd6s6b en szaba)yozott konilm6ny fennfll - az igazolt szeru6dlsszerfi teliesit6st kovet6 30

napon beliil, szimla ellen6ben, a V6llalkoz6 50800142-15366478-00000000 szimi p6nzforgalmi

szfunli\ira tort6n6 utal6ssal, forintban (FIUD kenil kifi zet6sre.

29. Megrendel5 a keretrnegillapodis 6s az egyedi szerz6d6sek teljesit6se sor6n az zd6z6s

rendi6r5l sz6lo 2003. 6vi XCII. torv6ny (Art) 36/A. $-6t teljes korben - ^ 
Kbt. 135. $ (3)

bekezd6s 6re figyelemm el - dkalmazza

30. V6llalkoz6 a kaszilSsi munkik eset6ben az egyedi megrendel6ben meghatarozott munka

teljesit6se sordn 6pit6si napl6 yezetz.szo$tatas teliesit6s6r6l. Az 6pit6si napl6ban aYallalkoz6 a

Vft/ZA. pontban meghatirozott munkanem szerinti bont6sban koteles felttintetni a teljesit6si

id6szakokat (napokra lebontva), a szolgpltatxsal 6rintett teriiletek nagysirgirt azok alaptenilet6nek

m'-ben tort6n6^megjelol6s6vel, valamint minden olyan kortilm6nyg mely megrendelt teliesit6st

befoly6solja. A Me[endel6 a teliesit6st jogosult ellen6rizni, 6s 6szrev6teleit az 6pit6si 1apl6h"n
feliegyezni. Megren-clel5 felm6r6si napl6 ilapifun illigaV'r a teliesit6sigazollst a teliesit6st kovet5 5

munkanapon beltil.

31. V6llalkoz6 azigazokteljesit6st kovet6en jogosult szdmlabenyiitis6ra. Aszarnlit mindenkor

egy p6ldanybrr,, u M.g."ndel5 sz6khely6t feltrintetve kell ki6llitani 6s leadni vagy megktildeni.

32. yiilalkoz6 a kibocsitott szfumlsn koteles feltrintetni az egyedi megrendel6 targyara val6

hivatkozist. A, szanla mell6klete a felm6r6si napl6, a teliesit6si igazolas, valamint a hullad6k

m6rlegjegy. Ett5l elt6r6en ki6llitott szarnlSk eset6ben Megrendel6 iogosult azokal

uonJ{riiutut)ank6nt visszaktildeni, 6s a visszakrildo tt szarnlilban 6rv6nyesitett kovetel6s nem vdlik

esed6kess6.

33. Jelen keretnegillapodis 6s az egyedi szerz5d6sek AF'A {nanszirozisa a hatalyos

jo gszab iiy ok el6ir isu s z erint tort6n ik.

34. A SzerzSd6 Felek megillapodnak abban, hogy amennyiben Megrendel5 ielen

kereunegillapodison, illet6leg eryedi szerz6d1sen alapul6 fnetlsi kotelezetts6g6t k6sedelmesen

teliesiti,"a iillalkoz6 a Kbt. rendelkez6seinek megfelel6en iogosull a Ptk. 6:155.$-6ban

meghatarozott k6sedelmi kamatot, illewe abehzitasi kolts6gital6nyrol szol6 2076- 6vi IX. torv6ny

3. S (1) bekezd6se szerinti forintosszeget kovetelni.

5
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KESEDELMES TELJES iTes, MEGH rusurAs, KanrenirBsr nerBr6 ssec

35. Yillalkoz6t a zoldtenileti munk6k a YI.23. pont szerinti egyedi megrendel5ben
meghatdrozott hat6rid6k onhibilib6l tort6n5 elmulaszt6sa eset6n k6sedelmi kotb6rfizet6si
kotelezetts6g terheli. A k6sedelmi kotb6r m6rt6ke naponk6nt az egyedi megrendel6s (egyedi
szerz6d6s) zlapiiln elszimolq ApA rreU.tl szanitottellenszolgiltatas 2o/o-a. A k6sedelmi kotb6r a
k6sedelembees6s napjit6l esed6kes. K6sedelmi kotb6r maximilis m6rt6ke az egyedi szerz6d6s
kapcs6n: az egyedi szeru6d6s zlzpjin elsz6molt, illtalAnos forgalmi ado n6lknl szarnitott
ellenszolgiltatas: 30 oh-a A, k6sedelmi kotb6r maxim6lis m6rt6ke a keretmegillapod6s nett6
keretosszeg6 nek l0 oh -2.

36. A Megrendel5 csak abban az esetben tarthat ig6nyt a k6sedelmi kotb6rre, amennyiben a
k6sedelem a Yilldkoz6 hrbajab6l ered. Amennyiben a Megrendel6 a Yilllalkozo altaJ,6sszerfien
k6rt, a szerz6dtsszerri teljesit6shez sztiks6ges inform6ci6t, adatot, nyilatkozatot, hozziiilrulilst,
dont6st a Szerz6d6 felek 6ltal itasbzn rogzitett hatarid6n belil nem bocsitja a YSllalkozo
rendelkez6s6re, 6s a k6sedelmes teliesit6s l<rzarolag Megrendel5 ebb6li Yillzlkozo 6ltal el nem
h6rithat6 mulasztislb6l ered, abban az esetben kotb6rig6ny nem 6rv6nyesithet5. Yillalkozot
tovibbS. nem terheli kotb6rfizet6si kotelezetts6g ha kotelezetts6gei teliesit6s6t vis maior
akadilyozza meg. Vis maior alatt 6rtend6k ktilonosen elemi csap6sok, sztriikok vagy egy6b
munkahelyi zavarg/sok, foldcsuszaml6sok, foldreng6sek, viharok, villimcsap6sok, ilrzdisok,
valamint egy6b hasonl5, el5re nem lithzt6 esem6nye[ amelyek mindk6t f6l 6rdekkor6n kivril
menilnek fel, 6s amelyeket a felek kell5 gondoss6ggal sem tudnak kiknszobolni.

37. Ha a keretmegillapod6s - olyan okb6l, amely6rt Ylllalkoz6 felel6s - meghifsul, aY6llalkoz6
koteles az 6ves,altal|nos forgalmi ad6 n6lktil szarnitott keretmeg6llapodis szerinti keretosszeg 10
oh -6nak megfelel6 o s s zegri kotb 6r megfi zet6s 6re.

38. Megrendel5 kotb6rig6ny6nek 6rv6nyesit6se nem jelenti a Megrendel6 egy6b ig6nyeinek -
hib6s teljesit6shez kot5d6 - elveszt6s6t.

39. A Megrendel6 a keretrnegillapod6st6l el6llhat, koteles azonban z Yillalkoz6 6ltal az elillis
kozl6s6rg igazolhat6m elk6szitett, illewe megkezdett munk6k teljes ellen6rt6k6t megt6riteni 6s
j ogosult egy6b igazolt kfu inak meg6rit6s 6t igenyelni.

IX.
A KERETMEGALLAPODAS MODOSiTASA, MEGSZUNPSP gS EIINET

JOGK6VETKEZDIEIT{YEr

40. Szerz6d5 Felek ielen keretrneg.illapodis! 6s a keretrnegillapodis alapjin kotott egyedi
szerz5d6seketl<tzar6laga Kbt. 141. S szerinti konilm6nyek fennillta eset6n m6dosithatjik.

41. Barmelyik f6l iogosult a jelen keretrnegillapod6st 90 naptari napos felmond6si hat6rtd6vel, a
m6sik f6lhez intlzen ir6sbeli nyllatkozattal, indokolis n6lktil, rendis felmondissal felmondani.
Egyoldahl felmond6s eset6n a felmond6si id6 kezd5 nzpja a felmond6 f6l t6rtivev6nyes 6rtesit6
level6nek a m6sik f6l iltzli klzhezvltele. A Posta 6ltali m6sodik eredm6nytelen k6zbesii6si kis6rlet
eset6n a lev6l k6zbesitettnek tekinthet5.

42. tr{egrendel5 ielen keretmegillapodist a Villalko z6hoz int6zett fr6sbeli nyilatkozattal,
kirt6 rit6 s i ko te I ez e tts 69 n 6l ktil azo nnali hatilly al felm o n dh at j a, h a

z Yillzlkoz6 ielen keretrnegillapod6sban foglalt szerz6d6ses kotelezetts6geit stlyosan
vagy ism6telten megszegi;

- olyan okb6l, ami6rt Yallalkoz6 felel5s b6rmely eryedi szerzSdls megszrinik,

rur€
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aYallilkoz6 a Megrendel6 lltzl megadott 6sszeni, de legal6bb 8 napos hat6rid6n beltil
nem tesz eleget annak a felhivisnak, hogy keretrnegillapodisban foglalt
kotelezetts6geinek tegyen eleget;
a Y6llilkoz6 z YIl.28. pontban meghatarczott egys6girak b6rmelyik6t egyoldalian,
Megrendel5 hirinyira m6dositja,
a Yillalkoz6 fizet6sk6ptelenn6 vallk, felszarnolilsi va;gy v6gelszimolilsi elilris indul vele
szemben, felftiggeszti gazdasirys tev6kenys6g6t;
z Ydldkoz6 ind fizetend6 k6sedelmi kotb6r osszege el6ri jelen keretrnegillapodisban
meghatirozott maxim6lis m6rt6ket Qreretrnegillapodis szerind, AFA n6lkril szimitott
keretosszeg 10 %-it.) /ilyen esetben a Megrendel5 meghifsul5si kotb6rt nem
kovetelhet/;
joger6s marasztal6 hatArozatot hoznak a Ydlalkozo szakmu tev6kenys6g6t 6rint5
szabtrly s 6rt6s vagy brin cs elekm6ny miatt.

43. Megrendel6 az egyedi szerz6d6st a Yilllalkoz6hoz intlzett irdsbeli nyila*ozattd, kirt6rit6si
ko telez etts 69 n 6lkti I az onnali hztilly al felmo n dhatj a, ha

aYallalkoz6 a szeru6d6ses kotelezetts6geit stilyosan vagy ism6telten megszegi;

az egyedi szerz6d6s k6sedelmes teljesit6se okin k6sedelmi kotb6r el6n a maximumot (a

k6sedelemmel 6rintett, szolgfltatfusi elemre elszimolt, AFA n6lkril szimitott
ellenszolgil tatzs 30 o/o-it),

a Yalldkoz6 a Megrendel6 6ltal megadott 6sszerfi, de legalibb 8 napos hatirid6n behil

nem tesz eleget annak a felhivisnak, hogy szerz6dlsszerri kotelezetts6geinek tegyen

eleget;

az adott kotelezetts6g6re el5irt teljesit6si hat6id6letelte el5tt nyilv6nval6vi vilik, hogy a

Yallalkoz6 az egyedi megrendel6ben rogzitett munkit csak sz6mottev6 k6s6ssel vagy - a

fogyat6kossag kiktiszobol6s6re ti:zott m6ltinyos hatindS letelte ellen6re is - hib6san

tudia elv6gezni.

44. A Megrendel6 a keretrnegillapodist felmondhatj^ -vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - ztt6l
elillhag ha a Kbt. 143. $ (1) bekezd6s6ben meghat6rozott esetek birmelyike fenn6ll. A
Megrendel6 a Yallalkoz6hoz intlzett irisbeli nylatkozattal, k5rt6rit6si kotelezetts6g n6lktil

azonnali hatillyal felmondja a keretrnegillapod6st, ha a Yillalkoz6 tulaidoni helyzet6ben vagy

tulajdoni viszonyaiban b6rmely, a Kbt. 143. $ (3) bekezd6s6ben meghatarozott koriilm6ny

bekovetkezik.

45. Villalkoz6nak a szerz6d6sszeg6s6b5l ered6 kirt meg kell t6ritenie, 6s mentesitenie kell a

Megrendel6t, illetve annak V6llalkoz6it 6s alkalmazottirt minden perrel, ig6nnyel, vesztes6ggel 6s

kfurrat szemben, amely a Yallalkoz6 tev6kenys6g6b5l yagy mulasztisib6l ered lelen
keretrnegillapod6s -vzy a keretrnegillapodis ilapiiln kotott egyedi megrendel5 teljesit6se sorin.

x.
EGWTTMffT6OBS

46. A munkav6gz6s osszehangolis4 a szolgitltatls teljesit6se

int6zked6sek megt6tele tekintet6ben.

Y dlalkoz6 r 6sz1r 6l kap csolattart6 szem6ly:

n6v: Gocsei Mikl6s
telefon: 0630 / 37 2-47 43
fax:72/ 577-132
e-mail: maJ.Jr^l @makk7.hu

Megrendel6 ftsz6r6l kapcsolattart6 szem6ly:

szriks6gess6 v6l6soran
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n6v: Bozsits Boldizs6r
telefon: 30/428-0762
fax:72/805-333
e-mail: i:l:;.::-ts,lx{ijiz:;.i.lrljlidie{i.hil

A kapcsolattart6k adztait (nev6t, cim6g e-mail cim6q telefonsz6m6g stb.) a Felek l<tzar6lag a

szerz6d6s teljesit6s6vel osszeftigg6 kapcsolattanils c6ljitb6l, illetve az ahhoz kapcsol5d6 egy6b
jogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben fogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sorin z
kapcsol6d6 iogszabalyok 6s adaw6delmi szabilyzilu;tk rendelkez6sei szerint ifunak el.

47. Szerz6d5 felek jelen keretrnegillapod6sban felhatzlmazztrk az el6z6 pontban megnevezett
k6pvisel5iket, hogy a szolg?ltatas teljesit6s6vel kapcsolatos dont6sekn6l, a teliesit6si
jegyz6konyvekddirilslnil a feleket teljes iogkorrel k6pviselj6k. Ezen k6pvisel6k fogosultak, illetve
kotelesek megtenni mindazon mriszaki int6zked6seket, nyilatkoz^tot, amely a keretmegillapod6s
vzgy az egyedi szerz5d6sek teljesit6s6hez sziiks6gess6 v6lik 6s a jelen keretmegillapodisban, az
egyedi szerz5d6sekben, illetve ezen dokumentumok mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes.
Szerz6d6 Felek k6pvisel5inek a ielen keretmegillapodisban biztositott jogkor6nek korlitozdsa z
misik f6llel szemben csak ir6sbeli kozl6st6l kezdve hat6lyos. A k6pvisel5k szem6ly6ben tort6n5
viltozlst a felek egymissal azonna),,irasban kozlik.

48. Szerz6d6 Felek kotelesek egymis kozotti valamennyi kozl6sq 6rtesit6st, int6zked6st 6s

dont6st irasban rogziteni 6s egymishoz halzdlktalanul eljuttatni. Minden olyan kozl6st, mely a
keretrnegillapodis vagy M egyedi szerz6d6sek vonztkozisiban a cimzett r6sz6r6l
tudom6sulv6telg vagy int6zked6si kotelezetts6get ielent, illetve keletkeztet, postai 6ton is meg kell
ktildeni. A postai fton eljuttatott nyilatkozatok k6zbesitettnek tekintend6ek, amennyiben azok
,,nem kereste", ,,i*6teltmegagadta",,,cimzettismereden" vagy hasonl5 tartalmri postai jelz6ssel
6rkeznek vissza a nylla*ozanev6hoz.

49. Megrendel5nek 6s Villalkoz6nak mindent meg kell tennie annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen
tdrgydisokon, b6k6s riton rendezzenek minden olyan n6zetelt6r6st vzgy vit6t, amely kozottrik a
keretmegillapod6ssal vagy egyedi szerz6dlssel kapcsolatban felmenil. Ha a Megrendel5 6s a
Yillalkoz6 6sszerri hatind6n beltil nem tudiak megoldani a keretrnegiilapodissal vagy egyedi
szerz6dlssel osszeftigg6sben keletkezettiogvitfiukat, annak eldont6se 6rdek6ben alivetikmagukat
a hatiskori szabillyokra figyelemmel a P6csi Jdrdsbft6siry illetve per6rt6kt6l ftigg5en a P6csi
T 6rv 6ny sz6k illet6kess6g6nek.

50. SzerzSd6 Felek megillapodnak zbban, hog5r jelen keretrnegillapod6s hatilyinak tartama alatt
6s azt kovet6en bizalmasan, iizleti titokk6nt kezelik a keretmegallapod6s, illetve az egyedi
megrendel6ek teljesit6se kapcsin tudomisukra jutott inforrnicioirkat, t6nyeket v^gy adatokag
azokat harmadik f6lnek semmilyen formilban nem adjA.k tovibb. A fenti inform6ci6k, t6nyek,
valamint adatok - a m6sik fel ittzi- el6zetesen adott kifejezett ir6sbeli hozziiarul1sa n6lktil -
l<tzilrolaga keretmegillapod6s 6s az egyedi megrendel6ek teljesit6s6re hasznilhat6k fel.

51. Mindk6t f6l tallkoztaga 6rintett munkav6llal6it a jelen keretrnegillapod6sban foglalt
kotelezetts6geir6l 6s felel6ss6get villalnak szjit munkavillal6ik tekintit6ben a flntt
kotelezetts6gek telj esit6s66rt.
52. Szerz6d6 Felek magukra n6.zve kotelez6nek fogadiik el, hogy a Kbt. 6s az illlNnhdztartasrol
sz6l6 207L. 6vi CXCV. torv6ny szerinti illet6kes ellen6rz6 szervezetek feladat- 6s hatiskoniknek
megfelel5en a kozbeszen6si elifuilsokat 6s az azok alzpjin megkotott szerz5d6sek teliesit6s6t
rendszeresen ellen6rizhetik, 6s hogy r6sztikre a jogszabilly szeinti inForm6ci6 megad6sa ftzlett
titokra val6 hivatl<ozisszl nem tagadhat6 meg.

xI.
NYII-ATKOZATOK
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53. Mindk6t f6l kijelenti, hogy
kell6 felhatalmazissal 6s fogkorrel rendelkezik a jelen keretrnegillapod6s aliirisira 6.s

teliesit6s6re;
a jelen keretrnegillapod6st a f6l nev6ben aliir6 szem6ly megfelel6, a vonatkoz6
jogszzbllyok 6ltal megkivdnt regSsztrilt aliirAsi ioggul rendelkezik, igy r|sz\t6l a
keretmegillapodis alairisa 6s teljesit6se nem eredm6nyezi mis, olyan szerz6d6s, vagy
egy6b j ognyila&oz at megszegls 6t, melyben f6lk6nt szerep el;
nincs olyan ft.ig5ben lev6 kotelezetts6ge, vaglr 6rdekkor6ben I6v6 mis konilm6ny,
amely kedvez6demil hathat a jelen keretrnegillapod6sban foglaltak 6rv6nyess6g6re,
teljesit6s6re, yW sai6t teljesit6si k6szs6g6re, illerve k6pess6g6re.

XII.
AZ ALKALMAZANDOJOG

54. A jelen keretrnegillapodisban nem szabalyozott k6rd6sekben a Polgiri Torv6nykonyvr5l
sz6l6 2013. 6vi V. torv6ny, a kozbeszeru6seh,r6l szolo 2015. 6vi CXLIII. torv6ny, vilamint az
egy6b kapcsol6d5, hatdlyos iogszabalyok vonatkoz6 rendelkezlseit, valamint a klzbeszerzlsi
eliirisban k6szitett ajinlatr felhivis el6irisait kell alkalmazni.

55. Jelen megillapodist a Szerz6d6 felek k6pvisel6i elolvasis 6s ittarrulminyozls utin
iovihagy6lag mint akarztr-rkkal mindenben megegyez6t 4 eredeti, egyezS p6ld6nyban tt6k al ,
melyb 5l 2 p lldiny Megrendel6 t, 2 p lldlny Villalkoz 6 t illeti.

56. Jelen keretrnegillapodis elvilaszthatadat rlsz|t k6pezik az alitbbi mell6kletek:
l. sz6mi mell6klet Ajinlau, Felhivis
2. szimi mell6klet Feladatleiris (ennek esedeges kozbeszerz6si eliilrds sor6n kiadott

m6dositisa(r))
3. szLmi mell6klet Tenilet-kimutatis (ennek esedeges k6zbeszerz6si eljiris sorin kiadott

m6dositzsa(i))
4. szirni mell6klet A kozbeszenlsi elilrasban kiadott ktegeszit6 tirilkoztatis(ok)
5. szimi mell6klet Y6llalkoz6 alinlaa

A Szerz6d6 Felek rogziti( hog5r a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem kenilnek csatol6sra
a keretrnegillapodis torzsszoveg6hez, de a Szerz6d6 Felek szdmara ismert azok tartalma. Ezen
iratokat fgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen keretrnegillapod6s elvdaszthatar]an rlszlt
k6pezik, azzd egyitt 6rtelmezend6ek.

Kelt: P6cs,2018.

Megrendel6
BIOKOM Nonprofit Kft.

K6pviseli: Dr. Kiss Tibor rigyvezet6
Kft.

ikl6s tigyvezet5

00, Fax: 72/805-333

igazgat6

Ellenjegzes a BIOKOM Nonprofit Kft.re.eil6L

szakmei ellenjegyzE-
Csereszny6s Timea kozfel.ell. vez-
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