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vAlr-eno zAst KE RETM s cArr-Ap ooAs
[5. r6sz]

amely l6trejott egyr6szr6l a BIOKOM Nonprofit Kft. (sz6khely: 7632 P6cs, Sikl6si rit 52,
c6gjegyz6kszdma: Cg. 02-09-062862, ad6szdm: 11014959-2-02., k6pviseli: Dr. Kiss Tibor
tgyv ezet6), mint Megren del6 (a tov6b b iakban : M egrendel6),

misr6.szr6l a ZOFE Kft. (sz6khely: 1119 Budapes t,Thdn Kfuoly u. 3-5.; c6gegyz6ks zim: Cg. 01-
09-918527, ad6szdm: 14759996-2-43, bankszimlzszim: 10300002-10457412-49020014, k6pviseli:
Kot6n Zoltin tigyvezet5) mint VSllalkoz5 (a tovibbiakban: Vdllalkoz6) (a tovibbiakban
egyrittesen: Szerz6d6 felek) kozott a mir napon az alilbbi felt6telekkel.

EL6Z;M'6NYEK

Megrendel5, mint zjinlatk6r6 2017. december h6 4. napizn ,,P6cs vdros kdzigazgatilsi,
valamint a P6csi Ktiztemet6 teriiletein, ^ Mecseki- Malomvdlgyi parkerd6ben
parkgondoz6si munk6k ell6t6sa, illetve a be6pftetlen tinkormdnyzati teriiletek kaszfililsa"
tzrgyban a kozbeszerz6sekr6l szol6 2015. 6vi CXLIII. torv6ny (tovibbiakban: Kbt.) M6sodik
R6sze alapi6n, TED- 2017/3 237-492294 tktat6szanon k6zz6tett hirdetm6nnyel nyilt
kozbeszerz6.si eliilrist inditott. Megrendel5 akozbeszerz6si elj6rist a Kbt.61. S (5)-(6) bekezd6se
ilapiln r6szekre bontott4 melynek alapjin akozbeszerz6s 5. r6sz6t kdpezte: P6csi Ktiztemet6
6s a peremtemet6k teriilet6n kaszfldsi munk6k ell6t6sa.

l. Megrendel6 a kozbeszeruls tirgyival szemben tarntsztott mennyis6gi 6s szakmu
kovetelm6nyeketaz eljArist meginditri felhivi.sban 6s a kozbeszerul.si dokumentumban hatarozta
meg.

2. Megrendel6 a kozbeszeruesi eliaris sor6n benyujtott ailnlatokat megvizsgilta, egymissal
osszevetette, a sztiks6ges 6rt6kel6st lefo\.tatt4 6s dontes6t az elbir6l6st kovet6en , 2078. 6v
6prilis h6 25. nzpjiln irisbast aiSnlattevSkkel kozolte. Megrendel6 hivatkozott kozbes zerz\si
eliarisban hozott dont6se szerint a nyertes aiSnlattev6 az az 5. rlsz vona*ozilsiban Yillalkozo
lett.

3. Ilyen el5zm6nyek utin z Szerz6d6 Felek az ajinlati felhiv6snak, a dokument6ci6 r6.sz6t
k6pez6 feladatleirisnak, valamintzYSllalkoz6 kozbeszerzlsi eljirdsban benyujtott aiinlatAnak
megfelel5en az allbbiak szerint 6llapodnak meg:

I.
ERTELMEZ6 RENDELKEZESEK

4' A keretrnegillapod6sban szerepl5 alihbi kifejez6sekre a kovethez6 meghat1roz6sok
vonat-koznak:

Epft6si napl6: A kerernegillapodis keretein behil a koztenileten v6gzett munk6kkal
parhuzamosan vezetett, azok feliegyzls6re szolgfl6 dokumentum, melyet a ySllalkozo avonatkoz6 iogszabilyok szerint ,ezet, de krilono-sen feltiinte tt az aktualis det moq id6ifu6siadatokat, az adott napon aktu6lis munkatertileti egy-s6geket a tenilet-kim utat6s alapi;n, azelv'gzett munkanemeke! valamint minden olyan t6nyJ6r.,"mely amunkavlgz6st befoly6solja.
Felm6r6si napld: ry 6pit6si napl6 mfiszaki tartalmit osszegzd dokumentum, melybenszerepelnek a munkav6gz6s helyszinei (tenilet-kimutat6s alapiin m"egbontva):1, uutu int az adottteriileteken elv6gzett munkanemek ttrb\.azat1s. fo.rmfba", (i felm6r6si napl6 a teljesit6sigazol6sl<tillitis 6nzk fe I t6 te I e, 6 s a kib o c s 6 to tt s z6mla ko tel ez 6 mell 6kl e te )
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Kbt.: a Kozbeszerz6sekr6l szolo 2075.6vi CXLIIL torv6ny.

Keretmeg6llapod6s: Jelen keretrnegillapod6s, melynek szerves r6sze annzk valamennyi
mell6klete, illetve a keretmegillapodis alapjdn kotott egyedi megrendel6k.

Telies(t6sigazol6s: a MegrendelS itltal a Kbt. 135. S (1) bekezd6se alapiin kiillitott, az egyedlleg
megrendelt munkamennyis 69 tel j es it6s 6t igzzol6 okirat.

II.
A KERETMEGALLAPODAS IANCYE

5. Yillalkoz6 feladatit klpezi az eliarf;st megindit6 felhiv6sban meghatirozott, r3s Yillalkoz6
aj6nlatdban v6llalt kovetelm6nyeknek megfelel6en, P6csi Ktiztemet6 6s a peremtemet6k
tertilet6n kaszdldsi munkrik elftltdsa (5. r6sz) a 

f 
elen keretrnegillapod6s elvtrlaszthataian r6.sz6t

k6pez6 2. szdmi mell6kletben foglalt r6szletes feladaiekis, valamint z 3. szdmt mell6kletben
foglalt r6szletes tenilet-krmutatls szeint.

6. A Szeru6d6 felek rogzitik, hogy keretmegillapodis keret6ben elv6.gzend6 munk6k:

P6cs-Hird peremtemet6: Sirral fedett tenilet kasztrltrsa: 3.214 m2 tertileten, Sirral nem

fedett teriileten: 6.477 m2 teriileten

P6cs-Szabolcs peremtemet6: Sirral fedett tenilet kaszalfusa:7.018 m2 terLileten, Sirral

nem fedett teriileten: 2.622 m2 teriileten

P6csb6nya peremtemet6: Sirral fedett tenilet kaszalilsa:93A3 m2 teriileten, Sirral nem

fedett tenileten: 9.901 m2 tenileten

P6csi Koztemet6 b6vit6si tenilet6n ek kaszdisa: 61 835 m2 tenileten

7. Megrendel6 adott kozbeszerz1.s megval6sitasa 6rdek6ben a Kbt. 105. S (1) bekezd6s a) pontia
alapiin megrendel6 lapot (tov6bbiakban: egyedi megrendel6s) killd. Felek megillapodnak abban,

hogy a keretmegillapod6s alapiin l6trejov5 egyedi kotelmi iogviszonyukaz egyedi megrendel6 lap

Megrendel6 dltali kiktild6s6vel, illet6leg a megrendel5 lap YdlaJkozo iltah visszaigazolilsivil 1on

l6tre. A Felek kijelentik, hogy ielen keretmegillapod6s, illet6leg a keretrnegillapodis id6tattama

zlatt kiktildend6 egyedi megrendel5lap a keretrnegiilapodis tArgyht k6pez6 szolgp'ltatas

teliesit6s6nek valamennyi felt6tel6t taralmazza, illetve lrzlrlralmazni foga, erre figyelemmel az

egyedi megrendel6sek sorin ktlon megillapodSst nem kotnek, megrendel6s alaViin az egyedi

sierz6d6s l6tr.1ott6.r"k felt6tele az irisbeli megrendel6s Villalkoz6 ittali ir5sbeli vrsszaigazolisa

(egyedi szerz6d6s).

III.
MEGREND EL6 JOGAI ES KOTE LEZFTTSPCBI

8. Amennyiben V6llalkoz6nzk az aiilnlati felhiv6sban, a 2. sztrmri mell6kletben, valamint a 3.

szAmi mell6kletben nem szerepl6, a teljesit6shez sztiks6ges egy6b informici6r? Y^n sztiks6ge,

koteles az inform1ci6 ig6ny6r6l Megrendel5t halad6ktalanul 6rtesiteni. Megrendel6 v6llalia, hogy

yillalkoz6 attat lsszeien k6rt, a izerz6d,6.sszerri teliesit6shez sziiks6ges minden inform6ci6t,

adatot, nyrlztkozatot, hozzliirul1st a lehet5 legrovidebb 6sszerri hatarid6n beliil - k6sedelem

n6lktl - Yatlalkoz6 rendelkez6s6re bocsitia'

g. Megrendeld fogosult a Y6llaJkoz6 tev6kenys6get- ellen5rizni, de az ellen6rz6s a Y6llalkoz6

szerz6dlsszerri tetiesit6s6t nem htrtilkathat1a.'V{.iralkor9.:.- mentesril a felel5ss6g d6l' ha

Megrendel6 az ellen6rz6st elmulasztott^y^gll nem megfelel6en v6.gezte el, 6s nem is hivatkozhat

affa.
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IV.
vAlr-elx ozo JocAr ss xoteLBzrrTSEGET

10. Villalkoz6 halzdlktalanul kozol Megrendel5vel minden olyan konilm6nyt, amely felen
keretmegillapodds 6s az egyedi szerz6d6sek teljesit6s6t 6rdemben €nntt vagy befoly6solja.
Yirllzlkoz6 koteles a keretrnegillzpodls teliesit6s6nek telies id6tartana zlatt tulajdonosi
szerkezetlt Megrendel6 szimdrz megismerhet6v6 tenni 6s Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiteni a
Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti tigyleteir6l.

11. A Yillalkozo a teliesit6s6hez jogosult alv6llalkoz6kat ig6nybe venni. A Yillzlkozo
kiielenti, hogy a kereunegillapodis megkot6s6nek id6pontihg a Megrendel6nek valamennyi
olyan alvtrllalkoz6t bejelentette, amely r6szt vesz a kerctmegtrLlapod6s, illet6leg az egyedi
szerzSdlsek teljesit6s6ben, 6s - ha a megel6z6 kozbeszerz6si eli6r6sban az adott alvtrllalkoz6t
m6g nem nevezte meg - a bejelent6ssel egytitt nyilatkozott arr6l is, hogy az iltala ig6nybe
venni kiv6nt alvlllalkoz6 nem 6ll kiziro okok hat6lya alatt.

12. AY6llalkoz6 a keretmegillapod6s teljesit6s6nek id6tartama zlztt koteles a Megrendel5nek
minden tov6bbi, a teljesit6sbe bevonni kiv6nt alvilllalkoz6t el6zetesen beielenteni, 6s a

bejelent6ssel egytitt nytlatkozni arr6l is, hogy zz illtalz iglnybe venni kivint alvillalkoz6 nem
trll kizir6 okok hat6lya alatt.

13. Yillalkoz6 a teljesit6shez a k6zbeszerulsi eljiris sorin, az alkzlmassigtrnak igazolilsdbzn
r6szt vett szervezetet a Kbt. 65. $ (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don koteles
ig6nybe venni, valamint koteles a teliesit6sbe bevonni az zlkalmassilgigazoltrsilhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevon6sa akkor mzrzdhat el, vagy helyetttik
akkor vonhat6 be m6s (ide6rtve az iltalakulis, egyesrills, szlwilis 6tj6n tort6nt jogut6dl6s
eseteit is), ha a Yillalkoz6 e szervezet v^gy szakember n6lktil vzgy a helyette bevont rij
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmass6gi kovetelm6nyeknek,
amelyeknek z Ytrllalkoz6 a kozbes zerz|si eliSrisban az adott szeryezettel vagy szakemberrel
egyiitt felelt meg. Yillzlkoz6rz a kozbeszerzl.si eliirls sor5n bemutatott szervezetek 6s
szakemberek bevonisira tekintet6ben egy6bklnta Kbt. 138 $ (4) bekezd6se alkalmazand6.

74. Yiilzlkoz6 a iogosan ig6nybe vett ahtrllalkoz6&t rigy felel, mintha a munklt maga
v|gezte voln4 alvdllzlkoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele eset6n pedig felel6s minden olyan
kirlrt is, amely an6lktil nem kovetkezett volna be. Ha a Yillzlkoz5 a jelen IV. fejezet
rendelkez6seit megszegi, a Megrendel6 jogosult a szerz6d6sszeg6s kovetkezm6nyeit
alkalmazni. A Villalkoz6 az ilta.lz 6.s alkalmazottai lltal okozott kir&t teljes felel6ss6ggel
tartozlk. E korben aYillalkoz6 kifeiezetten kotelezetts6get villlal arca, hogy a tev6kenys6ge
folytln ered5 kdrokat teljes korrien megt6riti. V6llalkoz6 aMegrendel6nek-yagy a harmadlk
s zem6lynek okozott k6ro k6rt felel5 s s 6ggel tartozik.

15. A Yillalkoz6 az altala 6s dkalmazottu ittal okozott kdrlrt teljes felel6ss6ggel tzrtozik. E
korben a YSllalkoz6 kifeiezetten kotelezetts6get v6llal arrz, hogy a tev6keny.eg;foryren ered6
kirokat teljes korrien megt6riti.

16. Az esedeges munkabaleseteket yillilkoz6 jelenti 6s tzrtla nyilv6n.

17. A Yillalkoz6 kotelezetts6get vlllat arra, hogy a szolgfltatast a vonatkoz6 jogszabilyok 6s
el5irisok (trizv6delmi, vagyonv6delmi, munkav6delmi, eg6szs6gugy,, stb. felt6teie[ tetl.s t or,;
betartasivzl v6gzi.

18. Villalkoz6 z lefolytatott kdzkozbeszerzlsi elifuils alapiiln megkotott jelen kerernegillapod6s,
zz egyedi megrendel6k (egyedi szerz6d6sek) rendelkez6s.i, ill.w. , Megrendel5 utasitds,_ szerint
koteles- eli6rni. Megrendel6 utasitisa nem terjedhet ki a munka -"g.r.*.r6s6re, nem teheti a
teljesit6st terhesebb6.
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19. Yallalkozo a feladatdnzk ell6tis6bol keletkez6 hullad6kot koteles annak fajti46nak
megfelel6en Megrendel6 dtzJ meghatarozott hullad6kkezel6 l6tesitm6nybe (Kok6nyi Region6lis
Hullad6kkezel6 Kozpont) szilllitani. A zoldhullad6k kezel6s kolts6g6t Megrendel5 z Y6llzlkoz6
szhmlfiia alzpiSn megt6riti a Y dlaJko z6 r 6.sz6r e.

20. A Ydllalkozo 6s a Megrendel6 a keretmeg6llapod6s 6s az egyedi szerz6d6.sek teljesit6se

6rdek6ben a fentieken ttl, iltallban is egyrittmrikodnek. A teliesit6st 6rint6 minden l6nyeges

konilm6nyr5l halad6ktalanul tailkoztagik egymast. Az egnittmfikod6si kotelezetts6g Megrendel6
vonatkoz6s 6bzn nem ielent tobbletkotelezetts6g-v6lla16st.

21. Ha Megrendel6 c6lszerriden vagy szakszerfitlen utasit6st ad, erre a Yillalkoz6 koteles 6t
indokolist tartaJmaz6 v6lem6ny kifejt6s6vel, irisban figyelmeztetni. Hz a Megrendel5 z

figyelmeztet6s ellen6re utasitasit fenntarga, a Yallilkoz6 az egyedi szerz6d6.st felmondhatia,
illet6leg a keretmegillapodist6l indokolissal ell6tott ir6sbeli nyilatkozattal eltrllhat. Ha nem all el, a

Megrendel6 utasitasa szerint a MegrendelSkockazat6ra koteles a munkit elv6gezni.

22. A Ydlalkozo - amennyiben krilfoldi ad6illet6s6gri - koteles a keretrnegillapodishoz arra

vonatkoz6 meghatdmaztrst csatolni, hogy az illet5s6ge szerinti ad6hat6s656l a mzgyzr

ad6hat6sig kozvedenril beszerezhet a Villalkoz6ra vonatkoz5 adatokat az orszilgok kozotti
jogseg6ly igenybev6tele n6lkril.

V.
MEGRENDELES

23. Megrendel5 egyedi megrendel5t k6sziq melyben megadia a szolglltatas teljesit6s6nek

id6szaktrt, megnevezi a szolgp)tatdssal 6rintett tenileteket. Megrendel6 az egyedi megrendel6t az

adott h6t kezdet6t megel6z6 h6rom munkanappal kordbbzn a V6llalkoz6 sz|mdra irilsban

megktildi. Amennyiben Yilldkozo a?, ritemtervben meghatarozott hat6rid6ket elmulasztia

kotb6rfi zet6si kotelezetts69 terheli.

24. Yiilalkoz6 a munk6kat terv szerint, legk6s6bb az egyedi megrendel5ben megjelolt ditumot
kovet6 munkanapon koteles megfelel6 szemllyzettel 6s eszkozokkel a helyszinre 6rkezni 6s a

megrendelt szolglltatist megkezdeni. Amennyiben a koztenileti nov6nyzet illapotilbol kifoly6lag

61.1-, baleset-, vagy vagyoni karveszlly ill fenn a koztenileten, melyet a Megrendel6 lelez a

Yflllalkozo fel6, 6s z veszlly elhtrritzsit a keretrnegpllapodisban foglalt munkanemek

valamelyik6vel megrendeli, a YillaJkozo felel6s a munkdk megkezd6s6r5l a megrendel6st6l

szlmitott 3 6rin belul gondoskodni.

VI.
KERETM E GALI-APODAS HATALYA, ID oTARTAMA, TELJ ES iTES H E LYE

25. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy jelen keretmegillapod6s a mindk6t f6l iitali zlilkisszl - elt6r6

id6pontban tort6n5 aluris eset6; a k6s5bbi zluris napjin - l6p hatiiyba, 6_s ett6l szLmitottan

haiarozott id6tartNnra, 2078. december 31. naplug k6tik. Felek kikotik, hogy z hatarozott

id6tanam eltelte el6tt a keretrneg5llapod6s megszrinik a megillapod6s VII-27. ponti6ban

meghat1rozott keretosszeg kimenilEseko., \rzgy 
^ ielen kerernegillapod6sban togzitett egy6b

felt6tel bekovetkeztekor. {zerz6d6 Felek krjele.rtik, hogy az egyedi szerz6d6sek teliesit6s6re afeni
megjelolt id5szakon belul sor keril, az egyedi szerz6d6.sek megval6sulasa nem terieszkedhet tul a

keretmegIllap o dis id6 tartamln.

26. A teljesit6s helyszineinek felsorolSs6t felen keretmegillapod6s 2. szArni mell6klet6t k1pez6

feladaldeiris,
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VII.
ELLENERT fix" ptzsrE s r n'srt6tBrer

27. Akereunegillapod6s keretosszege 3.500.000,- nt + Afa; (5. r6sz)

Megrendel6 fenntargz a jogot, hogy a keretmeg6llapod6s keretosszeg6t6l -20 oh mlrtll<rg elt6rjen

28. SzerzSd6 Felek a villldkozoi diiat az alilbbiak szerint illaoitiSk mes:
Sirral fedett tenilet kaszdlSsa U f r*ffi
Sirral n em fedett tenilet kas zilisa: 12 F t+ LF A / rrt2

Sirral fedett tertileten kaszSl6k6s egy6b hullad6k osszegyijt6se 11 FI+AFA/m'

Aiinla*6t6 el6leget nem ftzet. A Yilllalkoz6 a hullad6kkezel6s dijit ktilon koteles szarnlSzni z
Megrendel6 r6,sz6re. A vSllalkozi.si dij kifizet6se egyedi megrendel6sben (egyedi szerz6d6sben)
meghatarozott szerz6d6sszerri teljesit6st kovet6en, a teljesitett szolgvltatds mennyis6g6nek
megfelel5en (t6teles elszimolils szerint), a Kbt. 135. $ (5)-(6) bekezd6s6ben 6s a Ptk. 6:130. $ (1)
bekezd6s6ben foglaltak szerint a szanla klzhezvltellt vagy - ha b6rmely, a Ptk. 6:130. $ (2)
bekezd6s6b en szaba)yozott konilm6ny fenn6ll - az igazolt szerz6d6sszeni teljesit6st kovet6 30
napon belril, sz6mla ellen6ben, a Villalkoz6 10300002-10457412-49020014 szAmi plnzforgilmi
sztrmlSiira tort6n5 utalissal, forintban (IIUD kenil kifizet6sre.

28. Megrendel6 a keretnegillapodls 6s az egyedi szerz6d6sek teljesit6se sorin az ad6ztrs
rendj6r6l szolo 2003. 6vi XCII. torv6ny (Art) 36/A. $-6t teljes korben - 

^ 
Kbt. 135. g (3)

bekezd6s6re figyelemmel - dkdmazza

29. Yillalkoz6 a kaszilllsi munkik eset6ben az egyedi megrendel5ben meghatirozott munka
teljesit6se sor6n 6pit6si napl6 vezetaszolgfltatas teliesit6s6r5l. Az 6pit6si napl6ban aYilldkozo a
VII/27. pontban meghxxozott munkanem szerinti bontisban koteles feltrintetni a teljesit6si
id6szakokat (napokra lebonwa), a szolgfltatassal 6rintett teniletek nagysagft zzok alaptenilet6nek
m'-ben tort6n5 megfelol6s6vel, valamint minden olyan konilm6ny{mely megrendelt teljesit6st
befolyisolja. A Megrendel6 a teljesit6st fogosult ellen5rizni, 6s 6szrev6teleit az 6pit6si napl6ban
feljegyeznl Megrendel5 felm6r6si napl6 alapiin illitial<t a teljesit6sigazolSst a teljesit6st kovet6 5
munkanapon behil.

30. V6llalkoz6 az igazolt teljesit6st kovetSen jogosult szilmlabenyiitilsira. A szdmlilt mindenkor
egy p6ld6nyban, a Megrendel5 sz6khely6t feltr.intetve kell ki6llitani 6s leadni vagy megktildeni.

31. V6llalkoz6 z kibocs6tott szanliln koteles feltr-intetni az egyedi megrendel6 targyfua vilo
hivztkozist. A szlmla mell6klete a felm6r6si napl6, a teljesit6si igazolis, valamint ,'hrttud6t
m6rlegiegy. Ett5l elt6r6en kiillitott szimlilk eset6ben Megrendel6 jogosult azokat
azonosithatadank6nt visszaktildeni, 6s a visszakrildott szlmlsban 6rv6nyesitett kovetel6s nem vdlik
esed6kess6.

32. J2len keretrnegillapodSs 6s az egyedi szerz6d6sek AFA frnNtszirozisa a hatalyos
jo gs zabilly ok el6irisai- szerint tort6nik.

33' A SzerzSd\ tr:.I..k_. megillapodnak, 
-abban: hogy amennyiben Megrendel6 jelen

keretmeg6llapodison, illet5leg egyedi szen6d6.sen alapul6*'fizet6si kotelezetts6gjt k6sedelmesen
teliesiti, a Yiilalkoz6 a Kbt. rendelkez6seinek -"gf.l.l6.r, jogosult , p"*. 6:155.$-iban
meghztarozott k6sedelmi kamato! illetve. abehaltilsi kolts6gital6nyr6l sz6l6 2016. 6vi IX. t6rv6ny
3. $ (1) bekezd6se szerinti forintosszeget kovetelni.
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VIII.
KESEDELMES TELJESITnS, MEGHrusurAs, xAnrBniTESr rBr-el6ssBc

34. Yallalkoz6t a zoldtenileti munk6k a YI.23. pont szerinti egyedi megrendel5ben
meghatzrozott hatirid6k onhib6i6b6l tort6n5 elmulaszt6sa eset6n k6sedelmi kotb6rfizet6si
kotelezetts6g terheli. A k6sedelmi kotb6r m6rt6ke naponk6nt zz egyedi megrendel6s (egyedi

szerz6dds) alapjln elszimolt, Apa .,6tt .il szdmitott ellenszolgiltatfus 2 o/o-a. A k6sedelmi kotb6r a

k6sedelembees6s napj5t6l esed6kes. K6sedelmi kotb6r maxim6lis m6rt6ke az egyedi szerzSdds

kapcs6n: az egyedi szerz6d6s alapian elsz6molg illtalinos forgalmi ado n6lkril szdmitott
ellenszolgiltaths: 30 o/o-a A k6sedelmi kotb6r maximdlis m6rt6ke a keretmegillapod6s nett6
keretosszeg6nek 10 7o-a.

35. A Megrendel6 csak abban az esetben tarrhat ig6nyt a k6sedelmi kotb6rre, amennyiben a

k6sedelem a Y6llalkoz6 hlbiilih6l ered. Amennyiben a Megrendel6 a Y6llalkoz6 trltal 6sszerrien

k64 a szerz6d6,sszerri teljesit6shez szuks6ges informtrciot, adatot, nyilatkozatot, hozziilrulilst,
dont6st a SzerzSd6 felek 6ltal irxban rogzitett hztirid6n behil nem bocsStja a Yillalkoz6
rendelkez6s6re, 6s a k6sedelmes teljesit6s kizir6lag Megrendel6 ebb6li Yillzlkoz6 6ltal el nem

htrrithzt6 mulasztasilb6l ered, abbzn az esetben kotb6rig6ny nem 6rv6nyesithet5. Yillalkoz6t
tovibb6 nem terheli kotb6rfizet6si kotelezetts6g, ha kotelezetts6gei teliesit6s6t vis maior
zkadilyozza meg. Vis maior alatt 6rtend5k kulonosen elemi csapisok, sztr6jkok vagy egy6b

munkahelyi zavargpsok, foldcsuszaml6so( foldreng6sek, viharok, villimcsapisok, ilradisok,
valamint egy6b hasonl5, el6re nem llthato esem6nyek, amelyek mindk6t f6l 6rdekkor6n kivril
meriilnek fel, 6s amelyeket a felek kell5 gondossiggal sem tudnak kiktiszobolni.

36- Ha a keretmegillapodis - olyan okb6l, amely6rt Yallalkoz6 felel5s - meghirisul, zYSllalkoz6
koteles az 6ves, iltalSnos forgalmi ad6 n6lkril szdmitott keretmegillzpodds szerinti keretosszeg 10
o/o-lnak osszegri kotb6r megfi zet6s6re.

37. Megrendel6 kotb6rg6ny6nek 6rv6nyesit6se nem jelenti a Megrendel6 egy6b igenyeinek -
hib6s telfesit6shez kot5d5 - elveszt6s6t.

38. A Megrendel6 a keretrnegillapod6st6l eltrllhzt, koteles azonbut a Yallalkoz6 61rtzl zz el6ll6s

kozl6s6ig igazolhat6an elk6szitett, illetve megkezdett munkSk telies ellen6rt6k6t meS6riteni 6s

jogosult egy6b igazoltk rilrrak megt6rit6s6t ig6nyelni.

IX.
A KERETMEGALU.PODAS MODOSfTASA, MEGSzUNBSB ES ANNAK

JOGKoVETI<F;ZM.tLNYEI

39. Szerz6d6 Felek jelen keretmegillapod6st, 6s a kereffnegillapod6s alapiln. kotott egyedi

szerz6d6seketkiz1rolaga Kbt. 141. $szerinti konilm6nyek fenn6llta eset6n m6dosithati,k.

40. Barmelyik f6l iogosult a jelen keretmeg6llapod6st 90 naptad naPos felmondisi hzt6rtd6vel, z

m6sik f1lhez int1zei irisbeli nyrla*ozattJ, irrdokolis n6lktl, rendes felmonddssal felmondani.

Egyoldalf felmondis eset6n a ielmondisi id5 kezd6 napia a felmond6 f6l t6rtivev6nyes 6rtesit6

t"ilte.,.t a m6sik f6l ittzli k'zhezvltele. A Posta 6ltali misodik eredm6nytelen k6zbesit6si kis6rlet

eset6n a lev6l k6zbesitettnek tekinthet6.

41. Megrendel6 jelen keretmegillapod6st a Yillatkoz6hoz rntlzett ir6sbeli nyrlatkozattal,

kart6rit6i i ko tel e z e tts 69 n 6lktil az onnal:r hatilly a\ felm o n dhati a, ha

- a yallalkor6"lelen keretmegillupod6.bm foglalt szerz5d6ses kotelezetts6geit srilyosan

vagy ism6telten megszegr;

olyan okb6l, ami6rivflIalkoz6 felel6s bdrmely egyedi szen6d6s megszfinik,
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aYallalkoz6 a Megrendel6 trltal megadott 6sszerfi, de legal6bb B napos hatirid5n beltil
nem tesz eleget annak a felhivisnak, hogy keretrnegillapodisban foglalt
kotelezetts6geinek tegyen eleget;
a Yilldkoz6 a YlI.28. pontban meghatilrozott egys6g6rak birmelyik6t egyoldalian,
Megrendel6 hltrSnydra m6dositja,
aYallalkoz6 fizet6sk6ptelenn6 v6lik, felsz6mol6si vagy v6gelszlmolSsi eljirds indul vele
szemb en, felfrigges zu gazdasigi tev6kenys 6g6t;
a Yalldkoz6 akil ftzetend6 k6sedelmi kotb6r osszege el6ri jelen keretrnegillapodisban
meghatdrozott maxim6lis m6rt6ket (keretmegSllapod6s szerinti, AFA n6lktil szarnitott
keretosszeg 10 %-it.) /llyen esetben a Megrendel5 meghirisul6si kotb6rt nem
kovetelhet/;

ioger5s mansztal6 hatarozatot hoznak a Yallalkoz6 szakmai tev6kenys6g6t 6rint6
szzbily s 6rt6s vagy brin cs elekm6ny miatt.

42. Megrendel6 az egyedi szerz6d6.st a Ydlalkoz6hoz intlzett ir6sbeli nyllarkozattd,, kirt6rit6si
ko te le z etts 69 n 6lktl az o nnali ha;tdly al felmo n dh atj a, h a

aYdlalkoz6 a szeru6d6.ses kotelezetts6geit srilyosan vagy ism6telten megszegi;

az egyedi szerz6d6s k6sedelmes teljesit6se ok6n k6sedelmi kotb6r el6n a maximumot (a

k6sedelemmel 6rintett, szolgp,ltatasi elemre elszdmolq AFA n6lktil szNnitott
ellenszo lgil tztds 30 o/o -it),
aYdlalkoz5 a Megrendel6 itltal megadott 6sszeni, de legalibb 8 napos hat6rid6n beltil
nem tesz eleget annak a felhiv6snak, hogr szerz6d6sszer6 kotelezetts6geinek tegyen
elegeq

az adott kotelezetts6g6re el6irt teljesit6si hatind6letelte el6tt nyilvinvilovS. vilik, hogy a
Yallalkoz6 az egyedi megrendel6ben rogzitett munk6t csak sz6mottev6 k6s6ssel vagy - a
fogyat6kossig kikriszobol6s6re ttizott m6lt6nyos hat6rid6 letelte ellen6re is - hibisan
tudia elv6gezni.

43. A Megrendel6 a keretmegillapod6st felmondhatja vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l
eldlhat, ha a Kbt. 143. S (1) bekezd6s6ben meghat6rozott esetek birmelyike fenndll. A
Megrendel6 a Yilllalkoz6hoz intl.zett irisbeli ntVlatkozanal, kirt6rit6si kotelezetts6g n6lkril
azonna)i hatillyal felmondja a kereunegillapodist, ha a Yallalkoz6 tulajdoni helyzet6ben vagy
tulajdoni viszonyaiban b6rmely, a Kbt. 143. $ (3) bekezd6s6ben megltatarozott konilm6ny
bekovetkezik.

44. Yillalkoz6nak a szerz6d1sszeges6b6l ered6 kirt meg kell t6ritenie, 6s mentesitenie kell a
Megrendel6q illetve annak YillaJkoz6it 6s alkalmazottdt minden perrel, ig6nnyel, vesztes6ggel 6s
kdral szemben, amely a Yallalkoz6 tev6kenys6g6b6l vagy mulasztisib6t ered*jelen
keretmegillapod6s vzgy a keretrnegillapod6s dapjin kotot egyedi megrendel5 teljesit6se sorin.

x.
EGYUTTMUT6OBS

45. A munkav6gz6s 
. osszehangolasa, a szolgfltatas teljesit6se sorin szriks6gess6 vil6

int6zked6sek megt6tele tekintet6ben.

Y illalkoz6 r 6sz6r 6l kapcs olattart6 szem6ly:
n6v: Kelemen Kilmin
telefon: [1/206-3138
fax:1/205-5878
e-mail: qertl:(a) liur.h u

Megrendel6 r6sz\r6l kapcsolattafi 6 szem6ly:
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n6v: Pandur Kiroly
telefon: 30/3783713
fax:72/805-333
e-mail: srrnrlur:.kari.,lv(ct).l.ri r.-L;r nr.l r u

J-.,--.-------.--.--.-.----..

A kapcsolattart6k zdatzit (nev6g cim6g e-mail cim6t, telefonsz6mit, stb.) a Felek kiz6r6lag a

szerz6d|s telfesit6s6vel osszeftigg6 kapcsolattartis c6litrbo1, illetve az ahhoz kapcsol6d6 egy6b
jogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sor6n a

kapcsol6d6 logszabillyok 6s adatv6delmi szabillyzatitk rendelkez6sei szerint iSrnak el.

46. Szerz6d6 felek jelen keretrnegillapodSsban felhatalmazzdk az el6z6 pontban megnevezett
k6pvisel5iket, hogy a szolgtrltatas teljesit6s6vel kapcsolatos dont6sekn6l, a teliesit6si
jegyz6konyvek d6irds6nSl a feleket teljes jogkorrel k6pviseli6k. Ezen k6pvisel5k jogosultak, illetve
kotelesek megenni mindazon mffszaki int6zked6seket, nyilatkozatot, amely a keretmeglllapod6s
y^gy az egyedi szerz5d6sek telfesit6s6hez szriks6gess6 v6lik 6s a jelen keretmeg6llapoddsban, az

egyedi szerz6d6.sekben, illetve ezen dokumentumok mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes.

Szerz6d6 Felek k6pvisel6inek a lelen keretmegillapod6sban biztositott jogkor6nek korlitozisa a

m6sik f6llel szemben csak irisbeli kozl6st6l kezdve hat6lyos. A k6pvisel6k szem6ly6ben tort6n5
viltozilst a felek egym6ssai azonna).,irisban kozlik.

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

dont6st irisban rogziteni 6s egym6shoz halzdlktalanul eljuttatni. Minden olyan kozl6st, mely a
keretmegillapodis yagy az egyedi szerz6d6sek vonatkozisdban a cimzett r6sz6r6l

tudom6sulv€telt,vagy int6zked6si kotelezetts6get jelen! illetve keletkeztet, postai riton is meg kell

ktildeni. A postai riton eljuttatott nyilatkozatok k6zbesitettnek tekintend5ek, amennyiben azok

,,nem kereste", ,,6t't6teltmegl2gadta",,,cimzett ismeretlen" vagy hasonl6 tartalmri postai jelz6ssel

6rkeznek vissza a nylla*ozattev6hoz.

48. Megrendel5nek 6s V6llalkoz6nak mindent meg kell tennie annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen

targyaltrsokon, b6k6s riton rendezzenek minden olyan n6.zetelt6r6st vagy vitit, amely kozotnik a

keretrnegillapod6ssal vagy egyedi szerz6dlssel kapcsolatban felmerul. Ha a Megrendel6 6s a

Ylllalkoz6 6sszerri hatind6n beltl nem tudlak megoldani a keretmegiilapod6ssal vagy egyedi

szerz6d6ssel osszeftigg6sben keletkezettlogvitliukaq annak eldont6se 6rdek6ben alivettk magukat

a hatiskori szabillyoka figyelemmel a P6csi Jdrisbir6sdg illewe per6rt6kt6l ftigg6en a P6csi

Torv6nysz6k illet6kess6g6nek.

49. Szerz6d6 Felek megillapodnak abbzn, hogy jelen keretmegillapodis hatalydnaktartamaalatt

6s azt kovet5en biziliasin, tizleti titokk6nt kezelik a keretmegillapod6s, illetve az egyedi

megrendel5ek teliesit6se kapcsin tudom6sukra iutott inform6ci6ikat, t6nyeket vagy zdatokzt,

uro-kut harmadik f6lnek semmilyen formilban nem adj6k tov6bb. A fenti inform6ci6k, t6nyek,

valamint adatok - a m6sik f6l a)tal el6zetesen adott krfeiezett irilsbeli hozziti|rul6sa n6lktil -
l<tzirolaga keretmegillapod6s 6s az egyedi megrendel6ek teliesit6s6re haszn6lhat6k fel.

50. Mindk6t f6l tili6koztatia 6rintett munkav6llal6it a ielen keretrnegillapod6sban foglalt

kotelezetts6geir6l 6; felel5ss6get v6llalnak saiit munkav6llal6ik tekintet6ben a fenti

kotelezetts6gek telf esit6s66rt.

51. Szerz1dS Felek magukra n6zve kotelez6nek fogdji.Jr- el, hogy a Kbt, 6.s az illlamhiztartasrol

sz6l6 2011.6vi CXCV.io*6rry szerinti illet6kes ellinSrz6 szervezetek feladat- 6s hatiskoniknek

megfelel5en a kozbeszerzl.si eliarilsokat 6s az azok alapiiln megkotott szerzSdlsek teliesit6s6t

rendszeresen ellen6rizhetik, 6s hogy r6szrikre a iogszabilly szennti inform6ci6 megad6sz izlett

titokra val5 hivatkozissal nem tagadhat6 meg'
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NYII-ATKOZATOK

52. Mindk6t f6l kiielenti, hogy
kell6 felhatalmazdsszl 6s fogkorrel rendelkezik a jelen keretrnegillapodis aliirdsilra 6s

teljesit6s6re;
a ielen keretmegillapodist a f6l nev6ben al5ir6 szem6ly megfelel6, z vonafkoz6

iogszabilyok intil megkivint regsztrilt alitisi joggal rendelkezik, igy r6sz|r6l z
keretmegillapod6s aliirdsz 6s telfesit6se nem eredm6nyezi m5s, olyan szerz6d6s, vagy
egy6b io gnyila:t.o zat megs zeg6s 6t, melyben f6lk6n t szerep el;
nincs olyan ftigg6ben lev6 kotelezetts6ge, vagy 6rdekkor6ben l6v6 m6s korulm6ny,
amely kedvez5denril hathat a ielen keretmegillapod6sban foglaltak 6rv6nyess6g6re,
teljesit6s6re, yagy saj6t telj esit6si k6szs6g6re, illetve k6pess6g6re.

XII.
az ALKALMAZANDO JOG

53. A jelen keretmegillapod6sban nem szabilyozott k6rd6sekben a Polg/i Torv6nykonyvr6l
sz6l6 2013. 6vi V. torv6ny, a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. torv6ny, valamint az
egy6b kapcsol6d6, hatilyos jogszabilyok vonatkoz6 rendelkezlseit, valamint a kozbeszerzlsi
eljfu 6sb an k6s zitett 

^lfuilran 
feh iv6s el6ir6sait kel I alkal maz ni.

54. Jelen megillapodist a Szeru5d5 felek k6pvisel6i elolvasfs 6s ilttanulminyozils utin
l6v1hagy6lag mint akaratukkal mindenben megegyez6t 4 eredeti, egyez6 p6ld6nyban irtak d ,
melyb5l 2 plldlny Megrendel6t,2 plldSny Villalkoz6t illeti.

55. Jelen keretmegillapodis elvtrlaszthatarfan r6sz6tk6pezik az alilbbi mell6kletek:
1. szatn:6 mell6klet ltiinlatr Felhivis
2. szimi mell6klet Feladatleirds (ennek esetleges t<6zbeszerzlsi elilris sorSn kiadott

m6dosit6sa0)
3. szhmi mell6klet Tenilet-kimutat6s (ennek esetleges kozbeszerz6si eljirds sordn kiadott

m6dosit6sa(r))
4. szilmt mell6klet A kozbeszeru\si elia#sban kiadott 7-7. szimi kieg6szit5 tiri6koztatfus(ok)
5. szilnai mell6klet: Yillalkozo aiinlztz

ASzerz6d6 Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolisra
a keretnegillapod6s torzsszoveg6hez, de z Szerz6d6 Felek sz6mira ismert azok tartalma. Ezen
iratokat 6gy kell tekinteni, mint amelyek a jelen keretrnegillapod6s elvalaszthatatlan r6sz6t
k6p ezill azzal egyitt 6rtelmezend6ek.

Kert P6cs, 201,8.6v g'H{ry,.ffi{m&q
OKOM l.lonP rofit Kft.

s, Sikl6si ut 52 7601 PF.176
i)i502-lOO- F ax. 12/805-333

Megrendel6
BIOKOM Nonprofit Kft.

K6pviseli: Dr. Kiss Tibor tgyvezet6
igazgat6

K6pviseli: Kot6n Zoltin tigyvezet5

E,llenlegzes a BIOKOM Nonprofit Kft. res#r6l:

Kft.
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