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amely l6tre)ott egyr6szr6l a BIOKOM Nonprofit Kft. (sz6khely: 7632 P6cs, Sikl6si Lit 52,
cigsegyz|kszina: Cg. 02-09-062862, ad6szfun: 11014959-2-02., k6pviseli: Zdzyn| Cseresznyls
Timea klzfeladat ellitisi vezet6 6s Engl6ner Liszl6 k6myezetv6delmi igazgat6), rnint
Megrendel6 (a tovibbiakban: Megrendel6),

misr6szr5l a LUKICS TRADE Kft. (sz6khely: 7631 P6cs, Frizes dril6 34.; clgegyz6kszirn: Cg.
02-09-069018, ad6szitm: 13143398-2-02, battkszisnlaszfun:12072552-01430554-00100001,
k6pviseli: Lukics J6zsef) mint Villalkoz6 (a tovibbiakban: Villalkoz6) (a tovibbiakban
erytittesen: Szerz6d6 felek) kozott a mai napon az alitbbt felt6telekkel.

EL6ZMENYEK
Megrendel6, mint ajinlatl<6r6 2017. december h6 4. napjin ,,Pdcs vfros k zigazgatfisi,
valamint a P6csi K6ztemet6 teriiletein, a Mecseki- Malomviilgyi parkerd6'ben
parkgondozisi munkik ellftdsa, illetve a be6p{tetlen 6nkormlnyzati teriiletek kaszdlisa"
tirgyban a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vt CXLIII. tOrv6ny (tov6bbiakban: Kbt.) Misodik
R.lsze dapiin, TED- 2017 /S 237 -492294 iktat6szimon kitzzltett hirdetrn6nnyel nyilt
kozbeszerz6si elj6rist inditott. Megrendel5 a kozbeszerz6si eli6r1st a Kbt. 61. $ (5)-(6) bekezd6se
dapjin r6szekre bontott4 melynek alzpiin a kozbeszerz6s 1. r6sz6t k6pezte: Kertviros keleti
terfiletein parkgondozisi munkdk ell6tisa.

1. Megrendel6 a, kozbeszerzls targyivzl szemben t Dlsztolt mennyis6gi 6s szakmai
kovetelm6nyeket az eljitrist megindit6 felhivisban 6s a, klzbeszerz6si dokumentumb zn httarozta.
meg.

2. Megrendel6 a k6zbeszerz€si eliAris sotin benyultott alinlatokx megvizsgilt4 egymissal
dsszevetette, a sztiks6ges 6rt6kel6st lefolytatt4 6s dont6s6t az elbirirllst kovet5en, 2018. 6v
iprilis h6 25. narpjin irlsbm zjinhttev6kkel kozolte. Megrendel6 hivatkozott kozbeszerz6si
eliSrisban hozott dont6se szerint a nyertes aiinlattev6 az l. t6sz 'ton tkozas ban Yirllzlkoz6
lett.

3. Ilyen el5zm6nyek utin a Szerz6d6 Felek az ajinlati felhivisnak, a dokumentirci6 r6.sz€.t
k6pez6 feladatleirisnak, valamint a Yiilalkoz6 kozbeszerz6si eliirist:an benyijtott aiinlatinak
megfelel6en u al5;"..btak szerint illapodnak meg:

I.
Enrer.uBz6 RENDELKEZEsEK

4. A keretrnegillapodisban szerepl5 alibbi kifejez6sekre a kcivetlez5 megharirozisok
vonatkoznak:

Epitesi napt6: A keretrnegillapod6s keretein behil a kcjztenileten v6gzett munkikkal
pirhuzamosan vezetett, azok feljeglzlsl.re szolgil6 dokumentum, melyet a Yill koz6 a
vonatkoz6 jogszabdlyok szeint vezeg de krilonosen feltrinteti az aktuilis ditumog id5iAiisi
adatokag az adott napon aktuilis munkateriiletj egysdgeket a tertilet-kimutatis ilapjin, az
elv6gzett munkanemekeg valamint minden olyan t6nyez6g mely a munkav6gz6st befolyisolja.
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Felrn€r6si napl6: Az 6pit6si napl6 mrlszaki tartalmiLt osszegz6 dokumentum, melyben
szerepelnek a munkav6gz6s helyszinei (teriilet-kimutatis alapjin megbonwa), valamint az tdott
teriileteken elv6gzett munkanemek tablaz*os formiban. (A felm6r6si napl6 a teljesit6sigazol6s
kiillitisinak felt6tele, 6s a kibocsitott szAlrtlz ki>telez6 mell6klete.)

Kbt.: a Kozbeszerz6sekr5l sz6l6 2015. €vi CXLIII. torv6ny.

Keretmegdllapodds: Jelen keretrnegillapodis, melynek szerves r6sze annak valamennyi
mell6klete, illetve a keretmegillapodis alapizn kotott egyedi megrendel6k.

Telies{t6sigazolis: a Megrendel6 iltal a Kbt. 135. S (1) bekezd6se alapi:in kiillitotg az egyedileg
megrendelt munkamennyrs69 teljesit6s6t igazol6 okrrat.

II.
A KERETMEGALLA,PODAS TARGYA

5. Villalkoz6 feladztat kipezi az eljirist megindit6 felhivisban meglntarczott, 6s Vdllalkoz6
ajinlatiban vi.lla.lt kovetelm6nyeknek megfelel6en, Kerwriros keleti teriiletein parkgondoz6si
munk6k ell6t6sa a jelen keretmegillapodis elvilaszthatatlan r6sz6t k6pez6 2. szdmi
mell6kletben foglalt r6szletes feladatleiris, valamint a 3. sz mi mell6kletben foglalt r6szletes

tenilet-kimutatis szennt.

6. A SzerzSd6 felek rogzitilq hogr keretmegillapodis keret6ben elv6gzend5 munkik:
,..a2

lombgyfijt6s: 981.525 m2 teriileten, belteries teriiletek kaszril6sa: ?54.952 m2 tertileten,

cseriefeliiletek fenntartisa: 59.094 m'? teriileten.

7. Megrendel6 adott kdzbeszerz6s megval6sitisa 6rdek6ben a Kbt. 105. $ (1) bekezd6s a)

ponqa alapiin megrendel6 lapot (tovibbiakban: egyedi megrendel6s) ktild. Felek meg.illapodnak

abban, hog5r a keretrnegillapo dis ilapiin l6treiov6 egyedi kotelmi iogviszonyuk az egyedi

megrendel6 lap Megrendel6 iltali kikiild6sdvel, illet6leg a megrendel6 lap Yillalkoz6 iltali
visszaigazolSsivzl jon l6tre. A Felek kijelentik, hog5r ielen keretrnegillapodis, illet5leg a
keretmegillapodis id6tartamz alatt kikiildend6 egredi megrendel5lap a keretrneg.illapodls tirgy6*
k6pez6 szoBarAs teliesit6s6nek valamennyi felt6tel6t txtdrnMz , illetve tartalmazni fogS4 erte
frryelemmel az egyedi megrendeldsek sorin kiilon meg{llapodist nem komel megrendel6s

alzpiin az eg5redi szerz6d6s l6trel<itt6nek fehltele az irisbeli megrendel6s V6.llalkoz6 iltali irisbeli
visszugazolisz (egSredi szerz5d6s).

III.
MEGRENDELo JOGAI 65 KOTEIEZETTSEGEI

8. Amennyiben Villalkoz6nak az zlinlatt felhivisban, z 2. szfuni mell6kletben, valxnint a 3.

sz6m[ mell6kletben nem szerepl6, a teljesit6shez szrils6ges egr6b informici6ra van sziiks6ge,

koteles az rnlormirci6 igeny6r6l Megrendel5t halad6ktalanul 6rtesiteni. Megrendel6 villalja, hogy

Y6llalkoz6 i.ltal 6sszenien k64 z szerzSd€sszeni teliesit6shez sziiks6ges minden informici6g
adatot, nyilatkozttot" hozzlizniist a lehet5 legrcividebb 6sszenj haririd5n beliil - k6sedelem

n6lkiil - Vdllalkoz6 rendelkez6s6re bocsitja.

9. Megrendel5 jogosult a Yallalkoz6 tev6kenys6g6t ellen5nzni, de az ellen5rz6s a Yill koz6
szenSdlsszeri teljesit6s6t nem hatrrtathatir. Yallalkoz6 nem mentesiil a felel6ss6g al6l, ha

Megrendel5 az ellen6rz6st elmulasztotta vag)r nem megfelel6en vlgezte el,6s nem is hivatkozhat
arr .
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10. v6llalkoz6 halad6kslanul kozol Megrendel6vel minden olyan koriilm6nyt, amely jelen
k-eretrneg6lhpodis 6.s az egyedi 

.szerz6d6sek teliesit6s6t 6rdemLen 6rinti vagy befoly6solja.
Yilla-lkoz6 kciteles a keretrnegillapodis teliesit6s6nek teljes id6tartama alftt tulaldonosi
szerkezet6t Megrendell szitmiaa megismerhet6v6 tenni 6s Megrendel5t halad6ktalanul 6rtesiteni a
Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti iigyleteir6l.

I1..A Vrillalkoz6 a tellesit6s6hez jogosult alvitllalkoz6kat ig6nybe venni. A Villalkoz6
kijelentq 

L?q.y " f*_.-"gillapodis megkcit6s6nek id6pontiiig -a 
Megrendel5nek valamennyi

olyan_ alvillalkoz6t bejelentette, atnely ftszt u.r, , k"."t-"=gill"poid,i., illet6leg az egyeii
szerz6d6sek teljesit6s6ben, 6s - ha a megel6z6 kozbeszerz6si 

"46r,iib"., 
az ad,ott Xviilatkoz6t

m6g nem_ nev€zte meg - a bei_elent6ssel egyiitt nyilatko zott 
^116l 

is, hogy az iitab ig6.nybe
venni kivint a.l.virllalkoz6 nem itll kizir6 okok hatilya alatt.

12' A Yiilalkoz6 a keretmegillapod6s teliesit6s6nek id5tartama alatt koteles a Megrendel5nek
minden tovibbi, a teljesit6sbe bevonni kivint alvlllalkoz6t el6zetesen bejel&te.,i, 6s a
b.ejelent6ssel eg) itt nyilatkozni ar6l is, hogy az iltrla ig6nybe venni kiv6nt alv6llalkoz6 nemiil kizir6 okok hatilya alatt.

73' Yiilalkoz6 a teliesit6shez a k6zbeszerz6si eljiris sorln, az alkalmrssirgintk igazollsitban
r6szt vert szervezetet a Kbt. 65. $ (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben "6s m63on koteles
ig6nybe venni, valamint koteles a teliesit6sbe bevonni az alialmassitg igazolislhoz be-mutatott
szakembereket- E szervezetek vagy szakemberek bevonisa akkor m"aridhat el, ,ragy ielyettLik
akkor vonhat6 be mis (ide6rrv e u itzrakuris, egyestil6s, sz6rv is itjin tort6ni' jogut6dr,is
eseteit is), ha a' Yiilalkoz6 e szeryezet uagy srike-b.i n6rki.il vagy a t 

"ry.tt" 
n-&ont ,i;

szervezettel vagy szakemberrer is megfelel azoknak az arkarmassig koveterm6nyeknek,
amelyeknek r Yirllarkoz6 a k1_zbeszerzlii eljirisban tz adoft.zeruerefter 

"rgy .;;k.;u"..r
egyiitt felelt meg. Villalkoz6 rz a klzbeszerz6si eliiri.a sorin bemutatott-szervezetek 6s
szakemberek bevonislra tekintet6ben egy6birint a Kbt. 13g $ (4) bekezd6se zlkarmazand6.
14.' Yillalkoz6 a- jogosan ig6nybe vett arv r koz66rt igy felel, mintha a munkit maga
v6gezte voln4 alvillalkoz6 iog.osulatran ig6nybev€tele eset6n pedig felel6s mindei olyan
kir6rt_, is, amely an6lkiil nem kdvetkezett volna be. ua a vitdk6z6 a jelen ry . fejezetrerdelkez6seit megszegl, a _Megrendel5 jogosult a szerz6d6.sszeg6s iovetkezm6nyeit
alkalmazni. A Yiiltlkoz6 u ltali 6s alkalmaz-ottai iltal okozott kir6-rt telies r"i"[r.egg"l
tartozik. E korben z yillalkoz6 

-kifeieze1e1. 
klitg,l,ezetts6get villal 

^rr^, 
hogy 

^ 
a*i""y.eg.

Folytin ered6. kirokat teljes k-orrien megt6riti. y6llalkoz6 a Megrendel6nek"'vagy a harmadik
szem6lynek okozott kirok6rt felel6ss6ggit tartozik.
15' A villalkoz 6 az lltala 6s alkalmazottai iltal okozott kir6rt teljes felel5ssdgel tartozik. Ekorbcn a .villalkoz6 kifejezetten koterezetts6get v lar an4 hog5r a'tev6kenys-eg?i}y.e; ...aakirokat teljes korfien megt6riti.

16. Az esedeges munkabaleseteket Vdllalkoz6 jelenti 6s artla nylvin.
17. A Y6llalkoz5 k6telezetts6get vitllal zrra, hogy a szolgilatast a vona*oz6 iosszabilvok 6sel6irisok (trizv6delmi, vagyonv6delmi, munkao6lllmi, egEszs6gtig5ri, .,b. E;;"i;fi ;ill ror,:
betzrtisival v6gz1.

18' V:illalkoz6 a lefolytatott k6zkdzb".szerz6si eliiLris alapjin megkotott ielen keretrnegillapod6s,

lr-."fl.di,.T"qTjel5k (egyedi szerz5d6sek) rendelkez6sei, illetve a Megrendel6 utasitiai izerint
koteles elrarnl. Megrendel5 utasitisa nem teqedhet ki a munka megsz-ervez6s6re, nem tehed a
teljesit6st terhesebb6.

(ilZ*



Yallalkoz6 z felzdztxnak ellirisib6t keletkez6 hullad6kot koteles ann2k faitAiinak megfelel5en

Megrendel6 intzl meg$z{arozott hullad6kkezel6 l6tesitrn6nybe (Kok6nyi Regionilis
Hullad6kkezel6 Kozpont) szillitani. A zoldhullad6k kezel6s kolts6g6t Megrendel5 a YAllalkoz6
szirnl ia alapjin megt6riti a Y illdkoz6 r 6sz€re

19. A Villalkoz6 6s a Megrendel6 a keretmegiilapodis 6s az egedi szerz5d6sek teljesit6se

6rdek6ben a fentieken t6l, ittalihm is egriittrnfikodnek. A teliesit6st 6rint6 minden l6nyeges

koriilm6nyr6l halad6ktalanul ti4,lkoztatlirk egymist. Az eglaittrnfikod6si kotelezetts6g Megrendel5

vonatkozasiban nem ielent tobbletkotelezettsdg-villal6st.

20. Ha Megrendel6 c6lszeritlen vagy szakszerfrlen utasitdst ad, erre a Yillalkoz6 koteles 6t
indokoldst tzrtalmaz6 v6lemeny kife jt6s6vel, irisban figyelme ztefii. Ha a Megrendel6 a

fig5relmeztet6s ellen6re utasitis6t fenntarti4 t Yillalkoz6 az egyedi szerz _dist felmondhatia,

illet5leg a keretrnegillapodist6l indokolissal ellitott irisbeli nyilz*ozzttd elillhat. Ha nem 6ll el, a

Uegrendel5 utasirisa szerint a Megrendel6 kocbatzrak6teles a munk:it elv6gezni'

27. A yillalkoz6 - amennfben krilf6ldi ad6illet5s6gi - koteles a keretrnegillapo dishoz zrta

vonatkoz6 meghatdmazdst csatolni, hog/ az illet6s6ge szerinti ad6hat6slg16l a magyar

ad6hat6sig koivetleniil beszerezhet a Yallalkoz6ra vonatkoz6 adatokat az otszlgok k6zi\tn

io5"g"ly ig6nybev6tele n6lkril.

v.
MEGRENDELfS

22. Megrendel6 egyedi megrendel5t k6szit, melyben megadia, a szolgiltat6" teliesit6s6nek

id6szzkig -"gr,"r"Ii z szolgAatAssa) 6rintett teriileteket. Megrendel5 az_,egyedi megr_ ende l5t az

adott h6i keiet6t megel6z6 hirom munkanappal koribban a Yzllalkozo szanzra irisban

megknldi. Amennyiben villalkoz6 a2 iitemtervben meg!{zrozott hatirid6ket elmulasztia

kotb6rfizet6si kotelezetts69 terheli.

23. Yill koz6 a munkikat terv szering legk6s6bb az egyedi megrendel6ben megielolt ditumot

kovet6 munkanapon koteles megfelel5 szem6lyzettel 6s eszkozokkel a helyszinre 6rkezni 6s a

megrendelt szolgiltatast megkezdeni. Amennyiben a k<izteriileti nov6nyzet illapot6b6l kifoly6lag

6let1, bal.set-, i^gy o^gyoi kArveszlly ill ienn a kozteriileten, melyet a Megrendel5 jelez a

Viililkoz6 iel6,"'6s i' vesz6ly elh6ritis6t a keretrnegillapod,sban foglalt munkanemek

vJamelyik6vel megrendeli, r yzllalkoz6 felel5s a munk6k megkezd6s6r5l a megrendel6st6l

szimitott 3 6rin beliil gondoskodni.

KERETMEGALT.APODAS HATALYA, ID6TARTAMA, TELJESiTES HELYE

24. Szerz6d6 Felek rogziti( hogy ielen keretmegillapod6s a mindk6t f6l ifiili allirissal - elt6r6

id6pontban titrt6n6 iltrlras eset6; a k6s5bbi a.l6iris napiin - l€p hxityba,6s ett5l szimitottan

hatirorott id5tartamra, 2018. december 31. napiiig kotik. Felek kikotik, hogr a ha(arozoll

id5tartam eltelte el5tt a keretrnegillapodis megszrinik a megillapodis vII.26. .pontiiban
,n"ghuororoo keretosszeg kimeriilEsekor, vagr a ielen keretrnegiltapod6sban. rogzitett egy6b

feltztel bekovetke ztekor. lzerz6d6 Felek kiielentik, hogy az egyedi szerz6d6sek teliesit6s6re a fenti

-.gJ,;r, id6szakon behil sor kenil, az egyedi szerz6d6sek megval6sul6sa nem terieszkedhet tul a

keretmegillapodis id6tartarnin.

25. A teljesit6s helyszineinek felsorolislt ielen keretrnegilbpodis 2. sz6mi mell6klet6t k6pez6

feladaieiiis, valamint a 3. sz. mell6kletet k6pez5 tertiLlet kimutatis tarta)mzzza.
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ELLENERTEK, urJJ'i"r, rBr-rEr.r-ex
26. A keretmegillapodds keretosszege 80.000.000,- Ft + AFA Megrendcl5 fenntartja a jogot,
hogy a keretrnegillapodis keretosszeg|t6l -20 % m6n6kig elt6rjen.

28. Szerz6d6 Felek a villalkoz6i diiat az al{bbiak szerint 6llapftidk meg:
- belteries teriileten gyepsik nyfr6sa tekintet6ben: 6,0 Ft+AFA/m'z
- belteries teriileten r6zsii nfrdsa tekintet6ben: 6,5 Ft+AFA/m'
- belteries teriileten kasz6l6k tisszegyiiit6se, elszdllltdsa rekintet6ben: 3,0 Ft+AFA/m,
- kiilteries sik teriilet kaszel,sa tekintet6ben: 4,5 Ft+AFA/m'
- kiilteries r6zsfis teriilet kaszildsa tekintet6ben: 6,7 Ft+AFA/m'z
- kiilteries teriileten kasz6l6k iisszegyfiitEse, elszdllitisa tekintet6ben: 3,0 Ft+AFA/m,
- ftpadka kaszlldsa tekintetdben: 5,5 Ft +iFA/m'z
- 6szi lombgyiiit6s tekintet6ben 2 8,4 FI+LFA/ m2
- tavaszi lombgyiilt6s rekintetdben: 3,5 Ft+AFA/m'?
- szeg6lytakaritds tekintet6ben:35,0 Fr+AFA/fm
- siiv6ny nyirdsa tekintet6ben | 24,0 Ft+AFA/n2
- siiv6ny ifitdsa tekintet6ben: 60,0 Ft+AFA/fm
- cseri.e- 6s talaitakar6 feliiletek talaidnak lazitAsa (6sissal) rekintetdben: ?0,0

Ft+AFA/m'?
- cserie 6s. talaitakar6 feliiletek aliinak tisztitasa (gyornril6s, kap6lzis) tekintet6ben:
. 70,0 Ft+AFA/m'z
- cserie €s talaitakar6 feliiletek fenntan6 metsz6se tekintet6ben: 25,0 Ft+AFA/m,
- cserie- 6s talaitakar6 feliiletek ifi(t6 metsz6se tekintet6ben: 120,0 Ft+AFA/m,
- cserie- 6s talaitakar6 feliiletek vadalisa, idegenelds rekintet6ben: 25,0 Ft+AFA/m,
- 'i'cg{gyi munkdk: viragigyak feliilet6nek kapalasa, gyomlildsa tekintet6ben: 214,0

Ft+AFAIm'z
- ,nitagagyi munk4k: iintiiz6s iinriiz6tartrilyos g6pidrmiivel tekintet6ben: 21,0

Ft+AFA/m'
- vitagagy munk6k: elvirfgzott r6szek leszed6se a niiv6nyekrdl tekintet€ben: 12,0

Ft+AFA/m'?
- viritgitgyi munMk: n5zsa metszdse tekintet6ben: 50,0 Ft+AFA/m,
- vird,gfgyi munk6k: r6zsatiivek ki- 6s betakar{sa tekintetdben: 90,0 Ft+AFA/m,
- utcasorfdk, parki frik fenntartdsa: sa4az{s tekintet6ben: 95,0 Ft+AFA/db
- utcasorfdk, parki f6k fenntartesa: ftildi metsz6s (Sm-ig) tekintet6ben: 900,0

Ft+AFA/db
- utcasorf6k, parki fiik fenntartdsa: fatlny€rozfis tekintetdben: Zg,0 Ft+AFA/db
- utcasorfdk, parki fdk fenntarrasa: frk iinttiz6se (kb. 60 l/fa) tekintet6ben: 16g,0

Ft+AFA/db
- seg6dmunka tekintet6ben: 1.000,0 Ft/6ra
- kert6sz szakmunka tekintet6ben: 1.330,0 Ft/ 6ta
- motorfiir6szes szakrrunka tekintetdben: 1.450,0 Ft/ 6ta
- teherg6pkocsi (1,5 t) tekintet6ben: 2.200,0Ft/6ra
- teherg6pkocsi (3 t) tekintet6ben:2.400,0 Ft/ 6ra.

Aiinlztk6t6 el6leget nem fizet. A Villalkoz6 a hullad6kkezel6s dijit kiil<jn koteles sziml|zni a
Megrendel6 r6sz|re. A vdlzlkozir, dil kifizet6se egyedi megrendel6sben (egyedi szerz6d6sben)
meghatdrozott szerz5d6sszeni teljesit6st kdvet5en, a teljesitett szolgi)atls mennfs6g6nek
megfelel6en (t6teles elszimolis szennt), a Kbt. 135. $ (5)-(6) bekezd6s6bin 6s a n*. o:tro. g 1t;
bekezd6s6ben foglaltak szerint a szimla k6zhezv6tel6t vagy - ha b6rmely, a ptk. 6:130. ( (2)
bekezd6s6ben szzb yozott konilm6ny fennill - az igazolt szerz5d6sszeni teljesit6st kovet5 30
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napon beliil, szimla ellen6ben, a Yillalkoz6 12072552-01430554-00100001s2imri p6nzforgalmi
szunlijara tort6n5 uta.lissal, forintban (I-IUF) kerul kifizet6sre.

27. Megrendel5 a keretrnegillapo dis 6s az egyedi szerz6d6sek teljesit6se sorin az td6zas
rendi6r5l sz6l6 2003.6vi XCII. torv6ny (Art) 36lA. S-6t teljes k<irben - a Kbt. 135. S (3)

bekezd6s6re figrelemmel - zlkalmazza

28. Yillalkoz6 parkfenntarrisi munkik eset6ben az egyedi megrendel5ben meghatirozott munka
teljesit6se sorin 6pit6si napl6 vezet a szolglltatas teljesit6s6r6l. Az 6pit1si napl6ban a Yillalkoz6 a

Yll/21. pontbm meglntarozot munkanem szennti bontisban k<iteles felti.intetni a teliesit6si

id6szakokat (napokra lebontva), a szolgiltatissal 6rintett teniletek nagysirgitt azok alaptenilet6nek

m2-ben tort6n6 megjelol6s6vel, valamint minden olyan k6riilm6nyt, mely megrendelt teliesit6st

befolyisolja. A Megrendel6 a teliesit6st jogosult ellen6rizni, 6s 6szrev6teleit az 6pit6si napl6ban

feljegrezni. Megrendel6 felrn6r6si napl6 alapiin illitlt l,r a teljesit6sigzzoldst a teliesit6st kovet6 5

munkanapon beltil.

29. Yzllalkoz6 az igaolt teljesit6st kdvet6en jogosult szimla benyujtisitra. A szinlit mindenkor
egy p6ldinyban, a Megrendel5 sz6khely6t leltiintetve kell kiillitani 6s leadni vagr megkiildeni.

30. Yallalkoz6 a kibocsitott sziml6n koteles feltiintetni az egyedi megrendel6 tirgyita vd6
hivatkozist. A szianlz mell6klete a felm6r6si napl6, a teliesit6si iga,zolis, valamint a hullad6k

m6rlegjegy. Ett5l elt6r6en kiillitott szirnlik eset6ben Megrendel5 iogosult azokat

azonosithatatlank6nt visszakiiLldeni, 6s a visszak[ldott szirnliban 6rv6nyesitett kdvetel6s nem vilik
esed6kess6.

31. Jelen kerernegillapodis 6s az egyedi szerz5d6sek AFA Frnansziro zasa a hatzlyos

iogszabilyok el5irisai szerint tort6nik.

32. A Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy amennyiben Megrendel6 jelen

keretmegillapodison, illet6leg egredi szerz5d6sen alapul6 frzet6si kotelezetts6g6t k6sedelmesen

teljesiti, a Yillalkoz6 a Kbt. rendelkez6seinek megfelel6en iogosult a P*. 6:155.$-iban

meghatirozott k6sedelmi kamatot, illetve a behajrisi k6lts6giulinyr6l sz6l6 2016.6vi IX. torv6ny

3. $ (1) bekezd6se szerinti fonntosszeget kdvetelni.

VIII.
rfsnorr-Mes TELJESiTEs, MEGHIUSUils, rAnrEnir6sl FELELOSSEG

33. Yillalkoz6t a parkfenntartisi 6s egy6b zoldtenileti munkik a YI.22. pont szerinti egyedi

megrendel5ben mighatirozott hatjrid5k onhibiiib6l tort6n5 elmulaszrisa eset6n k6sedelmi

kotb6rflzet6si kotelezetts69 terheli. A k6sedelmi kotb6r m6rt6ke naponk6nt az egyedi megrendel6s

(egyedi szerz6d6s) alapiin elsz6motg Ana n6lkiil szimitott ellenszolgiltatis 2 Yo-2. A k6sedelmi

kotb6r a k6sedelembees6s napiit6l esed6kes. K6sedelmi kotb6r maxim6lis m6rt6ke az egyedi

szerz6d6s kapcsin: az egyedt szerz6d6.s zpjin elszimolt, iltal6nos forgalmi ad6 n6lktil szatnitott

ellenszolgiltatis: 10 "h-z A k€sedelmi kotb6r maxim6lis m6rt6ke a keretrnegillapodis nett6

keretosszeg6nek 10 7o-a.

34. A Megrendel6 csak tbbzLn az esetben tafthat ig6nyt a k6sedelmi kotb6rre, amennyiben a

k6sedelem i Yillalkoz6 hib,ii6b6l ered. Amennfben a Megrendel6 a Yzllalkoz6 iltal 6sszerfien

k1rt, a szerz6d€sszenl teljesit6shez sziiks6ges informici6t, adztot, nyib*ozatot, hozzitiArulist,

dont6st a Szerz6d6 felek iltal irisban rogzitett haririd6n beliil nem bocs6tia a Villalkoz6
rendelkez6s6re, 6s a k6sedelmes teljesit6s kizir6lzg Megrendel6 ebb6li Villalkoz6 6ltal el nem

hirithat6 mulasztisib6l ered, abban az esetben kotb6rig6ny nem 6rv6nyesithet5. Villalkoz6t
tovibb6 nem terheli kotb6rfizet6si kotelezetts6g ha kotelezetts6gei teljesit6s6t vis maior

akaditlyozza meg. vis maior alatt 6rtend6k krilonosen elemi csapisok, sztriikok vagy egy6b

munkahelyi zzvarglsok, fdldcsuszamllsok, foldrengesek, viharol villimcsap6sok, iradisok,
6
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valamint eg5r6b hasonl6, el6re nem lithat6 esem6nye\ amelyek mindk6t f6l 6rdekkor6n kir,ril
meriilnek fel, 6s amelyeket a felek kell6 gondossigal sem tudnak krkiiszribolni.

35. Ha a' keretrnegillapodds - olyan okb6l, amely6rt V illalkozo felel6s - meghirlsul, zyillalkoz6
koteles az 6ves, riltal6nos forgalmi ad6 n6lk'.il szdmitott keretrneg'illapodis szerinti keretosszeg 10
%-inak megfelel5 osszegfi kdtb6r megfizet6s6re.

36. Megrendel6 kotb6ng6ny6nek 6rv6nyesit6se nem jelenti a Megrendel6 egy6b ig6nyeinek -hibis teljesit6shez kot6d5 - elveszt6s6t.

37' A Megrendel6 a keretrnegillapodist6l elillhag k6teles azonban z Yillalkoz6 iltil az elitll1s
kozl6s6ig igazolhx6an elk6szitetg illetve megkezdett munkik telfes ellen6rt6k6t megt6riteni 6s
iogosult egy6b igazok kirinak megt6rit6s6t ig6nyelni.

A KERETMEGALT.-A,pooris uOodtirAse, nrncszUNEsr Es aNNAK
JOGKOVETKEZMET.IYEI

38. S-zerz6d6 Felek jelen keretrnegillapod:ist, 6s a keretrnegillapodis alapjin kot<itt egyedi
szerz6d6seket kizir6lag a Kbt141. $ szerinti konilm6nyek Fennlllta eset6n m6josithatjik.
39. Birmelyik f6l jogosult a jelen keretrneg'illapodist 90 naptiLinapos felmond6si haririd5vel, a
mdsik f6lhez int6zett irisbeli nflatkozattal, indokolis n6lktil, rend-es felmondjssal felmondani.
Eg5roldali felmondis eset6n a feknondisi id6 kezd6 napja a felmond6 f6t t6rtivev6nyes 6rtesit5
level6nek a misik f6l iltali k6zhezv6tele. A Posta dltali m:isodik eredm6nytelen k6zbesii6si kis6rlet
eset6n a lev6l k6zbesitettnek tekinthet6.

40. Jv{egrendel6 felen keretrneg'illapodist a Yallalkoz6hoz int6zett irisbeli nyila*ozattzl,
kirt6rit6si kcitelezets6g n6lktil azonnali hatillyal felmond haq4 ha

- a Y lalkoz6 ielen keretrneBiltapodisban toglalt szerz6d6ses kotelezetts6geit s6lyosan
vagy ism6telten megszegu

- olyan okb6l, ami6n Vinlal\926 felel5s birmely egyedi szerz5d6s megszinik,
- a Yillalkoz6 a tr'fegrendel6_ iltal megadott 6sszeni, de legalibb 8 ri"po. trrri.ia6., U.t it

nem. tesz eleget -"+ a telhivisna\ hogy teretrneg{llapodisban foglalt
kcitelezetts6geinek tegyen eleget;

- r Yillalkoz6 z Yrr.27. q9"t!- meg)ntarozott egys6girak birmelyik6t egroldar6an,
Megrendel5 hitrinyira m6dositja,

- a' Yillilkoz6 fizet6sk6ptelenn6 v6lilq felszemolesi vag5r v6gelszimolisi eliir'as indul vele
szemben, felftiggeszti gazdasigi tev6kenys6g6t;

- a Yillalkoz6 5)tal frzetend6 k6sedelmi k<itb6r osszege el6ri jelen keretrneqillapodjsban
meghatirozott maxim{.lis m6rt6ket (keretrnegillapoiis szenni, ae,r"eiruilr,r.rr,."
keret<isszeg 10 %-it) /ilyen esetben a Megrendel5 megiririsul,isi kotb6i nem
kovetelhet/;

- ioger6s marasztal6 h^tatozatot hoznak a Villatkoz6 szakmai tev6kenys6g6t 6rint6
szabi.lys6rt6s vag5r bfincselekm6ny miatt.

fl' .Megrendel6 ,az egyedi szerz6d6st a Yillalkoz6hoz int6zett irisbeli nyrlz*ozattzl, kirt6rit6si
k<itelezets6g n6lkiil azonnali hatillyal felmondhatl4 ha

- a YAllalkoz6 a szerz6d6ses kotelezetts6geit srilyosan vag5r ism6telten megszegi;
- az egredi szerz6d6s k6sedelmes teliesit6se okin k6sedelmi kotb6r el6ri u -a*imu-ot (a

k€sedelemmel 6rintetg szolg.iltarisi elemre elszimolg Apa .,6tktil szimitott
ellenszolgilatis 30 %-it),
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- a Yilldkozo a Megrendel5 6ltal megadott 6sszeni, de legaLibb 8 napos hatind5n belLil

nem tesz eleget annak a felhiv6snak, hogy szerz6d6sszer6 kotelezetts6geinek tegyen

eleget;

- az adott k<itelezetts6g6re el6irt teljesit6si haririd6 letelte el6tt nyrlv6nval6vi v6lik, hogy a

Viltalkoz6 az egyedi megrendel6ben rogzitett munkit csak szimottev6 k6s6ssel vagr - a

fogyat6kossig kiktisz<;b3l6s6re trizott m6ltinyos hatirid6 letelte ellentire is - hibisan

tudja elv6gezni.

42. A Megrendel6 a keretmegillapod6st felmondh 2;ga vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l

el6llhat, hi a Kbt. 143. $ (l) bekezd6s6ben meghatirozott esetek b6rmelyike fennill. A
Megrendel5 a. \tlillalkoz6ioz int6zett ir6sbeli nyrlatko zand, kfut1it6si kotelezetts6g n6lki.il

nzulnnali hatillyal felmondia a keretrnegillapodist, ha a' Yillalkozo tulajdoni helyzet6ben vagy

n_rlajdoni viszonyaiban birmely, a fbi. t+a. $ (3) bekezd6s6ben megharirozott konilm6ny

bekovetkezik.

43. Villalkoz6nak t szea6d1sszeg1s6b5l ered5 kdrt meg kell t6ritenie, 6s mentesitenie kell a

Megrendel6g illetve annak Vrllalk;6it 6s alkalmazottait minden perrel, ig6nnyel, 
_vesztes6ggel 

6s

ki.Irl .r.-b".,, amely a Yill koz6 tev6kenys6g6b5l vag mulasztas6b6l. -ered .ielen
keretrnegillapodis ,ragy u ke.et-.gillapod6s alapiin kdtott egyedi megrendel6 teljesit6se sorin'

EGYUT:T*OKODES

44. A munkav6gz6s osszehangolis4 a szolg?lt^tb teliesit6se sor6n sziiks6gess6 vil6

int6zked6sek megt6tele tekintet6ben.

Villalkoz6 r6sz6r6l kapcsolatart6 szem6ly:

n6v: Lukics J6zsef
telefon: 30/335-5436
fax: [ . .]

e-mail: info@lukacstrade.hu

Megrendel6 r6sz6r6l kapcs olattart6 szem6ly:

n6v: Bozsits Boldizsir
telefon:. 30 / 428-0762
la><:72/ 805-333
e-mail: bt,zsrts'1.loltlizsar((rlblgkoo,.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6g cim6g email cim6t, telejoflszirnitg stb.) a Felek v't7r6lag z

.r"rr[aa, teljesit6s6vel oss)eftgg6 kapcsolattartis c6liib6l, illewe az ahhoz kapcsol6d6 egy6b

pg* e.a.rcf. 6rv6nyesit6se [a"1.6b"n logosuluk kezelni. Felek az zda*ezel1s sorin a

ffrcsol6d6 logszabilyok 6s adatv6delmi szabalyzztuk rendelkez6sei szerint iarnak el.

45. Szerz6d6 felek ielen keretrnegillapodisban felhatalmazz|k zz el6z6 pontban megnevezett

k6pvisel6iket, hogy z ,rotglltitir" teliesit6s6vel kapcsolatos dont6sekn6l' a teliesit6si

i"firato"y""t A ai;inJanata fetelet telies ioqkg1:l k€pviseli€k. Ezen k6pvisel6k jogosultat illetve

lJi"t"..t megtenni mindazon mfiszaki intEzked6sekit, nyilatkozatog amely a keretrnegillapodis

"^g o 
"gy"l, 

szerz5d6sek teliesit6s6hez szrjks6gess6 v6lik 6s a ielen keretm.gilbpodisban, az

"ff"i ,rZo6ae"ekben, illetve ezen dokumentumok mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes.

SZleo6d6 Felek k6pvisel5inek a ielen keretrnegiltapodisban biztositott iogkor6nek korlitozLsz a

m6sik f6llel sre-be., csak irisbii k<izl6st5l kezdvi hatilyos. A k6pvisel6k szem6ly6ben tort6n6

viltozxt z felek egymissal azonnal, irisban kozlik'

{
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46. Szerz6d6 Felek kotelesek eg1'rnis kozotu valamennyi kozl6st, 6nesit6sg int6zked6st 6s
dont6st irisban r6gziteni 6s egymishoz halad6ktalanul eljuftami. Minden olyan kozl6st, mely a
keretrnegiJlapodis 'ragy M egyedi szerz6d6sek vonatkozisiban a cimzett r6sz6r6l
tudomisulv6telt, vagy int6zked6si kotelezetts6get ieleng illetve kele&eztet, postal iton is meg kell
kiildeni. A postai riton eljuttatott nyilatkozatok k6zbesitettnek tekintendSek, amennyiben azok
,,nem kereste", ,,itv6telt megtagadta", ,,cimzett ismeretlen" vag5r hason16 tartalmi posiar jelz6ssel
6rkeznek vissza a nflatJ<ozattev6hoz.

47. Megrendel5nek 6s vSllalkoz6nak mindent meg kell tennie annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen
trirglralisokon, b6k6s riton rendezzenek minden olyan n6zetelt6r6st vgy vitAt, amely-kozotnik a
ke_retrnegilhpodissal vagy egyedi szerz5d6ssel kapcsolatban felmertil. Ha a Megrendel6 6s a
Yillalkoz6 6sszenl hatirid5n behil nem tudiik megoldani a keretm"gjllapodissJ vagy eryedi
szerz6dessel risszefiigg6sben keletkezett iogvitiiukag annak eldont6se 6rdek6ben alivetilimafirkat
a hadskori szabilyokrz figyelemmel a P€csi Jirisbir6s6g illetve per6rt6kt5l ftigg5en a p6csi
Tcirv6nysz6k illet6kess696nek.

zE. Szerz5d6_Felek megillapodnak abban, hog;r ielen keretrnegill ryodls hatilyinak t tam^ alat1
6s azt kdvet5en biza.lmasan, tizleti titokk6nt kezelik a kerernegillapod6s, illetve az egyedi
megrendel6ek 

-teljesit6se 
kapcsin tudomisukra jutott informici6ilat, t6nyeket vagy adatokat,

azokat harmadik f6lnek semmilyen formlban nem adj6k tovibb. A fenti 
'informiJi6l! 

tenyel!
valamint adatok - a misik f6l iltal el6zetesen adott kifejezett irisbeti hozzitiintlasa n6lkiil -k'tz6r6lag a keretrnegillapodis 6s az eglredi megrendel5ek teliesit6s6re haszndlhat6k fel.

49. tr'Iindk6t fll tAi€koztatla drifltett munkav illaloit a )elen keretrnegillapodisban foglalt
kotelezets6geir6l 6s felel6ss6get villalnak sajit munkavillal6ik te-kintet6ben a fenti
kotelezetts6gek teljesit6s66rt.

50.. Szerz5d6 Felek magukra n6zve kritelez6nek fogadiik el, hogy a Kbt. 6s az illamhaztanisr6l
sz6l6 2011.6vi CXCV. torv6ny szerinti illet6kes ellen6rz5 szervizetek feladat- 6s hatisk<iriiknek
megfelel5en z k6zt:eszerzlsi itii";u"U^t 6s az azok alapjrin megk<itr;tt szerz6d6sek teljesit6s6t
rendszeresen ellen5rizhetik, 6s hogy r6sziikr e a iog;zzblly szerinti informici6 megad6sa iizleti
titokra val6 hivatkozissal nem tagadhat6 meg.

xI.
T{YII-ATKOZATOK

51. Mindk6t f6l kijelenti, hogy
- kell6 felhatalmazlss 6s iogkorrel rendelkezik a jelen keretrnegillapodis atlirasarz €s

tellesit6s6re;

- a jelen 
.keretrnegillapodist a f6l nev6ben aliir6 szem€ly megfelel5, a vonatl<oz6

jogszabilyok iltal megJ<ivint regisztrilt ahnrisi jogar renderklzik, igy r6sz6r6l a
keretrnegillapodis aliirisz 6s teljesit6se nem eredm6nyezi mis, olyan siirz6d6s, uag
egy6b jognllatko zat megszegls|g melyben f6lk6nt szerepet;

- nincs olyan fiig6ben lev6 k<itelezetts6ge, vagy 6rdekkor6ben l6v6 mis konilm6ny,
amely kedvez6deniil hathat a ielen keretmegillapod6sban foglaltak 6rv6nyess6g6ri,
teliesit6s6re, vagr saj6t tel)esit6si k6szs6gere, illetve k6pess6g6re. -

XII.
AZATXaLMAZAND6JOc

5zt._A 
1el9n 

teretrnegillapodisban nem szzbaTyozott k6rd6sekben a polgiri r<irv6nyk<inyvr6l
sz6l6 2013. 6vi v. tctrv6ny, a kozbeszerz6sekr5l sz6l6 2015. 6i cXLIII.-torv6ny, valamint az
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egy6b kapcsol6d6, hatilyos iogszabilyok vonadioz6 rendelkez6seit, valamint a kozbeszerzest

eliirisban k6szitett ajinlati felhiv6s el5irisait kell alkalmazni.

53. Jelen megillapodist a Szerz6d6 felek k6pvisel5i elolvasls 6s ittanulminyozas utzn
j6:vil.ngy6lag mint akaratukkal mindenben megegyez6t 4 eredeti, egyez6 p6ld6nybm ittik alit,

melyb6l 2 p6ldiny Megrendel6g 2 plldiny Villalkoz6t ilteti.

54. Jelen keretmegiltapod6s elvilxzthatzrJxt tlszbtk6pezik az alibbi mell6kletek:

l. szirrru mell6klet Aj6nlati Felhivis
2. szfunt mell6klet Feladatleiris (ennek esedeges kozbeszerz6si elilr6s sorin kiadott

m6dositisa)
3.sz6rnimell6klet Teriilet-kimutatls
4. szirni mell6kler A kozbeszerz6si eljirisban kiadott 1-7. szlni V.'tegeszit6 tiilkoztatisok
5. szini mell6klet Yillalkoz6 aiSnlatz

A Szerz6d6 Felek rogzitrk, hogy a fent emlitett dokumentumok frzikailag nem kenilnek csatolisra

a kerefnegillapodis t<irzsszoveg6hez, de z Szen6d6 Felek szimzra ismert azok 12rtafm1 F.zen

iratokat rllgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen keretmegillapod6s elvrilaszthatatlan r6sz6t

k6 p ezrk, azzal egyiitt 6rtelmezend6ek.

Kelt P6cs, 2018. 6v 07. h6 76. naPiin

Ellenies,zes a BIOKOM Norpo6r Kn. rc'Er5l
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