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eoAsvprElr KEREtszpnz6oes

amely l6treiott egyr6szr6l a BIOKOM P6csi V6rostizemeltet6si 6s Kiirnyezetgazddlkod6si
Nonprofit Korlitolt Felel6ssdgii Tdrsasfg (sz6khely: 7632 P6.cs, Sikl6si it 52., Cg.: 02-09-
062862, ad6szim: 11014959-2-02, k6pviseli: Dr. Kiss Tibor rigyvezet6), mint vev5 (a

tovibbiakban: Vev6),

mtrsr6szr6l aMagyar Plastiroute Kft. (sz6khely: 2310 Szrgetszentmikl6s-Lakihegy, Git u. 4.-10.;

clgegyz6kszdm: Cg. 13-09-061038, ad6szim: 10359264-2-13, butkszimlaszim: 10700512-
42290304-50000005, k6pviseli: Wiszt Csaba vezet6 tiszts6gvisel5), mint elad6 (a tov6,bbiakban:
Elad6) (a tovibbiakban egyrittesen: Szerz5d6 felek) kozott a mai napon az illbbi felt6telekkel.

El6zm6nyek

Vev5, mint ajtrnlatk6r6 2018. augusztus h6nap 29. napjin ,,Ti/i sikossrig mentesitd anlag besqerqesd'

tilrgybzn, TED- 2018/3 168-382010 iktat6szimonkozz|tett hirdetrn6nnyel, a kozbeszerz6sekr5l
szol6 2015. 6vi CXLIII. torv6ny (a tovibbiakban: Kbt.) Misodik R6sze 6s a Kbt. 105. $ (1)

bekezd6s z) ponga szerinti, nyilt kozbeszerz6si eliarilst inditott.

Vev6 a kozbeszerzls targyivd szemben tilmasztott mennyis6gi 6s szakmai kovetelm6nyeket az

aiilnlat felhiv6sban 6s a kozbeszerzlsi dokumentumban hztaroztzmeg.

Vev5 a kozbeszerz|.si eljarlrs sor6n benyijtott aiinlztokat megvizsgplta, egymissal osszevetette,

a sztiks6ges 6rt6kel6st lefolytatta,6s dont6s6t az elbiralist kovet6en. 2018. 6v okt6ber h6 29.

napjin irisban aiinlattev6kkel kozolte. Vev6 hivatkozott kozbeszerz6si ell6r6sban hozott
do nt6 s e s zerint nyerte s aiinlattev 6 az Elad6 1 ett.

Ilyen el6zmenyek utin a Szerz6d6 Felek az ai/znlatt felhivisnak, akozbeszerulsi dokumentum
r6sz6t k6pez6 mriszaki leirisnak, valamint az Elad6 kozbeszerz6si eliir6sban benyujtott
aiilnlatlnak megfelel5en zz al|bbiak szerint 6ilapodnak meg:

1. A szerz6d6s tdrgya

1.1. Az Elad6 vlllalja, hogy a szerz6d6.s taryydt k1pez6 t6li sikossigmentesit5 anyagot,
tapadisgpi6val bekevert omlesztetett ritsz6r6 s6t a Preambulumban hivatkozott kozbeszenlsi
elilris eljArist megindit6 felhivilsiban, a kozbeszerulsi dokumentumiban megha{arozott
mennyis6gben (1700 tonnaf 6v alapmennyis6g) 6s az Aiinlatiban vallalrr felt6teleknek megfelel5
mri s zaki tartalo mmal les zalliqa.

A leszillitand 6 anyago k mi n6 s 6gi ko vete lm 6nye i :

- feleljen meg az UT 2-2.401:2010 Uttigyi Mriszaki El6iris (e-UT 08.03.11) min6s6g
kovetelm6nyeinek

- a szabvlnynak megfelel5 tapadisgiti6 anyaggil, bekeverve keniljon leszillitlsra. Csak
eg6szs6gre nem irtalmas tapadisg/io anyag keverhet6 a s6hoz. Amennyiben Elad6
vesz6lyes anyzgot kever a s6hoz, csatolnia kell a vesz6lyes,anyag biztons6gi adziapidt rs.

Amennyiben aleszallitott s6 nem felel meg^UT 2-2.401:2010 Utrigyr Mriszaki El6ir6s min6s6gi
kovetelm6nyeinek, yagy a szabvinyban meghatarozott tapad6sgdn6 anyaggil val6 bekever6snek,
rigy Vev6 min5s6gi kifogissal 6lhet 6s k6rheti annak megfelel6 min6s6grire val6 kicser6l6s6t a

Elad6 kolts6g6re.

1.2. Yev6 fenntafila a logot, hogy az eli6rist megindit6 felhiv6sban megjelolt ,,opci6s"
mennyis6get (az alaprnennyis6gen feltil 500 tonna mennyis6gri omlesztett itsz6r6 s6t) egyoldali
nytla*ozattil megvilsarolja, a Ptk. 6:225. $ (1) bekezd6se szerint. Vev6 a szerz6d1s id6tastamz
alatt nyilatkozik art6l, hogy igenyt tart-e az opci6bm megadott t6telre. Vev6t az opci6s t6tel
vonatkozisdbanlehivdsi jog illeti meg ennek keret6ben jogosult ak6r a telies opci6s mennyis6g
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lehivisilra, ak6r annak egy r6sz6re. Amennyiben Vev6 nem nyilatkozlk, azaz a szerz6d1s hatilya
alatt nem ad ki lehivist, rigy nem kiv6n 6lniv6teli iogpval.

Ha az Vev5 6l az opci6s jogpval, a lehivds feladilsdt kovet6 7 nzpon beltil kell nyertes

aiSnlattevSnek teljesiteni a v6teli jog keret6ben lehivott term6ket vagy term6keket.

2. .!t Szerzfidds id6tartama, teli esit6si hatdrid6k

2.1. A szeru6d1s rd6tartama a szerz6d6,skot6st6l szdmitottzn 2022. ilprrlis 30. nzpi{ry tart. Elad6
kotelezetts6get v6llal arra,hogy a szerz6d6s tlrgyirtk6pez6 irut legk6s5bb az egyedi megrendel6st,
illetve opci6s mennyis6gek eset6n az irilsbeli lehiv6st kovet6 7 napon beltil Vev6 r6sz6te
leszillitja.

2.2. Szerz6d5 Felek megiilapodnak abban, hogy a szillitds 6s a kapcsol6d6 szolgiltat5sok tobb
titemben, aYev6 egyedi megrendel6sei dapiSn val5sulnak meg, melynek sor6n Yev6 z megrendelt
mennyis6ge t irisban, fax vagy e-mail 6Ein kozli az F,,lad6vzl.

Elad6 koteles a kapcsolattart6 szem6lyek 6ltal k|zhez vett megrendel6seket 2 munkanapon beltil
visszzigazolni Vev6 r 6sz6re.

3. Teliesft6s helye

3. Szallitlsi cim, 6s z szallitishoz kapcsol6d6 szolgltatzsok teljesit6s6nek helye: Vev6 kok6nyi
telephelye (Kok6nyi Regionilis Hullad6kkezell Kdzpon! s5 t6rol6), 7639 Koklny ktilterulet
063/2.hrsz.

4. Szerz6d,6ses dr
4.1. A szerz6d6ses ar a ielen szerz5d6sben, illetve az Eljirist megindit5 felhivisban 6s az
AiSnlatbanmeghatarozottmin6s6griterm6krevonatkozik.

A lesz6llitott ritsz6r6 s6 rogzitett eg1isfu6rral, t6teies eiszdmoldssal kenii kifizet6sre. A szerz6d6s
szerinti teliesit6s6rt Eladot az ilibbi.egyslgir alzpiirr szimitott dif illeti meg:
Utsz6r6 s6: 23.600r- Ft/ tonna + AFA

A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy az altddnos forgalmi ad6 tekintet6ben a mindenkori hatilyos
AFA torv6ny rendelkez6seit alkalm azzik.

4.2. Az Elad6 kiielenti, hogy az allnlzt megt6tele el5tt figyelembe vett minden konilm6nyt, amely
a szerz6d6s hiSnytdan 6s megfelel6 teljesit6s6hez sztiks6ges 6s be6pitette zz arba a szerz6d6s
telj esit6s6vel kapcsolatos valamennyi kolts6g6q igy hilonosen:

a) az aru el6illitisi 6s/vagy beszerzlsi kolts6g6t;
b) az iruvd, kapcsolatos valamennyi ad6t, v6mot 6s m6s kozterhet valamint a szillitasi

kolts6get;
c) az iruval kapcsolatos kezel6si, csomagol6si, rakod6si, tov6bbit6si, leszaJlitasi, kicsomagol6si,

ellen6rz6si, biztositisi 6s egy6b adminisztrativ kolts6geket (a csomagol6s a Vev6 tulajdon6t
k6pezi);

d) az iruval kapcsolatos dokumentumok kolts6g6t;

$ minden egy6b olyan szolgiltatist, amely az iru szdlitasa sorin az EIad6 szAmara el6re
llthat6an felmenil.

5. Fizet6si felt6telek

5.1. A Vev6 a vltelarat az igazolt szerzSdl,sszerri teliesit6s6t kovet5en (t6teles elszdmolis alapjln),
a Kbt. 135. $ (5)-(6) bekezd6s6ben 6s a Ptk. 6:130. $ (1) bekezd6s6ben foglaltak szerint z szanlz
k6.zhezv6tel6t vagy - ha b6rmely, a Ptk. 6:130. $ (2) bekezd6s6ben szabalyozott konilm6ny fenn6ll
- az igazolt szerzSdl.sszeni teljesit6st kovet5 30 napon beltil, sz6mla ellen6ben, az Blad6
10700512-42290304-50000005 szan.6plnzforgilmisztrmliliara tort6n6 utal6ssal, forintban (HUF)
teljesiti. Vev6 a szerz6d6s teljesit6se sordn az zd6zds rend!6r61 szol6 2077.6vi CL. torv6ny 6s a
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vonatko z6 jo gszabaly ok ren delkez6s eit tel j es ko rben zlkalmazza.

5.2. Elado nem fizethet, illetve szilmolhat el z szerz5d6s teljesit6s6vel osszeftigg6sben olyan
kolts6gekeg amelyek a 62. $ (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) dpontia szerinti felt6teleknek nem
megfelel5 tarsasig tekintet6ben meriilnek fel, 6s amelyek a nyertes ai6nlattev6 ad6koteles

i 
ovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak.

5.3. A Yev6 fizetlsi k6sedelme eset6n az Elad6 a Kbt. rendelkez6seinek megfelel6en iogosult a
Ptk. 6:155. $-iban meghatirozott k6sedelmi kamatot kovetelni.

6. A Vev6 iogai 6s kiitelezetts6gei

6.1. Vev5 koteles az Elzd6 hib6dan teljesit6se 6rdek6ben e$nittrnfikodni 6s az Elado kijelolt
k6pvisel6i6t tiilkoztatni a teljesit6st befolyisol6 t6nyez6k, esemtinyek alakulis6r6l. Vev5 koteles
Elad6 munkatdrsai r6sz6re a szerz6d1s teljesit6sekor biztositani z szallitils helyszin6re tort6n5
beiutis lehet6s6g6t, illewe kapcsol6d6 szolgfltatisok teljesit6s6n6l a szriks6ges munkateriilet
zavartalanbiztositasit.

6.2.Yev6 jogosult az 6rut 6tad6skor r6szletesen meg- 6s ilwizsgfilni,6s ennek keret6ben sztiks6ges
elilrisokzt megtenni. A szillitand6 term6knek minden vonatkozisban meg kell felelnie a
szerzSd6s rlszlt k1pez6 mriszaki leirisnak 6s az Elado Ajinlatlnak A Vev5 iogosult a szallitas
id5pontj6ban az arut mennyis6gi 6s min5s6g vonatkozisiban ellen6izni. A Vev6 a szillit6levelet
mindaddig nem igazoliale, amiga mennyis6gi 6s min5s 6.9 ellen6rz6s6t v6gre nem haitotta.

7. AzElad6 iogai 6s kiitelezetts6gei

7.1. Az Elad6 koteles a szerz6d1st kell5 gondossigal teljesiteni, bele6rtve minden rlszfelzdat
elv6gz6s6t, tovibbi a teljesit6sben mutatkoz6 esedeges hiinyoss5gok kijavit6s6t is.

7.2. Az Elad6 koteles betartani a Vev5 6ltal adott utasitisoliat. Ha az, Elad<l ngy it6li meg hogy az
utasit6s meghaladja a szeru6d6s terjedelm6t, koteles erc5l z Vev6t tzllkoztarti az utasitas
k€zhezvltel6nek napjfit6l szarnitott 3 napon behil. Az utasitisok v6grehaftisit nem lehet
megtagadni ezen 6rtesit6sre hivatkozissa.l. Ha a Yev6 szakszerfitlen utasitdst ad, erre az Elad6
koteles 5t figyelmeztetni. Az Elad6 a Vev5 utasitisa szerint jogosult megtagadni a munkav6gz6st,
ha ez iogszabily vagy hat6sagj rendelkez6s megs6rt6s6re, yagy 6let-- 6s vagyonbiztJnsig
v eszlly eztet6s6re vezetne.

7.3. A Vev5, illetve az altala kilelolt szervezet
megvizsgilni, valamint ellen6rizni a szerzdd€s
el6rehalzdisit.

7.4- Az Elad6 a teliesit6sh ez a kozbeszerzlsi eljiris sor6n, az alkalmassig6nak igazolasibm ftszt
vett szervezetet a Kbt. 65. S (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don koteGs ig6nybe venni,
valamint koteles a teliesit6sbe bevonni az alkalmassS,gigazolxfioz bemutatott szakimbereket. E
szervezetek vagy szakemberek bevonisa akkor maradhat el, vagy helyetttik akkor vonhat6 be m6s
(ide6rtve az italakulils, egyesil6s, szlt..ralils :frqiln t6n6nt iogut6dl6s eseteit is), ha az Elad6 e
szervezet vagy szakember n6lkril vagy a helyette bevont ii szervezettel vagy szakemberrel is
megfelel zzoknak az dkalmassigi kovetelm6nyeknek, amelyeknek az Elad6 a kozbeszerz1si
eli6t6sban az adott szewezetel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg. Elad6ra a kozbeszerz6si
elifuis sorin bemutatott szervezetek 6s szakemberek bevonisirz teintet6ben egylbirAnt a Kbt.
138 $ (4) bekezd6se alkalmazand6.

EIadg 9 iogosan igenybe vett alvillalkoz66rt 6gy felel, mintha a munkit mzga vlgezte volna;
ilvirllilkoz6 iogosuladan igenybev6tele eset6n pedig felel6s minden olyan k6r6Jis, ai-rely an6lkrii
nem kovetkezett volna be. Ha azElado a jelen 7. feiezetrendelkez6seit megszegi, a Ve,r5 jogosult
a szer z6 d6.sszeg6s kovetkezm6nyeit ilkdmazm.

vagy szem6ly jogosult mindenkor ellen6rizni,
keret6ben teljesitend6 szolgaltatis (szillit6s)
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7.5. Elad6 u iltalz 6s dkalmazottil 6ltal okozott k6r6rt telies felel5ss6ggel tartozik. E korben a
Elad6 kifejezetten kotelezetts6get v6llal arrz, hogy a tev6kenys6ge folytin ered6 kirokat telfes

konien megt6riti.

7.6. Az Elad6 koteles a szerzSdlssel kapcsolatban keletkezett valamennyi dokumentumot 6s a

ttdomilsira,utott valamennyi inform6ci6t bizalmasan kezelni 6s titokban tartani. Nem hozhat
nyilv6nossd'gr4 6s nem kozolhet a szerz6d6sr5l, annak tartamar6l semmilyen adatot a Vev6
el6zetes ir6sb eli hozzliarulits a n 6lktll.

7.7. Elad6 koteles a Vev6t minden olyan konilm6nyr6l halad6ktalanul 6rtesiteni, amely a teljesit6s

eredm6nyess6.g6t, vagy zhatlid6 t^rtas6t veszllyeztei, vagy ginolja. Az 6rtesit6s elmulasztis6b6l
ered5 kir\rt az Elzdo felel5ss6ggel tartozik.

7.8. Elad6 halad6ktalanul kozol Vev6vel minden olyan konilm6nyt, zmely ielen szerz5d6s
teljesit6s6t 6rdemben 6dnti vzgy befoly6solja. Elad6 koteles a szerz6d6s telfesit6s6nek telies
id6tartama alztt dizjdonosi szerkezetlt Yev6 szdm1ra megismerhet6v6 tenni 6s Vev5t
haladlktalanul 6rtesiteni a Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti tigyleteir6l.

7.9. Elad6 - amennyiben krilfoldi ad6illet6seg6 - koteles a szerz6dlshez tra vonatkoz6
meghatalmazist csatolni, hogy az illet5s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a. mzryar adohat6s6g
kozvedenul beszerezhet az Elad6ra vonatkoz6 adatokat az orsz6gok kozotti iogseg6ly
ig6nybev6tele n6lktil.

8. Szdllft6s, ellen6rz6s 6s 6w6tel

8.1. Az itsz6r6 sotV,tzarolag olyan, s6szallitasra alkalmas tehergepjirmrivel lehet szillitani, amely

el van liwa takaroponyvival, amely megfelel5 v6dets6get biztosit az elsz6r6dis 6s megpzis ellen.

A szallitist olyan billen6plat6s g6piirmrivel kell v6gezni, amely alkalmas a tarcl6ba val6 kozveden

tirit6sre.

8.2. Vev6nek jogiban 6ll a mennyis6g 6tv6telt ellen6rizni, az 6tv6teli helyen OMH hitelesitett
hidm6rlegen elv6gzett tomegm6r6ssel. Elad6 az iwlteli helyen mrikodtetett OMH hitelesitett

hidm6rlegen v6gezett ellen6rz6 m6rlegel6s eredm6ny6t elfogadja. Az ellen5rz6 mlrlegel6skor

ki6llitott m6r6si bizonylat az elszarnolls alapiz a mennyis6gi kifogis elsz6molisakor. (mennyis6gi

ellen6rz6s)

8.3. Vev6 iogosult a leszdlitott s6b6l szir6pr6baszerfien mintit venni, 6s azt akkredit6lt

laborat6riumban bevizsgiltatni. Avizsgllat eredm6ny6t mindk6t f6l koteles elfogadni.

Amennyiben az 6tadis-6t.r6tel sordn alappal felt6telezhet6, hogy a teliesit6s nem szerz6dlsszer1, a

Felek k6pvisel6i kotelesek megillapitasukat illetve a feltdrt hi6nyoss6gokat, valamint a hiba

V,tiavitisinak m6didra 6s hatiride!6re tett iavaslatokat legyz5konyvben rogziteni. Amennyiben a

hib6s teljesitls itadis-itv6telkor nem, vagy csak k6s6bb volt felismerhet6, illet6leg a hibis

teliesit6sre vonatkoz6 ielz6st Elad6 vitaga,fgy felek kolcsonosen elfogadi6k, hogy a vita tzrgyit
ktpez6 konilm6nyt egy mindk6t fll r1sz1r6l elfogadott ftiggeden szak1rt6 megvizsgalja. Felek a

fiiggetlen szak6rt6i"6lem6nyt magukra ntzve kotelez6 6rv6nnyel elfogadidk. A-szak6rt6i kolts6get

jofrs reklam6ci6 eset6n Elad6, mig nem jogos reklamici6 eset6n Vev6 viseli. (min5s6gi

ellen6rz6s)

A min6s6g el6irisok megszeg6se eset6n Yev6 az iw6telt meglagadhatiz.

8.4. Szemetes s6 sz6lliuniny eset6n Vev6 saiit hat6skorben 570-os 6rlevon6st alkalmaz az lrtntett
szitllitnSny telies diiib6l, illetve annak 6tv1tel6t megtagadhaga. Elad6 koteles a szemetes s6t sziit
kolts6g6re elszillittatni, 6s halad6ktalanul, de legalibb 7 nzpon beltil megfelel5vel p6tolni.

Amen-nyiben a szemetes s6 a Vev5 eszkozeiben kdrt okoz, annak megt6rit6se Elad6t terheli.

8.5. Az itadis-iwlrel m6rlegjery, a megfelel5s6gr n'1la*ozat 6s a Vev6 altd'leigazolt sz6llit6lev6l

itadlsdvd, tort6nik. A kdrvesz6ly a szallit6lev6l Vev6 iltali ellenjegyz6s6vel szill it Vev6re.
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8.6. A teljesit6sb6l szarmaz6 v6tkes m gatart^ssal okozott kirok6rt az Elad6 felel6s, a kfuok
rendez6se az 6 feladatz. A szilllitzs nem megfelel5 teljesit6s6vel, vagy a szilllitas hatlid6re tort6n6
elv6gz6s6nek elmulasztisib6l ad6d6, a Vev6nek vagy harmadik szem6lynek okozott kfuokdrt az
EIad6 kozvetlenril felel5s, abban az esetben is, ha a l.oLn az alvallalkoz6jz okoztz.

8.7. B6rmely nem szerz6dlsszerri teljesit6s fogi fenntartds n6lktili elfogadasz zYev6 r6sz6r6l nem
6rtelmezhet6 joglemondisk6nt azon ig6nyr5l vagy lgenyekr5l, amelyek a Vev6t a szerz6d6sszeg6s

iogkovetkezm6nyek6nt megilletik. Vev6 kifejezetten Fenntartia jogait b6rmely nem szerz6d6sszeni
teljesit6s eset6re.

9. Szeru6ddsszeg6s

9.1. Amennyiben a Szerz6d6 Felek egyike szeru6d6sszeg6st kovet el, a szerz6d6sszeg6s folyt6n
kirt szenvedett f6l kirt6rit6sre 6s /vagy kotb6rre 6s /vagy azonnali hatilyu felmond6sra iogosult.

9.2. A Yev6 az Blad6hoz int6zett irisbeli nylla*ozattd, kirtlritlsi kotelezetts6g n6lkil azonnali
hztillyil felmondhatja z szerz6d6sg ha
z) azElad6 szerz6d6sszeg6st kovet el, azaz a szeru6d6sb5l ered5 valamely kotelezetts6g6t nem

teljesiti;
b) az Elzdo 6sszerri id6n belul nem telf esiti a Vev6 arta. vona*ozo felsz6litisdt, hogy tegyen

mand6ktalanul eleget a szerz6d6.sben meghatirozott kotelezetts6ge kifogistalan 6s id6ben
pontos teljesit6s6nek,

.) k6sedelmesen teliesit, v^gy hib6s teljesit6s eset6n a kicser6l6si kotelezetts6g6nek a

Megrendel6 6ltal meghatirozort 6sszerri hatiid6n beltil nem tesz eleget,
d) azElad6 megtagadia a Vev5 6ltal adott utasitisok vlgrehaitisit"
.) az Elad6 a Vev5 j6vihagyisa n6lktil engedm6nyezi a szerz6d6sb6l ered6 kovetel6s6t, yz{y

Elad6 a Vev6 el6zetes hozzitiilrulitsa n6lkrll 6s a Kbt. 138. S rendelkez6seibe titkoz6en vesz
ig6nybe alvallilkoz6t vagy egy6b kozrem,jko d6t a szerz6d6s teljesit6slhez,

0 a Vev5 fizet6sk6ptelenn6 vdlik, felszdmoldsi, vlgelszlmollsi eljiris indul vele szemben,
felftiggeszti gazdasigS tev6kenys6g6t;

g) Elad6 a teljesit6si hatindShoz k6pest tobb mint 20 (hrisz) napos k6sedelembe esik.

9.3. Vev5 a szerz6d1st felmondhatja vagy - a Ptk.-ban foglzltak szerint - z szerz6d6st6l
elillhat, ha a Kbt. 143. S (1) bekezd6s6ben meghatirozott esetek birmelyike fenn6ll. A Vev6
zz F-lad6hoz intlzen irisbeli nyilatkozattzl, kirt1nt6si kotelezetts6g n6lktil azonnali hztlllyal
felmondja a szerz6d6st, ha az Elzd6 tulajdoni helyzet6ben vagy tulajdoni viszonya;ban
b6rmely, a Kbt. 143. S (3) bekezd6s6ben meghttdrozott konilm64y bekovetkezik.

9.4. Az Elad6 azonnali hatillyal felmondhatia a szerz6d6sq ha a Vev6 nem fizeti lr:,eg az Elad6
r6sz6re a Vev6 ittd l<rillitott igazolils 6rtelm6ben esed6kes birmely osszeget az adilsvlteli
szeru6dlsben meghat6rozott h^t6id6ig felt6ve, hogy az Elad6 iltal tfizott legalibb 30 napos
p6thatlrid6 is eredm6nytelentil eltelt, tovibbi Vev5 sorozatosan 6s stlyosan megszegi a

szen6d6sb6l ered6 l6nyeges kotelezetts6geit, 6s a szen6d6sszeg6st ir6sbeli felsz6litas ellen6re sem

orvosolja.

9.5. Az Elad6nak a Vev5 esedeges karitmegkell t6ritenie 6s lehet6s6g szednt mentesitenie kell a
Vev6g illetve annak vallalkozoit 6s alkalmazottait minden perrel, ig6nnyel, vesztes6ggel 6s kirral
szemben, amely az Elado tev6kenys6g6b6l vagy mulasztasilb6l ered ielen szeru6d6s teljesit6se

sordn.

9.6. Egyoldal[r felmond6s eset6n a felmond6si id6 kezd6 napja a felmond6 f6l t6rtivev6nyes
6rtesit6 level6nek a m6sik f6littzJrik6zhezv6tele. A Posta 6ltali m6sodik eredm6nytelen k6zbesit6si

kis6rlet eset6n a lev6l k6zbesiteturek tekinthet5.

10. Kapcsolattartds

10.1. Felek megillapodnak abban, hogy a ielen szen6d6s hatilya alatt egymilssal kolcsonosen
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egyrittmfikodve j6rnak el, ennek 6rdek6ben Elad6 folyamatosan tdilkoztani koteles a YevSt z
teljesit6s menet6r6l. A Felek aszeru6d6s teljesit6se sor6n minden l6nyeges konilm6nyr5l kotelesek

egymist irisban 6rtesiteni.

1 0. 2. Vev6 r Esz& 51 a kap csolatt artisrz feli ogo sitott szem6ly:

N6v: KirschingJ6nos
Telefon: 0630 / 447 -4338
Fax:72/805-333
E-mail: kirsching. janos@biokom.hu

Az Blzd6 dl tal kap c s o lattartasra fel j ogo s ito tt s z em6 ly:

N6v: Szalos Csaba
Telefon: +36/24475275
Fax:-
E- mail : p aly azatok@magyarp las tiroute. hu

A kapcsolattart6k 6s egy6b kozremfikod6k adatait (nev6t, cim6q e-mail cim6t, telefonsz6mit, stb.)

a Felek l<tz6r6lag a szerz6d6s teljesit6s6vel osszefrigg5 kapcsolattart6s c6li6b6l, illetve az ahhoz
kapcsol6d6 egy6b jogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben iogosultak kezelni. Felekaz adatkezel6s
sorin a kapcsol6d6 jogszabilyok 6s adatv6delmi szabilyzatuk rendelkez6sei szerint iirnak el.

10.3. Szerz6d6 felek jelen szerz6d6sben meghatalmazzLk az el6z6 pontban megnevezett
k6pvisel6iket, hogy a telfesit6s sordn hozott dont6sekn6l a Feleket teljes fogkorrel k6pviselj6k.
Ezen k6pvisel5k jogosultak, illewe kotelesek megenni mindazon mriszaki int6zked6sekeq
nyilatJr.ozatot, amely a szerz6d6,s teljesit6s6hez szriks6gess6 vilik 6s a jelen szerz6d6sben, s a

szerz6d6s mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes. A szen6d6s teljesit6s6t Vev5 6s Elad6
r1sz1r6l kijelolt fenti kapcsolattart6k koordin6ljik. A kapcsolattart6k feladztz a szillitisi
id6pontok 6s teliesit6si helyek egyeztet6se, a teljesit6ssel kapcsolatos kifogisok kezel6se, stb.

SzerzSdS felek k6pvisel6inek a jelen szerz6dlsben biztositott iogkor6nek korlitozisa z misik
f6llel szemben csak irisbeli kozl6st6l kezdve hat6lyos. A k6pvisel6k szem6ly6ben tort6n5 vdtozast
a felek egymissal azonnal, irasban kozlik. Ha valamelyik f6l a nyilatkozatlnak 5t.r6tel6r6l
visszilgazolist kivin kapni a misik f6lt5l (cimzett5l) ezt az ig6ny6t fel kell tiintetnie a
nyilatkozatzban. Abban az esetben, ha va)amely hat6rid6 szilmitasa a nyilatkoz t av|tel6t6l
kezd6dik, a nyla*ozatot megtev6 f6lnek a nyllarkozataban k6rnie kell a cimzett6l az 6t.rr6tel

visszaigazolasit.

10.4. Vev6 r6sz&61 a szillitasok ellen5rz6s6re, 6s az itadis-iw6teli eljiris lebonyolitasira
fel j ogosito tt szemlly :

N6v: KirschingJinos
Telefon: 0630 / 447 -4338
Fax:72/805-333
E -mail: kirsching. janos@biokom.hu

Az Elad6 ftsz&61 a szallitasok ellen6rz6s6re, 6s az itadi.s-ittvlteli elifuis lebonyolitisara
feljogositott szem6ly:
N6v: Wiszt Csaba
Telefon: +36/24475275
Fax:-
E-mail: info@magyarylastiroute.hu

10.5. A Szerz6d6 Felek jelen szerz6d6sben meghatalmazzSk az el6z5 pontban megnevezett
k6pvisel5ike! hogy a szillitasok ellen6rz6se, illet6leg az itadis-irv6teli eljlris lebonyolitisa sor6n
a Szerz6d6 Feleket teljes iogkorrel k6pviseli6k. A megjelolt k6pvisel6k jogosultak, illetve kotelesek
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megtenni mindazon mriszaki int6zked6st 6s nyila&o z^tot - ide6rwe a sz5]lit6lev6l, lllet6leg az
atzdils-ahreteli jegyz5konyv al6ftisit -, amelyek szlllitisok ellen5rz6se, illet6leg az itadis-iwZteli
eljirds leb onyo lit6sa s o rin s zriks 6ges s 6 vilnak.

ll. Szeru6 d6st biztos(t6 mell6kk6telez ettsdgek

77.L. Ha Elad6 olyan okb6l, amely6rt felel6s, megszegi a szerz6d6,st, 6s ezzel, a hatarid6n tul
k6sedelmesen teliesig a Vev6t k6sedelmi kotb6r iGti meg. A k6sedelmi kotb6r napi m6rt6ke a
k6sedelemmel 6rintett arura elszimolt, szeru5d6s szerinti - dtdano, forgalmi ad6 n6lktil szanitott
- ellenszolg6ltatSs (v6telir) 0,5 oh-a. A k6sedelmi kotb6r a k6sedelembe-es6s napjltol esed6kes. A
k6sedelmi kotb6r maximdlis olszege a szerz6d6.s szerinti (alap 6s 

"6t 
li i"ggul 6rintett

mennyis6ggel szanitott szerz5d6ses 6rt6k) altatAnos forgalmi ad6 n6lkril szanitott
ellenszolgil tatas 10 oh-a.

l1-2. Amennyiben az Elad6nak felr6hat6 k6sedelem a szerz6dlsben kikotott r6sz- yzgy
vlghatand6hoz k6pest el6n a 20 napot, a Vev6 an6lktil, hogy 6rdekmilSsitbizonyitznia kelleil
iogosult a szerz6d6st azonna)ihatallyat felmondani, 6s a term?ket m6s Elad6t6l beszereznj. Elad6
ebben az esetben meghirisulisi kotb6rt koteles megfizetni, melynek m6rt6ke: m6g nem teljesitett
szillittrsokra elszdmolan d6 (szerz6d6s telies 6rt6ke - a felmondisig teljesitett szdlitisok 6rt6k6nek
ktilonbozet6nek megfelel5) AFA n6lkril szimitott ellenszolgiltzr6; rc6/ua. Ameghi6sul6si kotb6r
6rv6nyesit6se eset6n Elad6t k6sedelmi kotb6r nem terheli.

11.3. A Vev6 csak abban az esetben tarthatig6"yt a k6sedelmi kotb6rre, amennyiben a k6sedelem
az Elzd6 hlb6iab6l ered. Amennyiben Yev6 az Elad6 altal 6sszer6en k6rg a szerz6d1sszerfi
teliesit6shez sztiks6ges informici6t, adatot, nytlatkozatoT hozzalarul6st, dont6s t a Szerz6d6 felek
dtal itisban rcgzitett hat6nd6n beltil nem bocs,tja az Elzd6'rendelkez6s6re, 6s a k6sedelmes
teliesit6s l<tzat6lagVev6 ebb6li Elad6 6ltal el nem hirithat6 mulasztls,.b6l ered, abbanaz esetben
kotbeng6ny nem 6rv6nyesithet6. Elad6t tovibbS, nem terheli kotb6rfizet6si kotelezetts6g ha
kotelezetts6gei teljesit6s6t vis maior akadalyozza meg. Vis maior alatt 6rtend6k ktilonosen elemi
csap6sok, sztrijkok vagy egy6b munkahelyi zauargls6k, foldcsuszamlisok, foldreng6sek, viharok,
vill,mcsapSso\ 6raddsol ".dr--l ggy6b hasonl6, el6re nem lhthat6 esem6lyek,- ,rr.ly.k
mindk6t f6l 6rdekkor6n kiviil menilnek fel, 6s amelyeket a felek kell6 gondoss,iggi ,.- tuarut
kikriszobolni.

11'4' A Szerz6d6s - 11.2. pontban leirt eseten kfvtil - Elad6nak felr6hat5 okb6l tort6n6
meghifisul6sa eset6n Elad6 koteles a szen6d6s.rr:r,rl (alry 6s v6teli joggal 6rintett mennyis6ggel
szatnitott szerz5d6ses 6rt6k) - altallnos forgalmi aaa "ed,l szfunitort"l eilenszolgil tatzs l0 oh-
6nak megfelel6 osszegff kotb6r megfizet6s6r.. a totb6r vetit6si ilapja u 

"rrrr6i6s teljesit6s6nek
ariny 6ban megfelel6 en cs okken.

]tr5 Vev.o kotb6rig6ny6nek 6rv6nyesit6se nem jelenti a vev5 egy6b - hibis teljesit6shez kot5d6 -ig6nyeinek elveszt6s6t.

12. J 6tdl16s, szavato ssdg

l2'1' Elzd6 i6till6st.vd.lal an4 
.hogy a tapaddsgii6val bekeve rt itsz6r6 s6 alesz[llit,st kovet5 1gh6napon beltil 6jabb manipul6ci6'(6tkever6s,"5rl6s) n6lktil kisz6rhat6, 6s az Eliirist megindft6felhffisban, az ,\i5nlatban,. illetve a ielen szeru6dliben meghatdrorott ..,i,a.6gr'k i,6.lr-oknak

megfelel5 illapotban marad.

12.2. A szavatoss6gi jog a mindenkor hat6lyos ptk. el6irfususzerint alakul.
13. Vit6s iigyek rendez6se

Minden ielen szetz6d6sb6l ered6 vit6s k6rd6st aszen6d6 Felek els5sorban kozos megegyez6sselprobilnak megoldani. Amennyiben erre nincs lehet5s6g tigy 6rt6khatirt6r nigtaen kikdtik a vev6sz6khelyeszerintiBirosigh,tzar6lagosillet6kess6g6t. or
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14. Alkalmazandd iog

Jelen szerz5d6sben nem szabalyozott k6rd6sekben a ielen szerz6d1s 6s elvdaszrhatzian
"mell6kletei, 

az Elifufust Megrndit6 Felhivis, a Kozbeszerzlsi, Dokumentum, az Elad6 Sltal

benyuitott A jinlat rendelkez6"sei, valamint akozbeszen6sekr6l sz6lo 2015.6vi CXLIII. torv6ny 6s

aVagartTorv6nykonyvr6l szolo 2013.6vi V. torv6ny rendelkez6s ei az ir6nyzd6zk.

15. A Szerz6d6s mell6kletei

Jelen szerz6d6s elv6lasz thatarJat r6sz6t k6pezik az zlilbbr mell6kletek:

1. szatnimell6klet AiinlattF'elhivis
2. szimimell6kler llorbr"rrrr6si Dokumentum (Mriszaki leiris) 6s annak esedeges

m6dosit6sai

3. szarnimell6klet: Elad6 kozbeszenl.si elifurds sorin benyuitott N16nlata, ehhez

kapcsol6d6 hi6nyP6dis

A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem kenilnek csatol6sra

a szerz6d6s torzsszoieg6 hez, {e a Szeru6d6 felek sz\mira ismert azok tanzlma. Ezen iratokat fgy

kell tekinteni, mint aielyek a ielen szerz6d6s elvilaszthatatlan ftszlt k6pezik, zzzal egyitt

6rtelmezend6ek.

L6. ASzen6d6s m6dosft6sa, rendes felmond6sa

16.1. Jelen szerz6d6st Felek kiz6r6lagirasban, a Kbt. 141. S dapiin - M ott leirt felt6telek szerint

- m6iosith agik. Am6dosit6sokat tarta)maz6 megillapodist a k6s6bbiekben z szerz6d6s szerves

r6szek6nt kell kezelni.

16.2. B1rmelyik f6l iogosult a jelen szerz6d6st - annak hztarozott idei6re tekintet n6lkril - 60

napos felmond6sl t aililaaur1 a misik fllhez rntezett ir,isbeli nyila*ozattal,. indokolis n6lktil'

rendes felmond6ssal felmondani. Egyoldahl felrnond6s eset6n a felmonC6si id6 kezd6 napia a

felmond6 f6l t6rtivev6nyes 6rtesit6 li,el6nek a m6sik f6l ittaliklzhezvltele. A posta 6ltali m6sodik

eredm6nytelen k6zbesit6si kis6rlet esetrln a lev6l k6zbesitettnek tekinthet5. Felek meg6llapodnak,

hogy a szeru6d6s lejartz vagy rendes felmond'sa eset6n egyik f6l sem iogosult kSrt6rit6si vagy

"gyZU 
,g6"yt tarnasztati z szerz6d6s megszrin6s6re tekintettel.

17. A Szen6d6s hat6lYbal6P6se

Jelen szen6d6s a SzerzSd6 Felek iltali alurisinak napifun l6p hatilyba'

Szerz6d6 Felek jelen szerz6d€st itolvas6s 6s egys6ges 6rtelmez6s utin azt, mint akaratukkal

mindenben megegyez6t i6vihagy6lag 6s ,6gt rkri iek.! a (n6gy) magy,.r nyelv6 eredeti

farJ,i"yu^, -ffirgg*p. qaa-ivev6{itl. 2 (kett6) p6ldany Elad6t illeti.

aroo"-bar.fIP6cs,2018'"1ffiqflK@&t '''o':'":""-oj'*lll1x;*lffiYl;ffl@,
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