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amely l6trejcitt egyr€szr6l a BIOKOM Nonprofit Kft. (sz6khely: 7632 PEcs, Sikl6si tit 52., Cg.:

02-09-062862, ad6sz1m: 71014959-2-02, but}szfunlaszlm: 10402427 -495257 54-56491028,
k6pviseli: Dr. Kiss Tibor iigyvezet6 igazglt6), mint megrendel6 (a tovibbiakban: Megrendel6),

misr6szr5l Guhr Gyiirgy egy6ni vdll,alkoz6, (sz6khely: 7673 Cserkirt, Pet6fi u.19.; egy6ni
yallalkoz6i nllvintartisi szfun. 3989108, zd6sziLrn: 43108558-2-22, butkszirnlzsz{rn: 11731001-
20014050), (a tovibbiakban: Yfillalkoz6)

EL6ZM6I\TYEK

Megrendel6, mint aiinlatk6r5 2018. szeptember 7. napiln,,P6cs Megyei Jogu Vriros belteriileti
kozteriiletein gepr valamint k6zi ho- 6s sikoss6gmentesit6si munkik elv6gz6se" tirgyban a

kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015.6vi CXLIII. ton/6ny (tovibbiakban: Kbt.) Harmadik R6sz 112. $

(1) bekezd6s b) pontja 6s a Kbt. 105. $ (1) bekezd6s a) pontia szeinti, a Kbt. 113. $ (1) bekezd6se

szerinti 6sszefoglal6 titilkoztztxban meghirdetett, nyilt kozbeszerz6si eljirist inditott, melynek 5.

r6sz6t k6pezte: gdpi h6- 6s slkoss{gmentes{t6si munkik elv6f6se P6cs Megyei Jogu V6ros
belteriileti kozteriileti ritjain.

Megrendel6 a kozbeszerz€s tirrgyivd szemben te.r.rr sztoll mennyis6gr 6s szakrnu
kovetelm6nyeket az E,liitrist Megindit6 Felhivisban 6s a Kozbeszerz6si Dokumentum r6sz6t

k6pez6 feladadei rasbut hatiroztt meg.

Megrendel6 a. kozbeszerz6.si eliaris sorin benyuitott aiinlatokat megvizsgitlta, eg1'rnissal

osszevetette, a szr.iks6ges 6rt6kel6st lefolytatta, 6s dont6s6t az elbirirlist kovet6en, 2018.

november h6 16. naplin irzsban m aiinlattev6kkel koz6lte. Megrendel6 - a hivatkozott
kozbeszerz6si elllrisban - hozott dcint6se szerint nyertes ajenlattet6 az 5. r|sz vona&ozisibut
a Villalkoz6 lett.

Ilyen et6zm6nyek utin a SzerzSd6 Felek az Eliirlst Megrndit6 Felhivisnak, a dokumentici6
rlsz{t k1pez6 feladadeirisnak, valamint a Yallalkozo kozbeszerz6si eljirisban benyuitott
aiinlatinak megfelel6en az alibbiak szennt illapodnak meg:

I.SZ;EF(Z6DES TARGYA

1) Megrendet5 megrendeli, a, Yillalkoz6 pedig elv6llalia - a lelen szerz6d1s 7. sziLrni mell6klet6t

k6pez5 feladatleir6sban r6szletezettek szerint - t6li g6pi sikossig mentesit6st 6s h6eltakaririst P6cs

MegyeiJogu Viros belteriileti kozteriileti r5tiain a Megrendel6 egredi megrendel6sei alapiin.

Szen6d6 felek rogzitilq hogy a szerz6d6s keret6ben elv6gzend5 munk.ik mennyis6ge: H6ek6z6s

6s sikossigmenteiit6s P6.s 
-beltenileti 

kozteriileti ritjain 3sszesen 74 km hosszban , 442.100 rn2

felilleten. A sikossigmentesit6shez szriks6ges sz6r6anyagot Megrendel6 biztositia.

II.VEDEIGZESI ID6

2) A v6dekez6s id6tartama t szerz6d6sk0t6s nzpi6t6l 2019. iprilis 30. tnpiittgill fenn.

qv'

III. VEDEKEZESI HELYSZiNEK



3) A mentesitend5 ritvonalak P6cs Megyei Jogu Viros belteriileti 6s egy6b koztenilet tjar,
melyekr6l val6 kimutarist a jelen szerz6d6s 2. szimi mell6klet6t k6pez5 feladatleiris tzrtzlmazzz.
Megrendel5 azonban jogosult az l. pontban irtakon kivril egyedi ritvonal mentesit6st is

megrendelni, amelyet a teljesitrn6ny elszirnolls6nil figyelembe kell venni.

Iv. TAJEKoZTATAST KOTELEZETTSEG

4) Yillalkoz6 halad6ktalanul 6rtesiti a Megrendel5t minden olyan konilm6nyr5l, amely jelen
szerz6d6s tel,esit6s6t, eredm6ny6g illetve a teljesit6si hatirid5ket 6rdemben 6rinti vag5r

befolyisolja. Az 6rtesit6sben r6gziteni kell az okokag 6s javaslatokat kell tenni a megoldisra.

5.) Amennyiben V6llalkoz6 az eljirirst megndit6 felhivisban vagy a. kozbeszerz|.si
dokumentumokban nem szerepl6, a teljesit6shez szriks6ges egy6b informici6ra van sztiks6ge,
koteles az informici6 ig6ny6r6l Megrendel6t ha.lad6ktalanul 6rtesiteni. Megrendel5 vallaliz, hogy
Yillz.lkoz6 iltal 6sszerfien kirt, a szerz6d6sszerfi teljesit6shez sziiks6ges minden intormici6g
adatog nflatkoz^tot, hozzilfuullat a lehet5 legrovidebb 6sszeni haririd6n beliil - k6sedelem
n6lkril - a Villalkoz6 rendelkez6s6re bocsitja.

6) A Villalkoz6 6s a Megrendel5 a szerz6d|s teljesit6se 6rdek6ben a fentieken tul, iltaliban is
e$dittrnikddnek. Ennek megfelel5en kell5 id5ben egymis rendelkez6s6re bocsitjik a sziiks6ges
adatokat 6s eszkozokeg valamint gondoskodnak a teliesitds tovibbi felt6teleinek megteremt6s6r6l.

v. szE,Flz6D6 FELEK JOGAr ES rorBrBZBTrSEcEr

7.) Yillrlkoz6 kciteles gondoskodni az altala. v6gzett h6- 6s sikoss{gmentesit6si munkl}kal
osszefrigg6sben a yon*koz6 mrlszaki, munkav6delmi, biztonsigtechnikai, t[z- 6s
komyezetv6delmi el6irisok, valamint a vona*oz6 MSZ el6irisok betarrisir6l. Fentiek tart6s 6s

sorozatos elmulasztisa eset6n Megrendel6 jogosult Yallzlkoz6 6rtelemszerff vonz*oz6 szfunliit
min6s6gi levonissal csokkenteni. Az 6let-,6s vagyonbiztonsigot vesz6lyeztet5 esetben pedig a
konkr6t megrendel6s6t6l elillni, 6s jelen szerz6d6st azonnali hatiltyal felmondani.

Yillzlkoz6 felel6s a helyszinen v6gzett minden tev6kenys6g biztosit6si6rg 6s a tev6kenys6g6vel
osszeftigg6sben harmadik szem6lynek okozott kir6rr

8) Vdllalkoz6 koteles a h6- 6s sikossig mentesit6si feladatot olyan szinvonalo n ellit::,i, hogy zz
ritvonalak a tomegkozleked6si forgalom szirnLra iarhat6ak legyenek.

9.) Yilldkoz6 ielen szerz6d6s alairAsival elismeri, hogy rendelkez6s6re All 2 db h6ek6vel 6s
s6sz6r6val felszerelt dsszker6k meghajtisri lirmfi, amelyek rendelkeznek tachog{ffal 6s
mriholdas helyzet meghatirozison alapul6 kovet5 rendszerrel. Y6lldkoz6 tov6bbi koteles a
Megrendel6 tul{donit k€pez6 2 db Renault Kerax 4x4 tipus6, h6ek€vel 6s sz6r6adapterrel
felszerelt j6rmtre a teljesit6s clljitbol a szerz6d6s id6tartamira von a*oz6an Megrendel6vel b6rleti
szerz6d6st kcitni. A berteti dij risszege: 780.000,- HUF + Af^/h6 /g6p jirmrS

10) Villalkoz6 virllaljab hog a feladatk6nt rogzitett sikossig mentesit6si 6tvonal tellesit6s6t GPS
alapi flottakovet6rendszer hasznalataval igazoli4 v arrint a k6sziil6kb6t kibocsitott tdatoktg
grafikus megjelenit6ssel, nyomtath at6 formitbzn a Megrendel6 k6r6s6re rendelkez6s6re bocs6qa.

A V6llalkoz6 iltd hxznilt flotta-kdvet6 rendszerben a rendelkez6sre tartott iirmfivekhez online
megjelenit6s6hez, lek6rdez6sekhez hozzlf€rlst 6s jogosultsigot biztosit Megrendel6nek a
szerz6d,6s telies id5tartama alatt folyamatosan (0-24 h).

11) Yiilalkoz6 felel5s a teljesit6shez sziiks6ges elegend5 szimri 6s szaktudis6 szernllyzet
biztositisaefi. Yillilkoz6 felel6s az aikalmazottainak m g^rafils 6rt 

^ 
teljesit6s hely6n.
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12.) Yilldkoz6 koteles az elvdgzett munkir6l h6napl6t vezetni a jelen szerz6d6s 2. szfuni
mell6klet6t k6pez5 feladadeirisban foglaltak szennt.

13) Villalkoz6 halad6ktalanul kozol Megrendel6vel minden olyan koriilm6ny! amely jelen

szerz6d6s teljesit6s6t 6rdemben 6rintr vagy befolydsolja.

14.) Megrendel6 jogosult a Yillzlkoz6 tev6kenys6g6t ellen5rizni, de az ellen5rz6s a Yillalkoz6
szerz6d{sszeri teljesit6s6t nem hitriltathatia. Yiildkoz6 nem mcnteslil a felel5ss6g al6l, ha
Megrendel6 az ellen6rz6st elmulasztotta \tagy ner,:. megfelel6en vigezte el,6s nem is hivatkozhat
2'rr .

15.) Villalkoz6 jogosult alv6llalkoz6kat ig6nybe venni. Ha a, Yillzlkoz6 a munk6t alvill koz6
bevonisival v4gzi, an6l koteles el5zetesen tAilkoztatni a Megrendel6g az alvitllalkoz6k
teljesit6sbe tort6n6 bevonisa, illet6leg az alviilalkoz6k szem6ly6nek m6dositisa tekintet6ben
Villalkoz6nak a Kbt. 138. $ (2)-(5) bekezd6sit dkzlmazvz kell eliirnia. Az alvillalkoz6knak meg
kell felelnirik a kozbeszerzlsl eliitrisban az alviil koz6krz meghatirozott kovetelm6nyeknek.

Villalkoz6 a Kbt. 138. $ (1) szakasza alapiin kotelezetts6get v6llal arr4 hogy a szerz6dls
teljesit6s6nek id6tartzma alatt a Megrendel5nek bejelentett dvitllalkoz5i teliesit6s osszesitett
arinya nem haladhztla meg a st16t teljesit6s6nek arinyit.

Villalkoz6 a teljesit6shez a kozbeszerzlsi eljaris sorln, az alkalmassiglnak igazolisitban r6szt
vett szervezetet a Kbt. 65. $ (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don koteles ig6nybe

venni, valamint koteles a teliesit6sbe bevonni az alkdrnassig igazolisihoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonisa akkor maradhat el, vagy helyetti.ik

akkor vonhat6 be mis (ide6rtve az irtzlakulis, eglestil6s, szit..lil s dt,in tort6nt jogut6dlis
eseteit is), hz zz Elad6 e szervezet vagy szakember n6lknl vagy a helyette bevont ii szervezettel
vagy szakemberrel is megfelel azoknak az dkzlmassirg kovetelm6nyeknek, amelyeknek a

V6llalkoz6 z k6zbeszerzlsi eljirisban az adott szervezettel vag5r szakemberrel egyiitt felelt meg.

Yirllzlkoz6rz z kozbeszerzisi elj6rls sorin bemutatott szervezetek 6s szakemberek bevonisira
tekintet6ben egy6binint a Kbt. 138 $ (4) bekezd6se alkaknazatd6.

Yiilzlkoz6 a jogosan ig6nybe vett alvirllzlkozolrt rigy felel, mintha a munkit maga v6gezte

volnr; alvitllzlkoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele eset6n pedlg felel5s minden olyan kir6rt is, amely

an6lkril nem kovetkezett volna be. Ha, YSllalkoz6 a jelen V. feiezet rendelkezdseit megszegi, a

Vev6 jogosult a s zerz6d€sszegts k<ivetkezm6nyeit zlkalmazni.

Yillalkoz6 az iltala €s kalmazottu 6lta[ okozott kir6rt telies felel6ss6ggel tartozik. E korben a
Yirllalkoz6 krfejezetten kotelezetts6get rallzl arr4 hogy a tev6kenys6ge Folytin ered6 kirokat
telies konien megt6riti.

16) Yillilkoz6 koteles a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezet6t

Megrendel6 szimara meglsmerhet5v6 tenni 6s Megrendel5t halad6ktalanul 6rtesiteni a Kbt. 143. $

(3) bekezd6se szerinti tigrletei6l.

17) A Villalkoz6 - amennyben krilfdldi ad6illet6s6g6 - koteles a szerz6dtshez ara vonz*oz6
meghatalmazist csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gp6l a magyar ad6hzt6s6g

kiizvetleniil beszerezhet a Y6)lzlkoz6n vonatl<oz6 adatokat az orszitgok kozotti iogsegely
ig6nybev6tele n6lk0l.

VI. MEGRENDELES, ATADAS-ATVETEL

18.) Megrendel5 k6pvisel5i szakszerfien kitoltott Megrendel5 bizonylattal vaglr telefonon -,

melynek alittirnasztisim szolgil z Felek rendelkez6s6re ill6 h6napl6 - adhamak kozveden

megrendel6st a Yillalkoz6 kijel6lt k6pvisel6i6nek. Amennyiben V6llalkoz6 a h6- 6s
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sikossigmentesit6s sorin a bizonylatban rogzitettekt5l elt6r5 illapotot talil, akkor a munkit
felftiggeszteni, 6s Megrendel6t 6rtesiteni koteles. P6trnunka 6s tobbletmunka csak a Megrendel6
irisbeli enged6ly6vel v6gezhet6. Felek e tekintetben riutal6 magatartesra nem hiva*ozhatnak.

VII. ELLENERTEE TIZCTESI FELTETELEK

19. ) Jelen szerz5d6s keretosszege: 26.000.000,- HUF. Amennyiben a szerz5d6s id6tartzma alatt a
megjel<ilt kerettisszeg nem keriil teljes m6rt6kben felhasznilisr4 Yalldkoz6 az esedegesen ebb6l
ered5 kirig6ny6t nem 6rv6nyesithen Megrendel6vel szemben.

Felek a villalkoz6i dijat munkanemenk6nti bontis szeint az alibbi osszegekben illapitjik meg.

V6dekez6si dii eset6ben:

- sz6r6-ek6s g6pkocsi hasznalztz mentesit6s sorin: 950,- HUF+AFA/Ion,
- ek6s g6pkocsi hxzralata. mentesit6s sorin: 850,- HUF+AFA/km,

Ew6b kozleked6si dii eset6ben:

- sz6r6-ek6s g6pkocsi hasznilttz egylb krizleked6s sorin: 6(X),- HUF+AFA/km,
- ek6s gepkocs i hasznilata egylb kozleked6s sorin: 5(X),- HUF+AFA/hI,

Ataidnvdiiak eset6ben:

- lal6sk6szenl6tben l6v6 gep jirmrivezet6k k6szenl6ti diia tekintet6ben: 600,-
HUF+AFA/6Ia / gfipifutmive,eti,

- telephelyen tart6zkod6 gep jirmrivezet6k iiglreleti dija tekintet6ben: 2.000,- HUF+AFA/
&a/ gtpiirmfrvezetfl,

- rendelkez6sre tzrtott 2 db h6ek6vel 6s s6sz6r6val felszerelt osszker6k meghajt6si j6rmri:
780.000,- HUF+AFA/h6ldb.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy az elszfunolis sordn a mindenkor hatilyos AFA torv6ny
rendelkez6seinek megfelel6en l:imak el.

20) Megrendel5 el5leget nem fizet.

Vi.llalkoz6 nem Fzetheg illetve szimolhat el a szerz6d6s teljesit6s6vel osszeftigg6sben olyan
kolts6gekeg melyek a Kbt. 62. S (1) bekezd6s k) pontjinak, ka) - kb) alpontjiban meghatirozott
felt6teleknek nem megfelel6 rinasig tekintet6ben menilnek fel, 6s melyek Villalkoz6 ad6koteles
jovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak

A villdkozitsi dii kifizet6se az egyedi megrendel6s szerz5d6sszerfi teljesit6s6t kovet5en, a Kbt.
135. S (5)-(6) bekezd6s6ben 6s a Ptk. 6:130. $ (1) bekezd6s6ben foglaltak szettnt a szarr,la
k6zhezv6tel6t vagy - ha b6rmely, a Ptk. 6:130. $ (2) bekezd6s6ben szabtlyozott koriilm6ny fennill
- a2 ignolt szerz5d6sszeni teljesit6st kovet6 30 napon beliil, szimla ellen6ben, OTp Bank
p6nzint6.zem6l vezetett 11731001-20014050 p6nzforgalmi szAtnlii,lira va.l6 ituta.lissal, forintban
(HUD tortenik. A Megrendel6 jelen eljlris keret6ben kotritt szerz5d6sek teliesit6se sor|n az
ad6zis rendi6r6l sz6l6 2017.6vi CL. torv6ny 6s a vonatkoz6 jogszabiiyok rendelkez6seit teljes
k<irben aikalmazza.

2l-) A sziLrnlir mindenkor egy p6ldinyban, a Megrendel5 sz6khely6t felnintetve kell killlitani 6s
Megrendel6 sz6khely6re megkrildeni. Megrendel6 a Yillalkoz6 iltai megktild<itt szdrnlSt ellen6rzi.
A szirnla mell6klet6t k6pezi a m6holdas kovet6 rendszer 6ltal k6szitett teljesit6si igazol6s grafikus
megjelenit6ssel val6 igazolas4 tovitbbi z tirgyid6szakra vona&oz6 h6napt6, menetlev6l, ,.ala-int
mendev6l cisszesit5, tovibbi a teljesit6si igazolis, melyet a tirgrh6t kovet5en Megrendel5 r6sz6re
3 p6ldinyban kell benyultani. Ett5l elt6r6en ki6llitott szdmlil eset6ben Megrendel5 jogosult
azokat azonosithatadank6nt visszakLildeni. Az ebb5l ered5 fizet6si k6sedelem iiatt z Yillikoz6
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k6sedelmi kamatot nem 6rv6nyesithet a Megrendel5vel szemben.

Megrendel6 fizet6si k6sedelme eset6n Villalkoz6 a Kbt. rendelkez6seinek megfelel6en jogosult a

Ptk. 6:155. $-iban meghatirozott k6sedelmi kamatot, illetve a behajtisi kolts6gitallnyr6l sz6l6
2016. 6vi IX. torv6ny 3. $ (1) bekezd6se szerinti forintosszeget kdvetelni.

urr. szERz6D6sT BrzTosir6 urn6rrorBrrzBrrsEcrr
22.) Yilldkoz6 k<iteles a szerz5d6s teljes id5tartama alatt z 2 szlmri mell6kietben foglalt
feladadeiris 10. pontjiban foglaltak szerint elrendelt I. k6szenl6ti szinten (akisk6szenl6tben)
irisban vagy telefonon megrendelt h6- 6s sikossig-mentesit6si munkilatokat megkezdeni a

megrendel6st6l sz6mitott 1 6nin beliil. Yillalkoz6 koteles az I sz. mell6kletben foglalt feladatleiris
10. pontjiban foglaltak szerint elrendelt I. k6szenl6ti szinten (akisk6szenl6tben) a Megrendel6
irisbeli felk6r6s6t6l szirniwa legk6s6bb 60 percen beliil telephelyi k6szenl6tet (II. k6szenl6tr
szintet) biztositani.

Yitllalkoz6 ..,iilalp a szerz6d6s teljes id5tartama alatt a hivatl<ozott feladadeiris 10. pontjiban
foglaltak szerint elrendelt II. k6szenl6ti szinten (telephelyi k6szenl6tben) irisban vagy telefonon
megrendelt h6- 6s sikoss6g-mentesit6si munkilatokat megkezdeni a megrendel6st6l szimitott 30

percen beliil.

K6sedelmes teljesit6s - a megrendelt korzet, vzgy ttvonal h6ek6z6s vagy sz6risi munklk
megkezd6s6nek, az irlsbelt vaglr telefonon tort6nt megrendel6st6l szimitotg I. k6szenl6ti szint
eset6n 1 6rig II. k6szenl6ti szint eset6n 30 percet megha.lad6 k6sedelme - eset6n Yilldkoz6
koteles minden egesz 6r6t kovet6en 75.000,- HUF m6rt6kri k6sedelmi kotb6rt megfizemi.

Megrendel5 fenntaria magnak a jogot atra, hogy a megrendel6st5l sz6mitott I. k6szenl6ti szint
esetdn 60 percen tuli, II. k6szenl6ti szint eset6n 30 percen tuli k6sedelmes munkakezd6s, valamint
az egyedi megrendel€sben meghatirozott befeiez6si hztAnd6 bjirtAt kovet6en Villalkoz6
kolts6gen tovibbi er6forrist vonjon be a munkik miel6bbi befeiez6se 6rdek6ben, mely nem
mentesiti Villalkoz6t z kotblrfizet6si kotelezetts6g al6l.

23.) Megrendel6 csak abban az esetben tarthat ig6nyt a k6sedelmi kotb6rre, amennyiben a

k6sedelem a Yallalkoz6 hibnirb6l ered. Villalkoz6t tovibbi nem terheli kotb6rfizet6si
kdtelezetts6g ha kotelezets6gei teljesit6s6t vis maior akadalyozza meg. Vis maior alztt 6rtend6k
ktilrindsen elemi csap6sok, sztrijkok vagy egyib munkahelyi zavrg1sok, foldcsuszamlisok,
f<ildreng6sek, viharok, villimcsapisok, arzdisok valamint egr6b hasonl6, el5re nem lithat6
esem6nyek, amelyek mindk6t f6l 6rdekkor6n kivril meriilnek fel, 6s amelyeket a Felek kell6
gondossiggal sem tudnak kikiiszobolni.

24.) A Szen6d6s V6llalkoz6 6rdekkor6ben felmeriilt okb6l tort6n5 meghifisuldsa eset6n a

Yillalkoz6 koteles a szerz6d6ses keretosszeg ll%o-inak megfelel6 m6rt6k6 (3.900.000,- HUF,
azaz Hirommtlh6-kllencszlzezer forint) kotb6r megfizet6s6re. Felek rogzitik, hogy a meghi6sul6si

kotb6r vetit6si alapia a teliesit6s zrinyiban csokken.

25) Megrendel6 kotb6rigeny6nek 6rv6nyesit6se nem jelenti az egy6b ig6nyeinek - hib:is

teljesit6shez kot6d6 - elveszt6s6t.

26) Yilldkoz6 a szerz6d6s alurasakor, ezt kovet5en pedig a szen6d6s fenn6ll6sa alatt a
Megrendel5 felhivisirz halad6ktalanul koteles a Megrendel6 fel6 a biztositisi szerz6d6s ragy

kotv6ny bemutaris 6al igtzolni, hogr rendelkezik legalibb a szerz6d6s targya szeint:
tev6kenys6gre kiterjed6, 40.000.000,-HUF /6v, azaz negyvenmilli6 fonnt/ & 6s k6resem6nyenk6nt

5.000.000,-HUF, az z 6tarnrlli6 forint osszegre sz6l6 szakmar felel5ss6gbrztositissal. A biztosirisi
szerz6d6s vagSr k<itv6ny bemutatis a szerz5d6skot6s felt6tele. A felel6ss6gbiztosit6st a Villalkoz6

^ szerz6d1s megszrin6s6ig koteles fenntartani. Amennyiben a Yillalkoz6 hrztositasa - t
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Villalkoz6nak fel nem r6hat6 okb6l - megszrinik 6s helyette halad6ktalanul, de legk6s5bb a

megszrin6st5l szimitott 8 naptin napon beliil ili biztositisi szerz6d6.st nem kot, e mulasztis a
szerz6d6snek a Megrendel5 iltdi zzonndi megszrintet6s6t (szankci6s felmonddsit) vonhatja maga
ut6n. Amennyiben a Villalkoz6 felel5ss6gbiztositisa a Yillalkozo mulasztisSb6l vzgy miq
szarnara, felr6hat6 okb6l szrinik meg a Megrendel6 jogosult a szerzldls azonnal hatillyal t6rt6.n6
felmondisira.

IX. EGYUTTMUXOOBS

27 ) A szerz6d6st 6rint6 k6rd6sek, a munkav6gz6s osszehangolis4 a h6- 6s sikossig mentesit6s
sorin sztiks6gess6 vil6 int6zked6sek megt6tele tekintet6ben

BIOKOM Nonprofit Kft. r6sz6r6l a h6- 6s sikoss6g mentesit6s6rt felel6s vezet5:
n6v: Merk Balizs mrivezet5
levelez6si cim:7632P6.cs, Sikl6si it 52.
telefon: 20-932-7102
fax:72-805-333
e - rr:.zrtl; szzllitas@bioko m.hu

Guhr Gytirgy egy6ni vlllalkoz6 r6sz6r6l a h6- 6s sikoss6g mentesit6s6rt felel5s vezet6:
n6v: Guhr Gy6rgy ev.
levelezdsi cirr, 7 67 3 P 6.cs,
telefon: 3O-247 -1272
fax:72-254-857
e-mail: guhrsvorul','41-online. hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6g cim6g e-mail cim6g telefonsz6mit, stb) a Felek kizir6lag a
szerz5d6s teljesit6s6vel 6sszeftigg5 kapcsolattartis c6l1lb6l,lllewe az ahhoz kapcso16d6 egy6b jogos
6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben iogosultak kezelni. Felek az ada&ezells sorin a kapcsol6d6
jogszabilyok 6s adatv6delmi szabalyzatik rcndelkez6sei szerint lSmak el

28) Szerz6d6 felek jelen szerz5d6sben felhztalmazzik a 27. pontbat megnevezett
k6pvisel5ikeg hogSr a h6- 6s sikoss5g mentesit6si munki.klal kapcsolatos dont6sekn6l, a teljesit6si
jegyz5konyvek iliirisinil a feleket teljes jogkonel k6pviselj6k. Jogosultak, illetve kotelesek
megtenni mindazon mfiszaki int6zked6sekeg nyila&o zatog zmely a szerz6d1s teljesit6s6hez
sztiks6gess6 vilik 6s a jelen szerz5d6sben, s a szerz6d,6s mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes.
Szerz6d6 felek k6pvisel6inek a jelen szerz6d6sben biztositott jogkor6nek korlitozisa a mislk
f6llel szemben csak irisbeli kdzl6st5l kezdve hatilyos. A k6pvisel5k szem6ly6ben ton6n5
taltoztst z felek egymissal azonrn),, irisban k6ztik.

29) Szen6d6 felek kdtelesek eg5rm6s k6z<itti valamennf kozl6sg 6rtesit6sg int6zked6st 6s dont6st
irisban r6gziteni 6s egymishoz halad6ktalanul eljuttatni lev6l, fax vag5r email 6tjin. Minden otyan
kozl6s, mely a. szerz6dls vonatkozis6ban a, cimezett r6sz6r6l tudomisulv6telt, vaglr int6zked6si
kotelezetts6get jelenq illewe keletkezet, postar riton is meg kell kiildeni. A postai rlion eliuttatott
nyilatkozatok k6zbesitettnek tekintend6ek, amennyiben azok ,,nem kereste,,, ,,itv6telt
megagadt^", ,,cimzett ismereden" vagy hasonl6 tartalmil postai jelz6ssel 6rkeznek vissza a
nyilatkozattev6hoz.

30) A Megrendel5 6ltal kijeldlt szem6ly iogosult a s26lgi1r.ati* ideje alatt a telephelyen is
ellen6rizni a Megrendel6 6.ltal megrendelt munkit (h6napl6 vezet6s6g k6szenl6tben tartott
l6tszimog GPS hasznilatit).

31) Felek megillapodnak abban, hogy ielen szerz6d6s hatllyinak t^rtafir. 
^latt 

6s azt kovet5en
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t>izalmzsan, rizleu titokl6nt kezelik a szerz5d6s teljesit6se kapcsin tudomdsukra jutott
informici6ikat, t6nyeket vagy adatokat, azokat harmadik f6lnek semmilyen formlban nem adjik
tovibb. A fenti informici6k, t6nye( valamint adatok - a mrisik f6l iltal el6zetesen adott krfejezett
irasbeli hozzilatt l6sa n6lknl - kizir6lag z szerz6dls teljesit6s6re hasznllhat6k fel.

32.) Mindk6t fil til€koztztla 6rintett munkavillal6it a jelen szerz6d6sben foglalt kotelezettsdgeir6l
6s felel6ss6get v6llalnak saiit munkav6llal6ik tekintet6ben a fenti kcitelezetts6gek teliesit6s66rt.

X. SZERZoDES ID6TARTAMA, MEGSZUNESE

33.) Szerz6d6 Felek jelen szerz5d6st Ytzfu6lag a Kbt. 141. $ szerinti konilm6nyek fennillta eset6n

m6dosithatjik.

34.) Felek a lelen szerz6dlst a szerz6d6s alitirisit6l kezd6d6 hatillyal jelen Szen6d€s 2.)

pontjiban meghatirozott id6tarramra k<itik. Felek rdgzitik, hogy a szerz6d6s id5 el6tt megszrinil!
ha a kifizetett villalkozlsi dii osszege - z szerz6d6s id6tartam:inak utols6 napilt megel6z6en -
el6ri a szerz6d6ses keretosszeg m6rt6k6t.

35) Jelen szerz6d6sben foglalt megillapo dis hatfuozott id6tartamfuz tekintet n6lkril, b6rmelyik
f6l jogosult jelen szerz5d6st 30 napos felmondisi id6 kikot6se mellett, irisban, indokolis n6lkiil
felmondani.

36) A Megrendel6 a Viilalkoz6hoz irtt€zerl. irisbeli nfilatkozattal, k6rt6rit6si kotelezets6g n6lkiil
azonnali hatillyal felmondh aga a szerz6d6sg ha

- a Yillalkoz6 a mentesit6s elrendel6s6t6l szilr,itott 12 6ris k6sedelembe esik, vagy a

szerz6d6s id6arama datt az egyedi megrendel6sek vona*ozasitbur 3 alkalommal
k6sedelrnesen teliesit;

- a Yillalkoz6 silyos szerz6d6sszeg6st k<ivet el, azaz a szerz6d6sb6l ered6 valamely l6nyeges

kotelezets6g6t nem teljesiti,
- a Kozbeszerz6si Dont6bizotts:ig a Kbt. 152. $ szenntr hatirozatirban megillapitotta a

kozbeszetz6si eliirisra vonatkoz6 sz-abalyok megs6rt6s6g felt6ve, hogy a iogs6rt6s
befolyisolta a ko zbeszerzisi eljirist lezir6 dont6sg

- a Y lalkoz6 6sszeni id6n beliil nem teljesin a Megrendel6 atrt vonztkoz6 felsz6litisit
hory tegyen marad6ktalanul eleget a szerz6d6sben rneghatzrozott kotelezets6ge

kifogistalan 6s id6ben pontos teliesit6s6nek,

- aYillalkoz6 alapos ok n6lkiil megtragadja aMegrendel6 iltal adott utasitisok v6grehairisit;
- a Yittlalkoz6 a szerz6dts 24. pontllbat meghatirozott biztositrisi szerz5d6se a ielen

szetz6d1s id6tartama alatt megszinik 6s helyette aYillalkoz6 rij biztositisi szerz6d6st nem
ktit vag5r amennyiben a biztositisi szerz6d6s nem a Villalkoz6nak felr6hat6 okb6l szrint
meg a megszrint6st kovet6 8 napon beltiLl nem kot;

- aY blkoz6 a Kbt. 138. S (2) - (4) bekezd6s6ben foglaltakat megs6rti,

- aYilblkoz6 ellen cs6d- vagy felszir:,:'ollsi eliiris ,tzgy vlgelszimolis indul,

- aYillalkoz6 megs6rti a titoktartisi kotelezetts6get.

37.) A Megrendel5 a Villalkoz6hoz int€zett ir.isbeli nyilatkozattal, kirt6rit6si kotelezetts6g n6lkril

azonnali hatillyal felmondiz a szen6d6sg ha z Yillalkoz6 tulaidoni helyzet6ben vag:y tula,doni

viszonyaiban birmely, a Kbt. 143. $ (3) bekezd6s6ben megharirozott konilm6ny bekovetkezik.

38.) A Villalkoz6 a Megrendel6 silyos szerz6d6sszegS magatzrtisa eset6n iogosult azonnali

hatillyal irisban felmondani a szerz6d6st. Ebben az esetben a Yillalkoz6 iogosult a

Megrendel5vel szemben 6rv6nyesiteni ^ szefl6desszegesb6l fakad6 egy6b ig6nyeit is. Srilyos

szerz6d6sszeg6snek tekintend6 ktilonosen, ha:
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- Megrendel6 irhd kii,llitott igazolis 6rtelm6ben esed6kes brirmely osszeget nem fizet ki a
villalkozisi szerz6d6sben meghatirozott hatirid6ig felt6ve, hogy a Yillalkoz6 iltzl
trizdtt legalrbb 30 napos p6tharirid6 is eredm6nyteleniil eltelt, valamint

- a Megrendel5 fizet6sk6ptelenn6 vilik.

XI, EGYEB RENDELKEZfSEK

39.) Felek a szerz5d6sb6[ ered5 vitis k6rd6seket megkis6rlik tirgydis [tjin rendezni, melynek
eredm6nytelens6ge eset6n a P6csi Jirisbir6sig illetve 6rt6khatirt6l ftigg6en a P6csi Torv6nysz6k
illet6kess6g6t k6tik ki.

40.) A jelen szerz5d6sben nem szabilyozott k6rd6sekben kdlonosen a Polgin Torv6nykonyvr5l
sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny, a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. €vr CXLIII. torv6ny (,,Kbt.,), 6s
eg5r6b hatilyos, kapcsol6d6 jogszabilyok vonatkoz6 rendelkez6seig valamint a kozbeszerz6si
eliirisban k6szitett ajinlatt6teli felhivis el5irisait kell alkalmazni.

Jelen szerz5d6s elvilaszthatatlan r6sz6t klpezlk az alibbi mell6kletek:
1. szittni mell6klet Eljrir'ast Megindit6 Felhivis
2. szini mell6klet: Feladadeiris, Lokilis v6dekez6s kiemelt fontossigi helyszinei
3. szArn{ mell6kler Yillalkoz6 aiinb4 vzl,nnrnt az ziinl,'thoz kapcsol6d6 iratok

(hi:inyp6dAs, felviligositis, indoklis)

A Szerz6d6 felek rogzitiL hog5r a fent emlitett dokumentumok - a 2. sz. mell6klet kiv6tel6vel -
ttzikzilzg nem keriilnek csatolisra z szerz6d1s tcirzsszoveg6hez, de a Szerz6d6 felek szimarz
ismert azok t^rt,J,m . Ezen iratokat 695r kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerz6d6s
elv6laszthztaian r6sz6t k6pezik, azzal egyitt lrtelmezend6ek.

A szerz6d6st a Felek - annak elolvasisa 6s 6rtelmez6se utin - mint akaratukl<al mindenben
me-gegyez6t 

,4 eredeti, egyez6 pildinyban irti*. ali melyb5l 2 p6ldriny Megrendel6q 2 p6ld:iny
Villalkoz6t illetr.

Megrendel6

e.*i'mf,,i,"#ij",
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2. szlmi mell6klet
2/t.

G6pi h6- 6s sikossig-mentesit6s felt6telei 6s feladadeirisa

1. Attal6nos felt6telek

Megrendel5 a g6pi h6- 6s sikossig-mentesit€s lavitelez6si teniletek6nt korzeteket ha{arczott
meg.
A sikossdg mentesit6si munkilatok az ebben meghatirozott utak Megrendel6 iltal elrendelt
m6don, a Yillalkoz6 ilal biztositott 2 db, 6s az Alinlatk6r6t6l b6relt 2 db, azaz osszesen 4
db - h6ek6vel 6s s6sz6r6 adapterrel 6s (s6oldag Kilcium-klorid oldatral) nedvesit6
rendszerrel felszerelt - j6rmrivel tdrt6n6 rendszeres mentesit6s6t 6s ezeken az utakon, illetve
P6cs viros mris iitiain eseti megrendel6sek teljesit6s6t jelenti.

A mentesit6si munk6latok abp ad*ai:
A mentesitend5 utak hossza: cca 7d0 km
A mentesitend6 utak terrilete: ccz 442.100 m2

Mentesit6 anyagok:
- risz6r6 s6 (a mennyis6get a megrendel6 h*fuozza me$
- k6 zizalik 0- 4 mm szemcse m6retfi, (a marnyisqet a megrendel6 hatarozza

meg)
- s6-k5 zizal€k 1:2 arinyi kever6ke, (a mennyis6get a megrendel6 ha(arozza

meg)

- s6-k6 zlzal€k 7:l Mnyit kever6ke, (a mennfs6get a megrendel5 hatarozzz
meg)

Megrendel6 6ltal biztositott eszkiizdk:

Villalkoz6nak a sikossig-mentesit6si feladatok ellitisAhoz Megrendel6 2 db. 6tkim6l6
gumiv6d6vel ellitott h6ek6vel 6s s6sz6r6 adapterrel 6s (s6oldag K6lcium-klorid oldattal)
nedvesit6 rendszerrel felszerelt osszker6k meghaitisi iitrnfivet biztosig amit Yillzlkoz6
b6rleti szerz6d6sben szabilyozott felt6telekkel a mentesit6si id6szakra vesz b6rbe.

Y Allalkoz6 Altal biztositott eszk6ziik:

2 db. - 6tkim6l6 gumiv6d6vel ellitott - h6ek6vel 6s s6sz6r6val felszerelt tisszker6k

meghajrisi 
f 
:irmi, mely minimum 4 m3 tirol6artillyal rendelkezik. Az Aiinlatk€r6 z titrgr

szolgiitatis teljesit6s6hez ktilon b6rleti szerz6d6s keret6ben 2 db azonos iellemz5kkel 6s

felszerelts6gel (ritkim6l6 gumiv6d6vel ell6tott - h6ek6vel 6s s6sz6r6val felszerelt osszker6k

meghajt6srl) bir6 iirmrivet biztosit.

A V6llalkoz6 6ltal biztosltott menteslt6 irirmrlvek miiszaki megfelel6s6g6nek
felt6telei:

altalrnos felt6telek

4.1. A mentesit6si munka elv6gz6s6nek felt6tele, hogy a g6pi6rmri az els6- 6s hits6 ker6k

ne$tajtisira egyrdejfi leg alkalmas legyen.
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4.2. A ifumi) legyen felszerelve h6ek6vel 6s s6sz6r6 adapterrel 6s (s6oldag Kilcium-klorid
oldattal) nedvesit6 rendszerrel.

4.3. A g|piirmi legSren koz[ti kozleked6sre dokumentiltan alkalmas: rendelkezzen a teljes
id6szakra vona*oz6an 6rv6nyes hat6slgi enged6llyel (6rv6nyes forgalmi enged6ly),
hat6sigi jelz6sekkel (rendszrimok);

4.4. Megrendel5 mriszakilag megfelel6nek fogadja el azt t g|.piirmiveg melynek megengedett
legnagyobb ossztomege.(forgalmi szerint, F1: Eglittes t<imege) nag5robb mint 13000 kg.

4.5. Megrendel6 mrlszakilag megfelel5nek fogadia el azt a glpiatm$veg melynek hasznos
terhelhet5s6ge (a forgalmi enged6lyben szerepl5 adatok alapjin) tobb, vagy eg1renl5,
mint az alapglpre felszerelt h6eke 6s s6sz6r6 sqit tomegeib6l, tovibbi a s6sz6r6
tartilyatnak n6vleges t6rfogataib6l €s az azokban t6roh anyagok s6nis6g6b5l szimolt
2nyagtomegekb6l szimitott osszes tomeg.
(fij6koztatisul az itsz6r6 s6 idagos srinis6ge: 1300 kg/m)

4.6. Mivel Yillalkoz6 gepiirmfivei a mentesit6si id5szakban a Megrendel5 k6pviselet6ben
tev6kenykedik, Megrendel6 elvirj4 hog5r a glpjirmi kLils6 f6m r6szei 6s feliiletei
legyenek korr6zi6mentesek 6s osszeftigg5en fest6kkel burkoltak. (kiv6ve a ko..6zi6irl6
ac6lb6l k6sztilt elemek)

4.7. A lirmi vezet5fiilk6je legyen felszerelve egy vW tobb, egymisho z 6.s a iirmi
hosszirinyu tengelyvonalihoz viszonyitva szimmetrikusan elhelyezett figyelmeztet6
jelzlst ad6 sirga villog6 f6nyfi limpival oly m6don, hogy annak f6nye(i) kozrlti
kozleked6s kozben a jdrmrivel szemb6l 6rkez6 iirmrlvek yezet6i alt^l6szlelhet6ft) 6s i6l
Lithat6(k) legyen(ek).

A fel6p{tm6ny (s6sz6r6 adapter) mffszaki megfelel6s6g6nek feltdtelei

5.1.A s6sz6r6 adapter tirol6 artinyinak befogad6 k6pess6ge leryen legkevesebb 4 m3, a
tir9l6 ytlry fels5 nyitott fehilete legyen legfelfebb 100 x100 mm vag] ann6l kisebb
lpkb6s6gri ricsszerkezettel lefedett.

5.2.4 s6sz6r6 adapter szerkezeti r6szei legyenek korr6zi6t6l mentesek. a sz6r6anyag tirol6
felrilr6l - a rakodxi munka id5tartamrn kivrili id6szakban - vizi 6 szerlerettel
lefedhet5 legyen.

5'3.A s6sz6r6 adapter rendelke zzen olyan sz6r6anyag adagol6 berendez6ssel, mely lehet6v6
teszi a kiszillitott sz6r6anyagnak a iirmrl haladisi sebess6g6vel arinyos m6rt6kben
tdrt6n6_ mennyis 6g-adagol6sit minimum 15 m, maximum 8,0 m6teres sz6rissz6less6gek
k6zott bimely sz6r:issz6less6gben rltsz6r6 s6 eset6n 5,0-40,0 grzmmf mz risz6r6 si6s
k5aizal6k kever6ke eset6n 30 - 200 gra,,,o-/m'? fajlagos 6rt6kek k<izotti mennyis6gben.

5'4.A s6sz6r6 adapter rendelkezzen olyan sz6r6 szerkezettel, mely lehet6v6 teszi u adag.,l6
berendez6ssel kiszillitott sz6r6anyagoknak a hordoz6 li" 6 hossziri-ryu
k6z€pvonalihoz viszonyitott szimmetrikus jobbra 6s baln 1,25-4,0 m-es, illetve
aszimmetrikusan iobbta 2,5 m 6s balra 5 m6teres sz6rissz6less6gben tort6n6 -folyamatos
6s egyenletes V,tszorisit.
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7.

5.5.A s6sz6r6 adapter legyen ell6tva olyan sz6rAs-6rz1kel5 berendez6ssel, melynek
segis6g6vel a szoras birmilyen okb6l tort6n6 kimaradisit annak bekovetkez6s6t
k<ivet6en azonnal a vezet6 r6sz6te f6ny- vagy hang-jelz6ssel jelzt, vagy biztositott legyen

a sz6ris t6ny6nek folyamatos 6szlel6se a vezet6fi.ilk6b6l visszapillant6 tr.ikron keresztiil a
sz6r6tiny€nol lerepiil5 mozg6 sz6r6anyagszemcs6ket megviligirisival. A megvil62it6
Iimpa hitra fel6 feh6r f6nyt nem bocsithat ki,

A h6eke (adapter) miiszaki megfelel6s6g6nek felt6telei

6.1.A h6eke a haladisi irinyra mer6leges sikhoz viszonyirva (15')-(30)-ban elfordithat6
kivitelfi legyen. A h6eke elforditott helyzet6t munkav6gz6s sorin folyamatosan tartsa

meg. A h6eke emel6se, emelthelyzetben v 6 ll:,egSattAs4 munkahelyzetbe tort6n6
siillyeszt6se, fiilk6b6l vez6relhet5 legyen.

6.2.A h6eke munkzr6gz6 6l6nek hossza minimum 2,7 m maximum 3,0 m6ter.

6.3.A h6eke munkav6gz6 v6g6 6le legyen [tkim6l5 gumi 6llel ellltott.

6.4.A h6eke f6m szerkezeti rdszei legrenek korr6zi6t6l mentesek 6s osszeftig5en festett
feldLletriek. ftivdve a korr6zi6ill6 ac6l elemeket)

6.5.A h6eke fels5 r6sz6nek sz6lein, az eke legsz6ls5 pontiit6l m6rve legfelfebb 20 cm-en

beliili tivolsigban elhelyezett, mereven vagy rugalmasan rcigzitett, a i6rmfi ielz6f6nyeivel
egpitt mrikcidtethet6, el5re feh6r, hitra voros f6nnyel viligit6 helyzetielz6 limpin,
valamint a h6eke fels6 r6sz6nek szdlein, mindk6t oldalon 1-1 db piros szin6 m6retielz6

ziszl6t kell elhelyezni;

Ugyeleti szolgll^t

7.1.Ugyeleti szolgilat felt6telek6nt Yillalkoz6 enged6lyezett telephellyel rendelkezzen, ahol

ngyeleti helyis6get biztosit 6s szakszenien tirolla a mentesit6s g6pi eszk<izeit. Az iigyeleti
helyis6g telefax k6sznl6likel 6s elektronikus lev6l fogadisira alkalmas szimit6g6ppel
leg5ren felszerelve , a munkAt v\gz6 j6rmfivekkel tdrt6n6 kapcsolattarLis 6rdek6ben azokra

mobil telefonk6sziil6keket kell biztositani. A g6pjirmrivekre, munkag6pekre biztositani
kell a megFelel6 szfuni szem6lyzetet, a.kkor is, ha a v6dekez6s napokig folyamatos

munkav6gz6st ielent.

A g6pi h& 6s sikoss6g-mentes{t6s rendie

8.1.A gepi h6- 6s sikossig-mentesit6s rendi6ben Megrendel6 2 k6szenl6tt szintet 6s 3

v6dekez6si fokozatot httaroz neg. A k6szenl6ti szint hatirozza meg a v6dekez6si

munkehtok - megrendel6st5l szimitott - megkezd6s6nek idei6t' A v6dekez6si fokozatok

foglalj& magukba a v6dekez6s sorin v6rhat6an megrendel6sre kenilS, Villalkoz6 6ltal

teljesitend6, szakfeladatokat.
8.2.A k6szenl6ti szint elrendel6s6re fenntart6sira illetve a v6dekez6si munkilatok

megrendel6s6re Megrendel6 iigSreleti rendszert szervez 6s tart fenn. Az iigyeleti rendszer

Iitellen6r tagiai v6.gzlk az utzk 6s a,Yillzlkoz6 6ltal v6gzett munk6latok ellen5rz6s6t.

8.3.A Megrendei5 utasirisait 6s elrendel6sert ellen6rz€ssel kapcsolatos megillapitisait H6-
napl6ban rogzitt. A kapott megrendel6sek 6s v6dekez6si munkjlatok dokumentil6sira
Yillzlkoz6 szint6n h6-napl6 vezet6s6re koteles.
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9. Fogalmi me ghatfirozhsa:
9.1.Felel6s vezet6: A BIOKOM Nonprofit Kft. r6sz6r6l a h6- 6s sikossig mentesit6s6rt

felel6s vezet6. A Megrendel6 szem6lyi illominyitb6l a folyamatos szo]gelatot cllit6
h6iigrelet mellett ritellen6rz5 szolgi)atot szemez. Fel'adztz. a megfclel6 k6szenl6ti szint 6s

v6dekez6si fokozat elrendel6se, a k6szenl6ti iigyelet folyamatos biztosiris4 ut^sit^s it az

,ugleletesen keresznil teszi meg.
9.2. Utellen6r: A felel6s \ezet6 

^k^l 
kijelolt szem6ly, sziiks6g eset6n helyszini szemrev6telez6s

alapjrin nyuit infonrici6t az utakr6l 6s kozteniletekr6l a r.igJreletes szlmitra'
9.3.Ugyeletes: A Megrendel5 - BIOKOM Nonprofit Kft. - iltal, meghatirozott vez6nyl6s

szerinti iiglreletes kijekilt szem6ly. kinyitla koordinilla 6s ellen6rzi a kozteniletek g6pi
h6- 6s sikossig-mentesit6si felzdaart. Kapcsolatot tart fenn telefonon 6s e-mailban a h6-
6s sikossig-mentesit6si szolgiltatist ellit6 villalkoz6 kapcsolattart6jival, 6s megrendel6st
ad sikossig-mentesit6si feladatok elv6gz6sre. Az iigyelet ideje alatt tett int6zked6seket,
esem6nyeket az rigyeletes H6napl6ba dokumentilja.

9.4. Kapcsolattart6: A villzlkoz6 :iltal kiiekilt szem6ly. A kapcsolattart6 el6rhet5s6ge az
Ugyeletes r6sz6re folyamatos. A kapcsolattart6 fogadia az rigyeletes hivitsut, rogzii a
Yillalkoz6 H6napl6lSba a Megrendel5 utasitisait, 6s ezen feladatleirisban
meghatiLrozottakat-

9.5.H6napl6: A Yillalkoz6 6s Megrendel6 6ltal knlon vezettet napl6, melyben a v6dekez6ssel
kapcsolatos esem6nyekeg elrendel6sekeg bejelent6sekeg 6s id6lirisi adatokat rogzitenek.
A napl5 legalibb k6p6ldinyos. A Yillalkoz6 iltal vezetett napl6 az lltala benyujtott
szimla mell6klet6t k6pezi.

10. K6szenl6t elrendel6se, k6szenl6ti szintek.

10.1. A Felel5s vezet6 rendeli el, vagy sziinteti meg a sziiks6ges k6szenl6ti szintet. A k6szenl6t
elrendel6s6t, felfrigeszt6sdt \agy k6szenl6ti szint m6dositisit Yillalkoz6
kapcsolattart6jival kozli az Ug5reletesen keresztiil telefonon. Dokumentildsa mindk6t f6l
H6napl6ban tett bejeryz6s6vel tdrt6nik. A k6szenl6ti szint elrendel6se sorin a Felel6s
vezet6 hztarozza, meg a k6szenl6tben tartand6 g6pi eszkozok 6s szem6lyzet lltszimit.
Megrendel5 a v6dekez6si id6szak teljes id6tzrtanz alztl- a k6szenl6ti szintnek
megfelel6en, Viltalkoz6val rendelkez6sre tart sailt tulajdoniban vagy iizemeltet6s6ben
l6v6 2 db + 2 db ritkim6[6 gumiv6d6vel ell6tott h6ek6vel 6s s6sz6r6val felszerelt
<jsszker6k meghajdsn i6rmrivet I f6 jirnivezet6 6s kezel5 szem6lyezettel. Ugyeletesek
illetve Kapcsolattart6k el6rhet6s6g6t a 3 sz. mell6klet tartalmazza-

10.2. K6szenl6tiszintek
I. szint
Lakisk6szenl6t elrendel6se (felfiigesztett iigyeleti id5szakot kovet6en vagy az
iig5rletesek l€tszAninak novel6se eset6n - a tirgl'napot megel6z6 munkanapon de.
10 6rrig tdrt6nik Megrendel5 r1sz6r6l.
Ezen a szinten z Yillalkoz6 t g€pjirm(wezet6 szem6lyzetet lakisk6szenl6tben
tartja a gepekeg eszkozoket telephely6n munkav6gz6sre k6sz illapott:at tatga.
Lakisk6szenl6tben elrendelt v6dekez6si munk.Slatokat Villatkoz6 az elrendel6st5l
szimitott 1 6rin beliil koteles megkezdeni.
I-akisk6szenl6tben elrendelt telephelyi rigyelet megkezd 6s6t yill koz6nak, az
elrendel6st5l sz6mitott 1 6rin beliil biztositani kell.

IL szint
Ezen a szinten a Yilldkoz6 telephelyi k6szenl6ti szolgilatot tart a Felel5s vezet5
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iltal meghttarozott l6tszimi szem6lyzettel 6s g6pi eszkozokkel. Az eszkozoket
Yillalkoz6 a telephely6n munkav6gz6sre - Megrendel6 utasitisa szerinti -
mentesit6 anyagal feltoltott, munkira k6sz lllapotban tartja. Megrendel6
iigyeletese hazi k6szenl6tet, vaglr adott esetben a munkahely6n tart k6szenl6tet.
Telephelyi iigyeleti id6ben elrendelt h6- 6s sikossig-mentesit6si munkilatokat
Yillalkoz6 az elrendel6st6l szimitott 0,5 6rin beld koteles megkezdeni.

11. H6- 6s sikossig-mentesit6si munkik elrendel6se, v6dekez6si szintek, v6dekez6s szervez|se.
11.1. H6- 6s sikossdg-mentesit6s elrendel6se

A h6 6s sikossi.g-mentesit6si iigyelet mrikod6se datt az Ugyeletes har|rozza meg z
v6dekez6s fokozatnt, a sziiks6ges mentesit6si munk6kat, szakfeladatokat, 6s gondoskodik
a munkafeladatok elrendel6s6r6l, utasitist ad a v6dekez6si munk6k megkezd6s6re a
Yillalkoz6nak z Kapcsolattart6n keresziil. Dokumentilisa H6napl6ba tort6n1k.

11.2. V6dekez6si lokozatok
I. fokozat Csak eseti, lokilis v6dekez6st jeleng a sikossdg megel5zrlse vagy megszr.intet6se
6rdek6ben az l-Yil. ritvonalon s6 vagy zizal6k vagy ezek kever6k6nek a VIII. ritvonalon
eseti megrendel6sre s6 vaglr zizzl€k vagy ezek kever6k6nek 6s/vagy k6lcium-klond oldat
kijuttatisival.
Eseti itvonal megendel6se kiilon egleztet6ssel, de a szerz6d€sben meghatirozott egys6girak
zlkalnlazlsavaltdrtlnlk.
II. fokozzr: Az elSreielzis a\apjin a varhat6 havazxt megzl6z6en mentesit6 anyag kijuttat6sa,
vagy nAr lehullott klsebb mennyis6gri csapad6k elleni v6dekez6s, az l-\'17I. ritvonalon s6 vagy
zizal{k vagy ezek kever6k6nek a \TII. itvonalon s6 vag1 zizal{k vagy ezek kever6k6nek 6s,/vagy
kdlcium-ldorid oldat kijuttatisival. H6ek6z6s csal lokilisafl tort6nik.
Eseti itvonal megrendel6se kiilon egreztet6ssel, de a szerz6d6.sben meghatirozott egys6girak
alk^lmazisaYal tofiiqtk.
III. fokozat: Intenziv folyarnatos hzvazls vagy mat lehullott nagy mennyisegri csapad6k eset6n
folyamatos v6dekez6s az I.-MII. kcirzet rlwonalain h6ek6z6ssel 6s metesit6 anyagsz6:d:sdvd..
Els6sorban nagyobb havazlsok alkalmival kell f6leg h6ek6z6st v€gezrt a rendszeres mentesit6sbe
nem sorolg de fontosabb irtvonalakon Megrendel6 elrendel6se szerint. Ezek lehemek a Mecsek
oldalban meredek, de forgalmas ossz&dt6 urcik v^gl 

^l^k6 
rivezetek gyffit6 iqai.

77.3. V6dekez6sszervez6se:
A Felel6s yezet6 szer'.ezi Ugyeletes irinyiga a g6pi mentesit6si munki.kag a 1,2. szirni
mell6kletben megha,tArozofi titvonalakon I. II. III. v6dekez6si fokozatban. A mentesit6si
munkik elrendel|s6t z Yillzlkoz6 kapcsolattart6jival az iigyeletes telefonon sz6ban 6s e-
mailben is kozli, meghatiro zza a rr.elllklet szerintr itrronalak al:.pji-r:, a mentesit6si
itvonalat 6s a videkezlshez szriks6ges mentesit6 any€ot (s6, k6 zizal6k, azok kever6ke)
Az Ugyeletes 6ltal elrendelt v6dekez6si munkilatokat Villalkoz6na.h a mindenkori
k6szenl6tr szinmek megfelel6 id6tartamon behil kell megkezdenie.
Id,6jarbi el6reielz6s zlzpiin a Felel6s vezet5 tervezi meg a v6dekez6si fokozatoq mely
v1grehtit6s6rz zz Ugyeletes ad utasit6st V6llalkoz6 r1sz6re, melyben meghatarozza a:

0 mentesit6s m6di5t (sftoss6g-mentesit6s 6rdesit6ssel, h6mentesit6s
olvasztis sal)

I kapacit6st.
Az Ugyeletes az id6jirAsi el6rejelz6st, az id6ifuisi viszonyok, a h5m6rs6klet vlltozasit
folyamatosan figSrelemmel kis6ri 6s v6rhat6 lehfil6s, vgy ha-razis eset6n a helyszini
ellen5rz6sre lqildi az Utellen5rt, akinek ellen5rizni kell:

I retillar6bt
I a)^g)r^t

N-a
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[l vizitfoly6sokat
Az Ugyeletes a pfu ecsap6disb6l ad6d6 sikossig, vagy havazis kezdetekor azonnal
elrendeli a sikossig-mentesit6st.
Ha az el6rejelz1s alz'pjin a virhtt6 hzvazas, vagy a mir lehullott kisebb mennyis6grl
csapad6k sziiks6gess6 teszi a megel6z6 v6dekez6st, vagy a sikossig nem lokilisan

ielentlezik, Ugreletes azonna.l elrendeli a. ll. szirni v6dekez6si fokozatot. A II. szimri
v6dekez6si fokozat eset6n az Ugyeletes int6zkedik az Utellen6r berendel6sr5l 6s a
helyszini ellen6rz6s 5lt l" vzl6 ellititsfu6l.
Intenziv folyamatos havz.zis vagy mir lehullott nag5rmennfsdgrl csapad6k eset6n
Ugyeletes azonnal elrendeli a lII. szitmi v6dekez6si fokozatot. Az Ugyeletes az Utellen5r
beielent6se alapjin irinyiqa a mentesit6si munkilatokat. Az egesz viros teriilet6re
kiterjed6 havazas vag sikossig eset6n a mentesit6si rltvonal - leg5rz6k szerint el6szor t
korzetek /1. k<irzet6ben kezdi €s a /2 k6rzetben folyatla r mentesit6st. Az iig5reletes a

H6napl6t folyamatosan vezed.

12. H6nzpl6 vezet6s6nek rendie.

1. Megrendel5 6s Villalkoz6 a v6dekez6s id6tartzrna zlatt t h6szolgitlattal kapcsolatos
munkilr6l 6s esem6nyekr5l H6napl6t vezet. A napl6 vezet6s6t a mindenkori iiglreletes

(Megrendel6) 6s kapcsolattart6 S Allalkoz6) v6gzi.

2. AYillalkoz6 ikal vezetettH6napl6nak t2rtalmazni kell:

ll az iigyeletrrezet6 nev6t

0 a munkit vegzS gepjinnfivek rendszim6t

! id6ieras vihozist (ehfil6sg 6nos-es6, havazis, h6m6rs6kletviltozris stb.),

I k6szenl6ti szintekeq v6dekez6si fokozatokag illewe az elrendel6s 6s visszavonis
id6pontj6t,

B mentesit6sre kiknldott g6pkocsift) forgalmi rendszitmit 6s menetlev6l szimig
v6dekez6si ritvonalig

0 a gepkocsi kiindulisi 6s vissza6rkez6si id5pontjig
I a v6dekez6s sorin ton6nt esem6nyeket

I a napi mriszakonk6nti osszesit6st g6pkocsink6nt a felhasznilt mentesit5 anyagokr6l 6s

mennyis6g6r6l, r.igSreleti 6s v6dekez6si 6rik szirnar6l6s megett kilom6terekr6l.
0 a gepiirmfivek meghibisodis6nak id6pontjit 6s id6tartamrt

I iigyeleti szolgilat ittadis-irw€tellt,
I minden egy€b h6szolgAlarral osszeftig5 esem6nyt.

3. A Megrendel6 iltal vezetett H6napl6nak tartalmazni kell:

I az igyelettezet6 6s iigyeletes nev6t

I tgyeleti szolgihtittdis-itvltellt,
I id6iiti,s jelent6st

I iaapras vitltozist (eh6l6sg 6nos-es5, havazis, h5m6rs6kletviltozis stb),
0 lakossrigi 6s egr6b szervekt6l, int6zm6nyekt6l 6rkez6 bejetent6sg

[ 6te[en6r nev6g feladatellitisnak kezdet6t 6s v6gdg behivisinak kezdet6s6t 6s v6g6t

I helysrini beiirisra kikildott g6piirmri indulisirt-brkezlslg ielent6s6g
I a k6szenl6ti s zrnt, 6s / rag t 't1dekez6si fokozat megviltoztatasig
I mentesit6sre kiktild<itt gepkocsi darab szim6t v6dekez6si ritvonalig
I a v6dekez6s sorin tdrt6nt esem6nyeket

0 indulrsi - 6rkez6si idej6ga v6dekez6s sorin felhaszn ilt sz6t6myag napi osszesitett
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mennfs6g6t.
I a v6dekez6s elkezd6s6g befeiez6s6g

I minden egy6b h6szolg6lattal <isszeftigg5 esem6nJt, tett int6zked6st.

4. A Villalkoz6 ilal vezetett H6napl6 eredeti peldiny6t Yillalkoz6 a benyijtott szirnlirja
mell6 csatolja-

13. Jirmn, g6p meghib6sodis

13.1. Yillalkoz6 kriteles Megrendel6t 6nesiteni minden olyan meghibisodisr6l, ami
akzdiiyozzz a mentesit6si munk6latok elv6gz6s6t. Meghibrisod6s eset6n V6llalkoz5nak 4
6rin beliil p6tolni kell a kiesett g6pjirmrivet va;gy az eredetivel azonos mriveleti
k6pess6gekkel rendelkez5t kell biztositania.

14. Mentesit6si munkik teljesit6s igazol{sa.

14.1. A Yalldkoz6 iltal elv6gzett sikossrig mentesit6si munk6k teljesit6sinek igazolisira
Megrendel6 az alihbi dokumentumokat fogadia el.

- Menedev6l adatzlt z teliesitett mentesitlsi id6 iguolAsira
- T6rk6pes jelent6s a mentesitett tenilet ig""olisira.

14.2. Az elv6gzett mentesit6si munk6k mennyis6gi 6s min6s6gi ellen6rz6s6t Megrendel5 az

0tellen5r ritiin helyszini beirir'assal #gzi. A mentesit6si munkdk teljesit6si adatainak
dokumentilisira 6s ut6lagos ellen6rz6si lehet6s6g biztosit6s6ra Yillalkoz6 a h6- 6s

sikossig-mentesit6sben r6sztvev6, sz6r6 jirmfiveken mriholdas helyzet meghztzrozAson
alapul6 kovet6 rendszert mrikodtet. A rendszemek alkalmasnak kell lennie a, iiLrm'i iitzl
bejirt itvonal terk6pi grafikus megjelenit6s6re, visszziS*zasra. a teljesitett mentesit6si
munk4 id6 6s pozici6 adatarnak listirzisra, egy adott id5szakban bejirt teljes ritvonal
graf,rkus megjelenit6sre.

14.3. Yallalkoz6 napi teljesit6s6nek igzzolisara, a miholdx helyzet meghariroz6 rendszet
dkalmazisisal, t6rk6pes jelent6st k6szit. A t6rk6pes jelent6s adott napon jirmffvenk6nt, a

v6dekez6s sorSn az adott jirmri ikal beiin <isszesitet ritvonalat t6rk6pen ihrlzolit 6s

nyomtatott formiban k6sziil. Villalkoz6 a benyuitott szunllir mell6kletek6nt csatolja a

teliesit6si id6szakra vonatkoz6 t6rk6pes ielent6seket.

Mentesit6si k<irzet

l. / I k6net

Agota u

Maiorossy u

Kitlviria, t

Nagy L u

Linc u

Kirily u

Als6havi u

Agoston t6r

Hunyadi u

ILirolyi M u

Domorkapui rit

A"gy,t" J. Tid6szanat6rium

Magaslai rit

Havihegyi 6t buszfordul6

I / 2 korzet

Edison u
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l5
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H6cr5mfi

BOV-hoz vezet5 rit

BOV-hoz bekot5 [t

Tiisk6sr6ti rit

Nagytpidi osszek<it5 it
Kem6ny Zs. u.

N6meth B. u.

Mentesit6si korzet

ll./ 1 k6rzet

Aradi V6rtan[k

Klim6 u

Damianich u

Jurisics u

Angster u

Bilicsi rlt

Donitusi tit

N6meth B. u.

Angster u

Surinyi u

Edesanydk u

Nyir u

Bilicsi u(als6)

Munkicsy

Lyccum u

K.rrily u

Viradi A

Ferencesek u

Dischka Gy u

R6t u

Koztfusasitg t6r

Bainok u

Arpid hid felhait6

Ipar u

Kilvin u

Ltgszeszgyir u

Di6fa u

Battyiny u

Verseny- K6zr*tar u

Mirtirok rit

II. / 2 korzct

Z6lyom t
Vasit u

Ind6hiz t€r

J6kai u

FLird6 u

Mentesit6si korzet

YI. / I ki5net

Vadisz u ( fordul6 )

Hirsfa u

Ady E. u

Mani u

Ya'dir,z n ( fordul6 )

Fels6vimhiz u

Farkas I. u.

Bittner A. u

Limpisvdlgyi tit

l6
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Zsolnay-Lincuok

Y[. /2 korzet

I(iposztisvolgyi (Rikos Laj os)

P6csbinyatelepi 6t

Geszteny6s u

H6sok tere

Istvin akna busz fordul6ig

K6nes u

Kol6nia u

Mentesit6si korzet

\,'lI. / 1 korzet

Meryeri rit ( M6ra Nagr I )

Meryeri rit ( M6ra Nag5r I )

Kesz[ii u

Feltili:ir6

M6ra F. u. Pl6za, el6tt, szakasza is

Tiiz6r u ( Athinayt6l D-re )

Mentesit6si korzet

YIL/2konet

Veress E.

Esztergir L u

YblMu

Epit6k ritja

T$zEt t ( 6-t6lB-n + feliilidr6 mellett ))

Ifjumunkis u

Fr,ilemiile u

Lajk6 koz

Fibiin B u

Nagydeindoli 6t

Mcvirosi u

Pell6rdi u

Ptzminy P u

Kov6cs B u

Bencz r u

Ny-i ipari rit
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I-okilis v6dekez6s kiemelt fontossigri helyszinei.

Mentesit6si helyszin
Domorkapu komy6ke
Szanat6rium komy6ke
Tnsk6sr6ti rlt hidja
Edison 6t
Bdlicsi rit fels6 rEsze ll. /7
Donitusi rit
Geszteny6s u
Istvinaknai it
Bittner emelked6
TiiLz6r utca: felnljdr6
Nagydeindol

kotzet meghatarozisz-
t. /1
t. /1
r. /2
1. /2

11. /1
rr. /2
rr. /2
Yr. /t
v71. /t
v71. /2
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