
BK-5-1-2-22/K-L/2019
vALr-ALKo z nst KERET sz enz 6oBs

(1. r6sz)

amely l6trejott egyftszr6l a BIOKOM Nonptofit Kft. (sz6khely: 7632 P6cs, Sikl6sr it 52., Cg.:

02-09-062862, ad6szim 77014959-2-02, banksz6mlaszim: 10402427 -49525754-56497028,
k6pviseli: Dt. Kiss Tibot iigy,vezet6 tgazgat6), mint megrendel5 (a tov6bbiakban: Megtendel6),

m6sr6szr5l a PLATINA-BLU Zrt. (sz6khely: 7632PEcs, Faiskola u 3.; c6gjegyzlkszim:02-10-
060282) ad6szdm: (12491296-2-02) barkszimlaszim: 17737007-20651938-00000000, k6pviseli:
Katics J6zsef vez1igazgat6) mint v6lTalkoz6 (a tovibbiakban: Yillalkoz6) (a tov6bbiakban
egyiittesen: Szerz6d6 felek) kozott a mai napon az alLbbi felt6telekkel.
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Megrendel6, mint ajidatk&6 2078. 6v december h6 13. napiilr ,,P6cs Megyei Jog{r V6tos
belteriileti koztediletein g6pi valamint k6zi h6- 6s sfkossigmentesit6si munkik elv6gz6se"
tirgybzn a kcizbeszerz6sekr6l szolo 2075. 6vi C)CIII. torv6ny (tov6bbiakban: Kbt.) Harmadik
R6sz 772. $ (1) bekezd6s b) pontja 6s a Kbt. 105. S (1) bekezd6s a) pontja szerinti, a Kbt. 113. S

(1) bekezd6se szerinti risszefoglal6 tiljlkoztatdsban meghirdetett, nyilt kozbeszerzlsi eljilris,
melynek 7. ftszlt k6pezte akflzi h6- 6s sikoss6gmentesit6si munkik elv6gz6se P6cs, Budai
virostdsz tedilet6n.

Megendel5 r kozbeszerzls tilrgyival szemben timasztott mennyis6gi 6s szakmai
kovetelm6nyeket az Eli6t6st Megrndit6 Felhiv6sban 6s a Kcizbeszerzlsi Dokumentum ft.szlt
k6pez6 feladadeirisban hatarozta meg.

Megrendel5 a kozbeszerz|.st eli6r,i;s sor6n benyijtott aiinlztokat megvizsg6lta, egym6ssal

cisszevetette, a sziiks6ges 6t6ke16st lefolytatta, 6s dont6s6t az elbir6l6st kcirvet5en, 2019. ianudr
h6 16 napjdn ir6sban az ajilnlattev6kkel kozolte. Megrendel6 - a hivatkozott kozbeszeru|.si
elj6risban - hozott dont6se szerint nyertes ajirlattev6 az 7. r6sz vonatloz6sdban a V6llalkoz6
Iett.

Ilyen el6zm6nyek utin a Szerz6d6 Felek az Eljiri,st Megindit6 Felhivisnak, a dokumentdct6
r6sz6t klpez5 feladatleir6snak, valamint z Y6llalkoz6 kozbeszerz6si eljdr6sban benyijtott
aiilnlatanak megfelel5en az zlilbbiak szerint 6llapodnak meg:

I.SZEF.Z6DES TARGYA

1.) Megrendel6 megtendeli, a Yilllalkozo pedig elv6llallt - a lelen szerz6d6s 1. szirn:6 mell6klet6t
k6pez6 feladatleir6sban r6szletezett - az al6bb meghatzrozott feladat elv6gz6s6t:

7. r6.sz:K6.ziho- 6s sftoss6gmentesit6si munk6k elv6gz6se Budai v6rosr6sz teriilet6n (16.584 m),
Megrendel6 egyedi megtendel6sei alapjin.

rr. vEDEKEzfsttn6

2.) A v6dekez6s id6tarama a szerz6d6skot6s napjitol2019. lpttlts 30. napj6ig 6ll fenn.

III. YEDEKEZESI HELYSZiNEK

3.) A mentesitend5 irtvonalak P6cs Megyei Jogu V6ros meghatilrozott kozteniletei, jardii 6.s
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6tkel5i, melyekr5l val6 kimutatast a ielen szerzSdls 2. szimi mell6klet6t k1pez6 feladadeir6s

taftalmazza.

rv. TAJEKoZTATAST KOTELEZETTSEG

4) Villalkozo haladlktalanul 6rtesiti a Megtendel5t minden olyan koriiLlm6np,Sl, amely jelen

szerz6dls teljesit6s6t, eredm6ny6t, illetve a teljesit6si hatirid6ket 6rdemben 6rinti v^gy
befoly6solja. Az 6rtesit6sben rogziteni kell az okolat,6s javaslatokat kell tenni a megold6sra.

5.) Amennyiben Villalkoz6 az elj6r6st megindit6 felhivisban vlgy a kozbeszerz6si
dokumentumokban nem szerepl6, a teliesit6shez sziiks6ges egy6b informici6ra vart sziiks6ge,
koteles az inform6,ci6 ig6ny6r6l Megtendel6t halad6ktalanul 6rtesiteni. Megendel6 vdllzlja, hogy
Yillalkoz6 6ltal 6sszenien k6rt, a szerz6dlsszerfi teljesit6shez sztiksdges minden inform6ci6t,
adatot, nyilatkozatot, hozziiirulilst a lehet5 legovidebb 6sszerfi hat6rid6n beliil - k6sedelem

n6lki.iLl - a V6llalkoz6 rendelkez6s6re bocs6tja.

6.) A V6llalkoz6 6s a Megrendel6 a szen6d6.s teliesit6se 6rdek6ben a fentieken tul, 6ltaliban is
egyiittmrikodnek. Ennek megfelel6en kell6 id6ben egym6s rendelkez6s6re bocs6ti6k a sziiks6ges
adatokat 6s eszkcizciket, valamint gondoskodnak a teljesit6s tov6bbi felt6teleinek megteremt6s6r5l.

Y. SZF,RZ6O6 FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

7.) V6llalkoz6 koteles gondoskodni az illtzlz vlgzett h6- 6s sftoss6gmentesit6si munkikkal
osszefiigg6sben a votatkoz6 mfiszaki, munkav6delmi, biztons6gtechnikai, tirz- 6s

k<irnyezew6delmi el5ir6sok, valamint a vonatkoz6 MSZ el6fu6sok betartis6t6l. Fentiek tart6s 6s

sorozatos elmulaszt6sa eset6n Megtendel6 logosult YA)lalkoz6 6rtelemszerfi vonatkoz6 szimlart
min6s6gr levon6ssal csokkenteni. Az 6let-,6s vagyonbiztonsigot veszllyeztet5 esetben pedig a

konkr6t megrendel6s6t6l el6llni, 6s jelen szerz6d6st azonnalihatilllyal felmondani.

Yillalkoz6 felel6s a helyszinen v6gzett minden tev6kenys6g biztositLsillrt, 6s a tev6kenys6g6vel

ossz eftigg6sben harmadik s z em6lynek okozott kfulrt.

8.) Villalkoz6 koteles a h6- 6s sikoss6g mentesit6si feladatot olyan szinvonalon ell6tni, hogy a

gyalogos 6s kozriti forgalom biztositisra keriiljon.

9.) Villalkoz6 felel6s a teljesit6shez sziiks6ges elegend6 sz6mri 6s szaktud6sti szemllyzet
biztositilsl,Lrt. Villalkoz6 felel6s tz alkalmazottainak m^g tartasa6rt a teliesit6s hely6n.

10.) Villalkoz6 koteles az elvl.gzett munkir6l h6napl6t vezetni a jelen szerz6d6s 2. szimit
mell6klet6t k6pez6 feladadefu6sban foglaltak szerint.

11.) V6llalkoz6 halad6ktalanul kozol Megtendel6vel minden olyan koriilm6nyt, amely jelen
szen6d6s telj esit6s6t 6rdemben 6rinti vagy be foly6solj a.

12.) Megrendel6 jogosult a V6llalkoz6 tev6kenys6g6t ellen6rizni, de az ellen6rz6s a V6llalkoz6
szerz6d€.sszer6 teliesit6s6t nem hdtiltathatja. V6llalkoz6 nem mentesiil a felel5ss6g al6l, ha
Megrendel6 az ellen6ru6st elmulasztotta vagy nem megfelel6en vlgezte el, 6s nem is hivatkozhat
attl.

13.) Viltalkoz5 jogosult alv6llalkoz6kat 'rgenybe venni. Ha a Y6lTalkoz6 a munk6t alvillTalkoz6
bevon6s6val v6.gzt, art6l kciteles el6zetesen tijlkoztatnt a Megtendel5t, az alv6llalkoz6k
teliesit6sbe tort6n5 bevon6sa, illet6leg az alvillalkoz6k szem6ly6nek m6dosit6sa tekintet6ben
Vdllalkoz6nak a Kbt. 138. S (2)-(5) bekezd6s6t alkalmazva kell eliirnia. Az alvillalkoz6knak meg
kell feleLriiik a kcizbeszerzlsi eliilrisban az alvilTalkoz6kn meghatirozott kovetelm6nyeknek.

Y6llalkoz6 a Kbt. 138. S (1) szakasza alapliln kotelezetts6get v6llal ata, hogy a szerz6d6s
teliesit6s6nek id5tartama alatt a Megrendel6nek bejelentett alvilllalkoz6i teljesit6s cisszesitett
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arinya nem haladhatja meg a saiit teljesit6s6nek arirydt.

Yilllalkoz6 a teljesit6shez a kozbeszerz|.si eli6r5,s sor6n, az alkalmassig4nak igzzolS,siban r6szt
vett szervezetet a Kbt. 65. $ (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don koteles ig6nybe
venfli, valamint koteles a teljesit6sbe bevonni az alkalmassig rgazolisihoz bemutatott
szakembeteket. E szewezetek vagy szakemberek bevon6sa akkor maradhat el, vagy helyettiik
akkor vonhat6 be m6s (ide6rwe az itrlakul6s, egyesiills, sz6*ilas irtj6n tot6nt jogut6dl6s
eseteit is), ha azElad6 e szervezet vagy szakember n6lktil vlgy 

^ 
helyette bevont irj szervezettel

vrgy szakemberrel is megfelel azoknak az alkzlmass6gi k<ivetelm6nyeknek, amelyeknek a

Yilla,lkoz6 a kozbeszerzlsi eliirS,sban tz adott szervezettel vagy szakemberrel egyi.itt felelt meg.
Y6llakoz6ra a kozbeszen{.si elifuils sot6n bemutatott szervezetek 6s szakemberek bevon6s6ra
tekintet6ben egy6bir6nt a Kbt. 138 S (4) bekezd6se alkalmazand6.

Yillalkoz6 a jogosan ig6nybe vett alv6llalkoz66,n rigy felel, mintha a munk6t maga v6,gezte
volna; alv6lla,lkoz6 jogosulatlan igenybev6tele eset6n pedig felel5s minden olyan kit6tt is, amely
an6lkiil nem kcivetkezett volna be. Ha YilTalkoz6 a ielen Y. fejezet rendelkez6seit megszegi, a

Vev 5 i o go s vlt a sz erz6d6 s s z e 96 s kove tke z m6nyeit elkalmazri.

V6llalkoz5 az illltzla 6.s akalma;zottz;i altal okozott kirlrt teljes felel5ss6ggel tartozik. E korben a
Y6llalkoz6 kifejezetten kotelezetts6get villal arra, hogy a tev6kenys6ge folytin ered5 k6rokat
teljes konien megt6dti.

14.) Vrllalkoz6 koteles a szerz6d6.s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezet6t
Megtendel6 szLmira megismerhet5v6 tenni 6s Megrendel6t halad6ktalanul6rtesiteni a Kbt. 143. S

(3) bekezd6se szerinti iigyleteir6l.

15.) A YilTalkoz6 - amennyiben kiilfoldi ad6illet6s6gri - kciteles a szerz6d€shez zna. vonatkoz6
meghatallr;iazist csatolni, hogy ^z illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l ^ m^gyar ad6hat6s6g
kozvedeniil beszerezhet a V6llalkoz6ra vonatkoz5 adatokat zz orszigok kozotti jogseg6ly

ig6nybev6tele n6lkiil.

VI. MEGRENDELES, ATEOAS-ATVETET

16.) Megtendel6 k6pvisel6i szakszerfien kitoltott Megrendel6 bizonybttal vagy telefonon -,
melynek aLitamasztilsira szolgill a Felek rendelkez6slre il16 h6napl6 - adhatnak kozvetlen
megtendel6st a YiiJa,lkoz6 kijelolt k6pvisel6i6nek. Amennyiben Yilllzlkozo a h6- 6s

sikoss6gmentesit6s sor6n a bizonylatban rogzitettekt6l elt6r5 6llapotot tal6l, akkor a munk6t
felfiiggeszteni, 6s Megtendel6t 6rtesiteni koteles. P6ununka 6s tobbletmunka csak a Megtendel5
irisbeli enged6ly6vel v6gezhet6. Felek e tekintetben r6utal6 magatzrtasra nem hivatkozhatnak.

VII. ELLENERTEIq FIZETESI FELTETELEK

17. ) Jelen szerz6dls keretcisszege: 7.500.00Q- I{UF. Amennyiben a szerz6d6s id6tartama alatt a

megjelolt keretosszeg nem keriil teljes m6rt6kben felhasznililsra,Ydllakoz6 az esedegesen ebb5l
ered5 k6rig6ny6t nem 6rv6nyesitheti Megendel6vel szemben.

Felek a villlalkoz6i dijat munkanemenk6nti bont6s szerint, az alilbbi osszegekben 6llapitjdk meg.

H6- 6s sikoss6gmentesit6s CaCI z:6zalik 7:3 arinybrn bekeverve, a sztiks6ges
mennyis6gben kisz6rva, a mentesit6 anyag ilrival egyiitt 35 HUF+irFA/rn', 

^r^,harmincot forint plusz Lltililnos forgalmi zd6/m'
Sftoss6gmentesit.Ss CaCl zizzl6k 1:3 arinyban bekeverve, a, szi.iks6ges mennyis6gben
kisz6rva, a mentesit5 anya;g anyagirival egyiitt: 21 HUF+AFA/rr", azaz huszonegy
forint plusz 6ltal6nos forgalmi ad6 /m'

- 
J6gfelver6s: tl5 HUF+AFA /rnz, azaz egysz6zharmincot forint plusz 6hal6nos forgalmi
ad6 /m2
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H6 elsz6llitlsa g6piirmrivel: 3.800 HUF+ itEL/6:ro., azaz hilromezemyolcsziz foint
plusz illtalinos forgalmi ad6 /6ra
Buszoblok (szimpta-28 m peron) h6- 6s j6gmentesit6se: 3.500 HUF+ LFA/db, 

^r^,h6romezerotsziz fointpl:usz Lltalinos fotgalmi ad6 /db
Buszoblok (dupla-4O m peron) h6- 6s j6gmentesit6se: 4.500 HUF+ itEL/db, 

^r^,
n6gyezerotsziz fointplusz 6lta,l6nos forgalmi ad6 /db
Gyalog6tkel6k h6- 6s j6gmentesit6se: 1.500 HUF+ AFA/db, Lz^z ezerotsziz forint plusz
6ltal6nos forgalmi zdo /db
K6szenl6t 120 HUF+ ApNrc/Ota., 

^z^z 
egyszizhisz foint plusz 6ltal6nos forgalmi ad6

/f6/ora
Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy az elsz6mol6s sorin a mindenkor hat6lyos AFA torv6ny
rendelkez6seinek megfelel6en iirnak el.

18.) Megendel5 el5leget nem fizet.

Y6llalkoz6 nem fizethet, illetve sz6molhat el a szerz6d6s teljesit6s6vel osszefiigg6sben olyan
kolts6geket, melyek a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s k) pontjinak, ka) - kb) alpontj6ban meghatarozott
felt6teleknek nem megfelel6 tarsasdg tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek V6llalkoz6 ad6koteles
jovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak

A villTalkoz6si dij kifizet6se az egyedi. megrendel6s szez6d6sszer6 teljesit6s6t kovet6en, a Kbt.
135. S (5)-(6) bekezd6s6ben r5s a Ptk. 6:130. $ (1) bekezd6s6ben foglaltak szerint a szilmla
k6zhezv6tel6t vagy - ha b6rmely, a Ptk. 6:130. $ (2) bekezd6s6ben szabillyozott kori.ilm6ny fenn6ll
- az igazolt szerz6d6sszer6 teljesit6st kovet5 30 napon beli.il, szimla ellen6ben, OTP Bank
p6nzrnt1zetn6l vezetett 11731001-20651938-00000000 p6nzforgalmi szdnli1ilru val6 6tutalissal,
forintban GIUD tort6nik. Amennyiben a teljesit6shez A Megtendel5 ielen elilrits keret6ben
kotott szez6d6sek teljesit6se sorin az ad6zis rendi6r6l szolo 2077. 6vi CL. torv6ny 6s a
vonatkoz6 j ogszab6lyok tendelkez6seit teljes korben alkilmazza.

19.) A szimlit havonta egy alkalommal, Megrendel5 nev6te, cim6t feltiintewe kellki6llitani 6s a
Megrendel6 sz6khely6re megkiildeni. Ett5l elt6r5en ki6llitott szimlilk eset6ben Megendel5
jogosult azokfi azonosithatatlank6nt visszakiildem. Az ebb6l ered5 fizet6si k6sedelem miatt a

YdlTakoz6 k6sedelmi kamatot nem 6rv6nyesithet a Megtendel5vel szemben.

Megrendel6 fizet6si k6sedelme eset6n Yillalkoz6 a Kbt. rendelkez6seinek megfelel6en jogosult a

Ptk. 6:155. $-6ban meghatirozott k6sedelmi kamatot, illetve a behajtisi kolts6gitalinyr6l s2616

2076.6vi IX. torv6ny 3. S (1) bekezd6se szednti forintosszeget kovetelni.

vI II. SZERZoDEST BIZTOSiTO MELLEIA(OTELEZETTSEGEK

20.) V6llalkoz6 kciteles a szerz6d€s teljes id6tartama abtt a megrendel6st,5l sz6miwa legk6s6bb 60

percen belii{ a villalt szolg6ltatist minden munkatertileten megkezdeni, valamint a h6- 6s

sikoss6gmentesit6st a kezd6st5l szdmitott 6 6rin beltil, a sftoss6gmentesit6st a kezd6st6l szimitott
4 6rin beli.il befejezni. A kezd6si id6t meghalad6 vagy bdrmely munkaterii.leten tcit6n6
k6sedelmes teljesit6s eset6n Y6llalkoz6 koteles minden eg6.sz 6r6t kovet5en a k6sedelem
megsziinteti.slig 75.000r- I{UF, azaz hetvenotezer forint m6rt6kff kotb6rt megfizetni.

Megrendel6 f.enrtarga magirak a jogot a:ra, hogy a megrendel6st6l szdmitott 60 percen tuli
k6sedelmes munkakezd6s, valamint a h6 -6s sftoss6gmentesit6st a kezd6st5l sz6mitott 6 otit
meghalad6, a sfl<oss6gmentesit6st a kezd6st6l szdmitott 4 6r6t meghalad6 befejez6se eset6n a

befejez6si hatiid6lejirtilt kcivet6en Yillalkozo kolts6g6n tov6bbi er5for6st vonjon be a munkik
miel6bbi befejez6se 6rdek6ben, mely nem mentesiti Y6llalkoz6t a kotb6rfizet6si kotelezetts6g al6l.

21.) Megrendel6 csak abban az esetben tarthat rg6nyt a k6sedelmi kcitb6rre, amennyiben a

k6sedelem a Y6llalkoz6 hib6i6b6l ered. Y6llalkoz6t tovibb6, nem terheli kotb6rfizet6si



kotelezetts6g, ha kotelezetts6gei teljesit6s6t vis maior akadilyozza meg. Vis maior alatt 6tend5k
kiilonosen elemi csap6sok, sztr6ikok vagy egy6b munkahelyi zavargilsok, foldcsuszamlisok,
foldreng6sek, viharok, villimcsap6sok, 6radisok, valamint egy6b hasonl6, el5re nem l6that6
esem6nyek, amelyek mindk6t f6l 6rdekkor6n kivii{ mertlnek fel 6s amelyeket a Felek kell6
gondossi,ggal sem tudnak kikiiszobolni.

22.) A Szerz6d6s Yillakozo 6rdekkor6ben felmeri.ilt okb5l tort6n5 meghiirsul6sa eset6n a

YillTalkozo koteles a szerzidlses keretcisszeg 15 o/o-6nak megfelel6 m6rt6kf (1.125.000 HUF, azaz

egymilli6 egyszizhuszoniitezer forinQ kcitb6r megfizet6s6re. Felek rogzitik, hogy a meghirisulisi
kotb6r vetit6si zlzpjr a telfesit6s arilnyilban csokken.

23.) Megrendel5 kotb6rig6ny6nek 6rv6nyesit6se nem jelenti az egy6b ig6nyeinek - hib6s

teliesit6shez kot5d6 - elveszt6s6t.

24.) Y6ll^lkoz6 a szerz6d6.s alilrilsako\ ezt kovet6en pedig a szerz6d1s fenn6ll6sa abtt a

Megendel6 felhivilsira halad6kalanul koteles a Megtendel6 fel6 a biztositisi szerz6d6s vagy
kotv6ny bemutat6s6val igazoLri, hogy rendelkezik legal6bb a szerz6d6s tdrgya szerinti
tev6kenys6gre kiterjed6, 5.000.000, HUF/6v, Lz^z otmilli6 foint/6v 6s k6resem6nyenk6nt
2.000.000 HUF, azaz k6tntlli6 forint cisszegte sz6l6 szakmai felel6ss6gbiztosit6ssal. A biztosit6si
szerz6d6s vagy kotv6ny bemutatis a szerz6d6,skot6s felt6tele. A felel6ss6gbiztosit6st aY6llalkoz6
a szerz6d6.s megszfin6s6ig koteles fenntartani. Amennyiben a Y6lTzlkoz6 biztositilsa - a

V6llalkoz6nak fel nem r6hat6 okb6l - megszfinik 6s helyette halad6ktalanul, de legk6s6bb a

megszfin6st6l szimitott 8 naptiri napon beliil (rj biztosit6si szerz5d6st nem kot, e mulaszt6s a

szerz6d6snek a Megrendel6 6ltali azonnah megsziintet6s6t (szankci6s felmond6s6t) vonhatia maga
utin. Amennyiben a Y6llzlkoz6 felel6ss6gbiztosit6sa a Yilllalkoz6 m'iaszt6s6b6l vagy mis,
szimira felr6hat6 okb6l szfinik meg a Megrendel6 jogosult a szerz6d1s azonnzl hadllyal tot6n5
felmond6s6ra.

IX. EGYUTTM(IKODES

25.) A szerz6d6st 6rint6 k6rd6sek, a munkav6gz6s osszehangolS"sa, a h6- 6s sikoss6g mentesit6s

sor6n sziiks6gess6 v Ll6 rntlzked6sek megt6tele tekintet6ben

BIOKOM Nonprcfit I(ft., mint Megrendel6 ftsz66l kapcsolattart6 szem6ly,:

n6v: Bozsits Boldizs6r zoldteriilet fenntatisi vezet6
levelez6si cim:7 632 P6cs, Sikl6si it 52.

telefon: + 36-30-428-07 62
fix: *36 72 805 333
e-mail: bozsits.boldi"sar@biokom.hu

Platina-BauZrt., mint Villalkoz6 r6sz6r6l a h5- 6s sikossig mentesit6s6rt felel6s vezetS:

n6v: Szab6 Attila
levelez6si cim:7632 P6cs, Faiskola u.3.

telefon: 06-30 / 987 -4259

fax 72/570-095
e-mail: info@olatinabau.hu

A kapcsolattart6k adatatt (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsz6m6t, stb.) a Felek l<rzarclag a

szerz6d6s teljesit6s6vel osszefligg6 kapcsolattartds c€ljib6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6 egy6b iogos
6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sor6n a kapcsol6d6

logszabillyok 6s adatv6delmi szabilyzztaik rendelkez6sei szerint i6rnak el

26.) Szerz6dS felek jelen szerz6d6sben felhatalmtzzilk a 25. pontban megnevezett
k6pvisel6iket, hogy a h6- 6s sftoss6g mentesit6si munk6kkal kapcsolatos dont6sekn6l, a teliesit6si

&qe



iegyz5konlwek al6:lisin6l a feleket teljes iogkorel k6pviselj6k. Jogosultak, illetve kotelesek
megtenni mindazon mfiszaki int6zked6seket, nyilatkozatot, amely a szerzSdts teljesit6s6hez

sztiks6gess6 v6lik 6s a jelen szez6d6sben, s a szerz6d6s mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes.

Szerz6d6 felek k6pvisel6inek a jelen szerz5d6sben biztositott iogkor6nek kod6toz6sa a m6sik

f6llel szemben csak ir6sbeli kozl6st6l kezdve hatilyos. A k6pvisel6k szem6ly6ben t6rt6n6 villtozilst
a felek egymissal azonta.l,rtilsba:,. kozlik.

27.) Szerz6d6 felek kotelesek egymis kozotti valamennyi kozl6st, 6rtesit6st, int6zked6st 6s dont6st
ir6sban rogzitem 6s egymishozhaladlktalanul eljuttatni lev61, fax vagy email fi96n. Minden olyan
kozl6s, mely a szerz6d6s vonatkoz6siban a cimezett r6sz&61tudom6sulv6telt, vagy int6zked6si
kotelezetts6get ielent, illewe keletkezet, postai (rton is meg kell killdeni. A postai riton eljuttatott
nyilatkozatok k6zbesitettnek tekintend5ek, amennyiben azok ,rnem kereste", ,,6w6telt
megtagadta", ,,cifizett ismereden" vagy hasonl6 tartalmf postai jelz6ssel 6rkeznek vissza a

nyilatkozattev6hoz.

28.) Felek meg6llapodnak abban, hogy jelen szerz6d€,s hatillyinak t^rtama alatt 6s azt kovet6en
bizalmasan, iizleti titokk6nt kezelik a szerz6d6s teljesit6se kapcsin tudom6sukra jutott
inform6ci6ikat, t6nyeket vagy adatokat, azokat harmadik f6lnek semmilyen form6ban nem adj6k
tov6bb. A fenti inform6ci6k, t6nyek, valamint adatok - a m6sik f6l6ital el6zetesen adott kifejezett
ir6sbeli hozzijilnlilsa n6lkiil -l<tzir6laga szerz6d6,s teljesit6s6re haszn6lhat6k fel.

29.) Mindklt f6l tiilkoztaga 6,nntett munkav6llal6it a jelen szerz6d6sben foglalt kotelezetts6geir6l

6s felel6ss6get v6llalnak sai6t munkav6llal6ik tekintet6ben a fenti kotelezetts6gek teljesit6s66rt.

X. SZERZ6OBS ID6TARTAMA, MEGSZONESE

30.) Szerz6d6 Felek jelen szerz6d6st kiz6r6lag a Kbt. 141. S szerinti koriilm6nyek fenn6llta eset6n

m6dosithatj6k.

31.) Felek a ielen szerzSd1.st a szerz6d1s aliitisilt6l kezd5d5 hatilllyal jelen Szerz6d6s 2.)

pontiiban meghatarozott id5tartamra kotik. Felek rogzitik, hogy a szerz6d6s id6 el6tt megszrinik,
hz a lifizetett v6llalkozdsi dti cisszege - a szerz6d6s id6tatam6nak utols6 napiilt megel6z6en -
el6ri a szez6d6ses keretcisszeg m6rt6k6t.

32.) Jelen szerz6d6sben foglalt meg6llapoddshatilrozott id6tartam6ra tekintet n6lkiil, b6rme\nk f6l
jogosult jelen szerz6d6st 30 napos felmondisi id6 kikot6se mellett, fuisban, indokol6s n6lkiiLl

felmondani.

33.) A Megendel6 zYilzkoz6hoz rntlzett irisbeli nyilatkozattal,kirt6it6si kotelezetts6g n6lkiil
az o nnah hztally al felmondhatj a a sz erz 6 d6 s t, ha

- a Yillalkoz6 a mentesit6s elrendel6s6t5l szimitott 12 6r'i;s k6sedelembe esik vagy a

szetz6d6s rd6lurtarrra alatt ^z egyedi megrendel6sek vonatlozis6ban 3 alkalommal
k6sedelmesen teliesit;

- aYillalkoz6 stilyos szerz6d6sszeg6st kovet el, azaz a szetz6d6sb6l ered6 valamely l6nyeges

kotelezetts6g6t nem teljesiti,
- a Kozbeszerzlsi Dont5bizottsig a Kbt. 152. $ szerinti hatdrozatdban meg6llapitotta a

kozbeszerz6si eliilti;sra vonathoz6 szab6lyok megs6rt6s6t, felt6ve, hogy a jogs6rt6s

befoly6solta a kozbeszerzi.si el)fuilst lezdr6 dont6st,
- a YilTalkoz6 6sszer6 id6n beliil nem teljesiti a Megtendel6 arra vonatkoz6 felsz6litis6t,

hogy tegyen marad6ktalanul eleget a szerz6d6sben meghatarozott kotelezetts6ge
kifogistalan 6s id6ben pontos teljesit6s6nek,

- aY6lalkoz6 alapos ok n6lkiil megtagadja a Megrendel6 6ltal adott utasit6sok v6gtehajtasit;
- a Y6llalkoz6 a szerz6d6.s 24. pontiiban meghatzrozott biztosit6si szerz6d6se a jelen

szerz6d6s id6tartama alatt megszrinik 6s helyette aY6llzlkoz6 6j biztositdsi szerz6d6st nem



kcit vagy amennyiben a biztosit6si szerz6d6s nem a YilTakoz6nak felr5hat5 okb6l szrint
meg, a megszfint6st kcivet6 8 napon beliil nem kcit;

- a V6llalkoz6 aKbt.138. S @ - $) bekezd6s6ben foglaltakat megs6rti,
- a V6llalkoz6 ellen cs6d- vagy felsz6mol6si eljfuLs vagy v6gelszilmolils indul,
- a V6llalkoz6 megs6rti a titoktart6si kotelezetts6get.

34.) A Megtendel6 aYilllalkoz6hoz ntlzett ir6sbeli nytlatkozattal, k6rt6rit6si kotelezetts6g n6lkiil
azonnzh. hatillTyal felmondia a szerz6dlst, ha a Yillalkoz6 tulaidoni helyzet6ben vagy tulajdoni
viszonyaiban b6rmely, a Kbt. 143. S (3) bekezd6s6ben meghatarozott koriilm6ny bekovetkezik.

35.) A Y6lTalkoz6 a Megrendel6 srilyos szerz6d6sszeg6 magatzrtdsa eset6n jogosult azonna.l:.
hatilllyal ir6sban felmondani z szerz6d6.st. Ebben az esetben a Y6l7zlkoz6 jogosult 

^Megtendel6vel szemben 6rv6nyesitent a szerz6d6sszeg6sb6l fzkzdo egy6b ig6nyeit is. Sulyos
szerz6dl.sszeg6snek tekintend6 kii{oncisen, ha:

Megtendel6 6ltal ki{llitottigazolils 6rtelm6ben esed6kes b6rmely cirsszeget nem fizet ki a
villlalkozisi szerz6d6sben meghat6rozott h^taid6ig, felt6ve, hogy a Yillalkoz6 lltal
tfzcjtt legal6bb 30 napos p6thatirid6 is eredm6nyteleniil eltelt, valamint
a Megrendel5 frzet6sk6ptelenn6 v6lik.

XI. EGYEB RENDELKEZESEK

36.) Felek a szerz6d6,sb5l ered6 vit6s k6rd6seket megkis6dik t6rgyalis it16n rendezni, melynek
eredm6nytelens6ge eset6n a P6csi J6risbr6sig, illetve 6rt6ldtatat6l fiigg6en a P6csi Torv6nysz6k
illet6kess6g6t kotik ki.

37.) A ielen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben kiilonosen a Polg6ri Torv6nykonyvr6l
sz6lo 2073. 6vi V. torv6ny, a kozbeszerz6sekr5l szolo 2015. 6vi CXLIII. torv6ny (,,Kbt.'), 6s
egy6b hatilyos, kapcsol6d6 jogszabilyok vonatkoz6 rendelkez6seit, valamint a kozbeszerz€si
eljdr6,sbm k6s zitett zjinlattlteh felhivis el6irdsait kell alkalmazni.

J elen szerz6d6s elv6laszthatatlan r6.sz6.t k6pezik az alibbimell6kletek:
1. szimi mell6klet: EliitistMegrndit6 Felhiv6s
2. szimi mell6klet. Feladadeir6s (I(ozbesz erztsi Dokumentum)
3. szill:r,i mell6klet YillTakozo aiilnlata, valamint ^z ajinlathoz kapcsol6d6 iratok

ftu6nyp6tl6s, felvil6gositis, indokl6s)

A Szerz6d5 felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok frzikailag nem keriilnek csatol6sra
a szerz6d6s tcirzsszriveglhez, de a Szerz6d6 felek szAmira ismert azok tartalma. F,zen iratokat irgy
kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerz6d6s elv6laszthatatfzn r6sz6t k6pezik, azzal egyttt
6rtelmezend6ek.

A szerz6d6.st a Felek - annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se utin - mint akaratukkal mindenben
Megrendel6t,2 plldiny
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