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Q. r6sz)

iT:tf l6treiott egyftszr6l a BIOKOM Nonptofit Kft. (sz6khely:7632 p6cs, Sikl6si rit 52., Cg.:
02-09-062862, ad6szim 71014959-2-02, bankszimla szdm: 10402427 -4g525754-564grc;g,
k6pviseli: Dr. Kiss Tibor i.igyvezet5 rgazgat6),mint megtendel5 (a tov6bbiakban: Megrendel6J,
misr6'szr6l a PLATINA-B Lll Ztt. (sz6khely: 7632 P6cs, Faiskola lJtca 3.; c6gjegyz6ks z6m: 0Z-
10-060282, ad6szim: 12491296-2-02, bznkszAmlaszim: 11731001-20651938-00"0OdbOO, k6pviseti:
Katics J6zsef vez1igazgat6) mint vdlTzlkoz6 (a tovibbiakban: V6ll atkoz6) (a tov6bbiakban
egyiittesen: szerz6d6 felek) kozo tt a maj napon az alilbbt felt6telekkel.

EIOzIr.ENYEK

Megrendel6, mint ai6nlatk&6 2018. 6v december h6 13. napj6n,,pr3cs Megyei Jog6 virosbelteriileti kciztertiletein g6pi valamint k6zi h6- 6s sftorr6gftentesft6si munk6k elv6gz6se,,tatgyban a kozbeszetz6sekr5l szolo 2075. 6vi GXLIII. torv6ny (tov6bbiakban: Kbt.) HarmadikR6sz 112' $ (1) bekezd6s b) pontia 6s a Kbt. 105. S (1) bekezdlr); porrg, szerind, a Kbt. 113. $(1) bekezd6se szerinti <isszefoglal6 t6i6koztat4s-b"r" m.ghirdeteti, n1flt kozbe szerz1.si eljfu;s,melynek 2' t6sz6t k6pezte a k6,zi h6- 6s sikossignientesit6si munMk elv6gz6se p6cs
Kertviros kelet teriilet6n.

Megrendel5 a kcizb.eszerz6s tirgyival szemben tamasztott mennyis6gi 6s szakmaikcivetelm6nyeket az Elj6r6st rrregrnaita Felhiv6sban 6s a Krizb eszerztsi Dokumentum r6sz6tk1pez6 feladatleirisban hatilrozt, L"g.
Megtendel6 a k,zbeszerzl'si elifuils sorin benyriitott aihnlatokat megvizsgalta, egymi.ssalcisszevetette, a sziiks6ges 6rt6kel6st lefolytatta, 6s icint6s 6t az elbitill,ist kSrretd'e n,2019. ianu'rh6 16 napiiln ,6'sban az aiilnlattev5kkei kcizolte. l,l"gr.rrda6 - a hivatkozott kcizb eszetz.,sieli6t6'sban - hozott dont6se szerint nyertes ajinlattevd a 2. r6.sz vonatkoz,s 6ban a y6llalkoz6
lett.

rlyen el6zm6nyek utin a szerz6d6 Felek az El)6rist Megindft6 Felhiv6snak, a dokum entaci6r6'sz6t k6pez6 feladatleir6snak, valamint a v6llalkoz6 -kozbes 
zerz[si eljfuisban benyujtottajinlatanak megfelel5 en az al6bb nk s z erint 6llap o dnak meg:

I. SZERZoDES TARGYA

]) Mtg-"ld-elg megrendeli, a Yilllalkoz6_pldg elvdltalja- a jelen szerz6d,6s l. sz6mtrmell6klet6tkipez6 feladatleir6sban r6szrete zett - ^, ^hbb"n "gh^t6rorr,tt'f.radat elv6gz6s6t:2' r6sz:K6zih6- 6s sikoss,gmentesit6si munkik eiv6gz6se Kertviros kelef tedilet 6n el.135 m),Megendel6 egyedi megtendel6sei alapj6n.

II. VEDEKEZaSI IO6
2') A v6dekez6's id6tartama a szerzSd6skot6s napi6t6l 2019. hprits 30. napj6ig 6ll fenn.

III. VEDEKEZESI HELYSZINEK

3.) A mentesitend6 ftvonalak p6cs
6tkel6i, melyekr6l val6 kimutatilst a
tartalmazza.

Mcgyei Jogi Yiros meghat6rozott kciztedir.letei, jfudln 6sjelen szerz6d6s 2. sz6mi mell6kret6t k6pez6 rjia^i"iri" 
,

<\
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rv. TAJEKoZTATAsI r0:^ rlezETT sEG

4) V6ltalko z6 haladtktalanul 6rtesiti a Megrendel6t minden olyan koriilm6nyr6l, amely ielen

sLerz6d6s teljesit6s6t, eredm6ny6t, illewe a teliesit6si hat6rid5ket 6rdemben 6rinti vagy

befoly6solja. Az 6rtesit6sben rogziteni kell az okokat, 6s iavaslatokat kell tenni a megold6sra'

5.) Amennyiben v6llalkoz6 ^z eliirilst megindit6 felhiv6sban vagy a kozbeszerzlsi

dokumentumokban nem szefepl6, a teliesit6shez sziiks6ges egy6b inform6ci6ta var, sziiks6ge,

koteles zz rnformici6 ig6ny6r6i tvt"gr"niel5t halad6ktalanul ,6rtesiteni. Megrendel6 villlalia, hogy

V6llalkoz6 iltal 6sszer6en k6rt, a szerz6d€sszerfi teliesit6shez sziiks6ges min{en inform6ci6t,

adatot, nyilatkozato t, hozziliilrulkst a lehet6 legtovidebb 6sszer6 hatirid6n beliil - k6sedelem

n6lkiil - a V6llalkoz6 rendelkezlslre bocsitia'

6.) A V6llalkoz6 6s a Megrendel6 a szerz6d6s teliesit6se 6tdek6ben a fentieken hil, 6ltal6ban is

egyiittmfikodnek. Ennek iegfelel5en kell5 id6ben egymis rendelkez6s 6,e bocsiti1k a sziiks6ges

adatokat 6s eszkozok.t, .r"l^riint gondoskodnak a tel[sit6s tov6bbi felt6teleinek megteremt6s6t6l'

Y.ilZF,FtZ6o6FELEKJoGAIESKoTELEZETTSEGEI

7.) Villalkoz6 koteles gondoskodni az 6kala v6.gzett !:- 6t sfl<ossigmentesit6si munkikkal

osszefligg6sben a vJtarkoz6 mfiszaki, mr-rikav6delmi, biztonsigtechnikai' t$z- 6s

komyezew6delmi el6ir6sok, valamint a vonatkoz6 MSZ el6ir6sok betattis6r6l' Fentiek tart6s 6s

sofozatos elmulaszt,sa eset6n Megendel6 iogosult Yillalkoz6 6rtelemszerG vonatkoz6 sz6nl6it

min6s6gi le.ron6ssal csokkenteni.\z 6let-,'6r"t'^gyo"biztons6got vesz6lyeztet5 esetben pedig a

konkr6t megrendel6s6t6l el6llni, 6s ielen szetz6d6J'azonnrlihat1llyal felmondani'

v6llalkoz6 felel5s a helyszine n vigzett minden tev6kenys6g biztositasillrt' 6s a tev6kenys6g6vel

o s sz efligg6sben harmadik s z em6lynek okozott kLrlrl

8.)V6ltalkoz6kotelesah6-6ssflross6gmentesit6sifeladatotolyanszinvonalonell6tni,hogya
gyrlogo. 6s kozfti forgalom biztositisra keriilion'

9.) V6llalkoz6 felel6s a telf esit6shez sziiks6ges elegen d6 szilrrlru 6s szaktud6sri szem6lyzet

biztosit6si1rt. V6llalkoz6 felei6s az alkalmazott;iflak magatattis16rt a teliesit6s hely6n'

10.) v6llalkoz6 kotele s az elvi.gzett munk6f6l h6napl6t vezetni a ielen szerz6d6s 2' szilmi

-"UCU.tet k6pez6 feladatleir6sban foglaltak szerint'

11.) v6llalkoz6 habdlktalanul kozol Megrendll6lel minden olyan korii{m6nyt' amely ielen

szerz6 d6s teli esit6s 6t 6rdemben 6rinti vagy befolyisoli a'

12.) Megtendel5 iogosult a Ylllakoz-6 tev6kenys6g6t ellen6rizni' de az ellen6tz6s a V6llalkoz6

szerz6d6sszer6 teliesit6s6t nem hA6lfittia.'Y1i7alkoz6 nem mentesiil a felel6ss6g al61' ha

Megrendel6 az ellen6n6st elmulaszt 
"rr^ "^gy 

nem megfelel6en vlgezte el' 6s nem is hivatkozhat

arfa.

13.) V6llalkoz6 iogosult "Lr6llal\o 
z6kat iglrrybe venni' Ha a Yillldfl<oz6 a munk6t ak6l7alkoz6

bevon6s6va I v6.gii, arr6l koteles .l5rJt.r", tailkoztttn a Megrendel5t' ^z alv6llalkoz6k

teliesit6sbetaftn6bevon6sa,il.tabg-^ralviill\oz6kszem6ly6nekmodosit6satekintet6ben
v6llalkoz6nak a Kbt. 13g. s (2)-(5) bef,ezd6s6t zlkalmazva kell eli6mia ' Az alvilllalkoz6knak meg

kell feleLriiik a kozbesz erz6sieli6t6sban az awilllalkoz6kra meghttilrozottkovetelm6nyeknek'

Y6llalkoz6 a Kbt. 13S. S (7) szakasza alapihn kotelezetts6gt! :1[.] ay.a' hogy a szerz6d6s

teliesit6s6nek id6tartam a-aratt ^ M.s"J#nek. beielentett alvanarkoz6i telfesitr3s cisszesitett

^ti"y^nem 
haladh 

^tlr- 
meg a sai6t teliesit6sr6nek arilrly6t'



V6llalkoz6 a teliesit6shez a kozbeszerz€si elifuils sor6n, az alkalmassiginak igazolisiban r6.szt
vett szervezetet 

^ Kbt. 65. $ (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don koteles ig6nybe
venni, valamint kciteles a teliesit6sbe bevonni az alkalmassig igazolilsihoz bemutaiott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonisa akkor maradhat el, vagy helyettiik
akkor vonhat6 be m6s (ide6rtve az 5,talaktil6s, egyesiills, sz1w6l6s titj6n tor6nt logri6dt6s
eseteit is), ha azElado e szelezet vagy szakember n6lkiil v^gy L helyette bevont ij szenezettel
vagy szakemberel is megfelel azoknak az alkalmass6gi kovetelm6nyeknek, amelyeknek a
Yillakoz6 a kozbeszeru6.si elifu6,sban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.
YilTalkoz6n a kozbeszerzdsi eli66s sot6n bemutatott szerv.zetek 6s szakembirek bevon6sir-a
tekintet6ben egy6bir6nt a Kbt. 138 S (4) bekezd6se arkarmazand6.

Y4llalkoz6 a jogosan ig6nybe vett alvillalkoz6l.rt rigy felel, mintha a munkat maga v1gezte
volna; alv6llalkoz6jogosuladan ig6nybev6tele eset6n pedig felel5s minden otyan k6r6r1is, alely
an6lktil nem kcivetkezett volna be. Ha Yilllalkozo, jel"n v. feiezet rendeklz6s"it m.g.z.gi, 

^vev6 j ogos ult a szerz 6d6s s zeg6 s kovetkezm6nyeit alkalmaznt.

Ydllalkoz6 az 6hala 6s alkalmazottai 6lt,.l okozott kfu6rt teljes felel6ss6ggel taftozlk. E kcirben a
YillTalkoz6 kifejezetten k<itelezetts6get v6llal al:.a, hogy a tev6kenys6fr folyt6n ered6 k6rokat
teljes korfien megt6riti.

14') V6llzlkoz6 k<iteles a.szerz6d6.s teliesit6s6nek teljes id6tattama alatt tulajdonosi szerkezet6t
Megtendel6 szimin megismerhet5v6 tenni 6s Megtendel5t halad6ktalanul6rtesiteni a Kbt. 143. S(3) bekezd6se szerinti iigyletefu5l.

15') A YilTalkozo - amennyiben ktilfcjldi ad5illet6s6gri - kciteles z szetz6d6,shez aravonatkoz6
meghatalmazist csatolni, hogy az illet6s6ge ,r"inti ad5hat6s6gt6l 

^ m^gyar adohatosigkozvedeniil beszetezhet a Yillalkoz6ra vonatkoz6 adatokat az"orszagot f,ozatti iogseg6lyig6nybev6tele n6lkiil.

YI. MEGRENDELES, ATEOAS.ATYETBT

16') Megrendel6 k6pvisel6i szakszerfien kitoltott Megtendel6 bizonylattal vagy telefonon -,melynek aliltamasztasira szolgil a Felek rendelkez6sZre illo h6napi5 - adhjtnak kcizvetlenmegtendel6st a Y6lla.lkozo kijelolt k6pvisel5j6nek. Amennyiben y1llalkozo a h6- 6ssikossigmentesit6s sor6n 
,a- 

bbonylatban rogziteitekt6l elt6r5 iilrpotot tal6l, akkor a munk6tfelfiig3eszteni, 6s Megrendel6t 6tesiteni kciteles. P6trnunka 6s tobbletrnunka isak a Megrendeldir6sbeli enged6ly6vel v6gezhet,5. Felek e tekintetbe n lr.utal6 magatafiksra nem hivatkozhatnak.

VII. ELLENERTEIq FIZETESI FELTETELEK

17' ) Jelen szerz6d6.s keretdsszege: 6.500.000r- IilUF. Amennyibe n a szerz6d6s id,5tartam a alatt ameql;foft t<eretcisszeg nem keriil teljes m6rt6kben felhasznilS,sta,yilllalkozoaz esetlegesen ebb6lered6 kinglny 6t nem 6rv6nyesitheti Megendel6vel szemben.

Felek a v6llalkoz6i dijat munkanemenk6nti bont6s szerint, az alilbbicisszegekben 6llapitj6k meg.H6- 6s sikoss6gmentesit6s cacl zizallk 7:3 arinyban bfk.r..rr,", a sziiks6ses
mennyis6gben kisz6rva, a mentesit6 anyag 6r-6val .gyii*' zl tlupifie,i*',* 

^7")huszonh6t forint plusz 6ltal6nos forgalmi 
^di1m,Sikossdgmentesit6s caCl zizal6k 1:3 ardnyban bekeverve, a sziiks6ges mennyis6gben

kisz6rva, a mentesit6 
.uny g.anyag6rdval egyiitr 20 HUF+ lre,j*7"raz h6sz forintphxz 6ltal6nos forgalmi ad6 /m2- 

J6gfelver6s: 1ll5 HUF+AFA /m', azaz egyszizharrruncot forint plusz iltalhnos forgalmi
ad6 /m2
H6 elsz6llitisa glpjirmfvel 3.300 HUF+ itEL/6ru, azaz hhromezerh6roms r* 

^y4\
aJ
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phsz ilkalanos forgalmi ad6 f on
Buszoblok (szimpla-28 m peron) h6- 6s i6gmentesit6se: 3.100 HUF+ A,FA/db, azaz

hiromezercgysziz forint phsz 6ltal6nos forgalmi ad6 /db
Buszoblok (dupla-40 m peron) h6- 6s j6g-"nt.rit6se: 3.900 HUF+ i*EL/db, 

^r^,
h6romezerkilencszilz forint plusz Lkalilnos forgalmi ad6 /db
Gyalog6tkel6k h5- 6s !6gmentesit6se: 1.500 HUF+ AFA/db, azaz ezerotsz6z forint plusz

6ltal6nos forgalmi ado /db
K6szenl6r fZO HUf+ irF l/rc/Ot , ^zaz 

egyszizhisz forint pbxz 6ka,l6nos forgalmi ad6

lf6/6ra
Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy az elszimol1s sorin a mindenkot hatilyot Ape torv6ny

rendelkez6seinek megfelel6en iirnak el.

18.) Megrendel6 el6leget nem fizet.

y6lla;koz6 nem fizethet, illetve sz6molhat el a szerz6d6s teliesit6s6vel osszefugg6sben olyan

kolts6geket, melyek a Kbt. 62. S (1) bekezd6s k) pontiina! k^) - kb) alpontiibzn meghttilfozott

felt6teleknek nem megfel.l6 t6rcmig tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek V6llalkoz6 ad6koteles

iovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak

A villalkoz6si dij kifizet6se zz egyedt megrendel6s szerz5d6sszerfi teliesit6s6t kovet6en, a Kbt'

135. S (5)-(6) bekezd6s6ben 6s " 
p*. OIt:0. g (1) bekezd6s6ben foglalak sze'int a szimlz

k6zhezv1tel6t vagy - ha b6rmely, a Ptk. 6:130. $ (Z) fekezd6s6ben szab1lyozott koriilm6ny fenn6ll

- az igazolt szJrz6d1srr"r,i t"!..it6st kovetO iO .r"p"n beliil, szimla ellen6ben' OTP Bank

pinzint,zetnel vezetett 11731001-2065193g-00000000 p6nzforgalmi sz6nlii6ta va16 6tutal6ssal,

forintban (HUF) tort6nik. Amennyiben a telfesit6shez A Megtendel6 iele.n eliirils keret6ben

kotott szerz5d6sek teliesit6se ,oran ^, adozils rendi6r5l sz6l6 2077' 6vi CL' torv6ny 6s a

vonatko z 6 
1 
o gszzb Lly ok rendelkez 6s eit teli es korb en alkalmazza.

19.) A sz[nlhthavonta egy alkalommal, Megrend"!5 
".L".1:: 

cim6t feltiintetve kell ki6llitani 6s a

Megtendel5 sz6khely6re megkiilderu. Ettai elt6r5en ki6llitott szinl1k eset6ben Megrendel5

jogosult azokat azonosithatalank6nt visszakiilden' Az ebb6l ered6 fizet6si k6sedelem miatt a

V7\^lkoz6k6sedetmi kamatot nem 6rv6nyesithet a Megrendel6vel szemben'

Megtendel6 fizetl.sik6sedelme eset6n Villalkoz6 a Kbt' rendelkez6seinek megfelel6en iogosult a

ptk. 6:155. $-6ban meghathrozott k6sedelmi kamatot, illewe a behaitasi kolts6Slital6nyr6l sz6l6

2016. Evt IX. torv6ny :lS ffl bekezd6se szerinti forintosszeget kovetelni'

VI[. SZENZ6OEST BIZTOSiTO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

20.) v6llalkoz6 koteles a szerz6dlstelies id6tatt,lma, alatta megrendel6st6l sz^miwa legk6s6bb 60

percen beliil a v6llalt szolglltatS.st minden munkaterii'leten megkezderi, valamint a h6- 6s

sikoss6gmentesit6st a kezd6sl5r sz6mitott 6 66nbeliil, a sikossigmentesit6st a kezd6st6l szimitott

4 6rin beltil befeie ,i. L kezd6si id5t megh ala&6 
-vagy 

uattity munkrteriileten tort6n6

k6sedelmes teliesitls eset6n V6llalkoz6 kotei;s minden eg6sz 6rit kovet6en a krSsedelem

megsziintet 6,s6ig 75.000r- IIU| 
^z 

z her|Ienotezer forint m6rt6kfi kotb6rt megfizetni'

Megrendel6 fenrfiartla maginak a iogot attz, hogy a megrendel6st6l sz6mit-ott 60 percen tuli

k6sedelmes munkakezd6s, valamint a h6 -*, ,ftJt.,igmeitesit6st a kezd6st6l sz6mitott 6 6rit

meghalad6, " ,Lorrag-entesit6st a_kezd6st6l sz6mitott 4 ot6t meghalad6 befeiez6se eset6n a

befejez6si hatznd6lei6rt6tkovet6en Y6llalkozo kolts6g6n tovibbi er6forr6st vonion be a munk6k

miel6bbi befeiez6se 6rdek6ben, mely nem mentesiti Yillalkoz6ta kotb6rfizet6si kotelezetts6g al61'

21.) Megendel5 csak abban az esetben tarthat ig6nyt a k6sedelmi kotb6rte' amennyiben a

k6sedelem z Y6llalkoz6 hibriab6l ered. V6llalklz6t tovibb6 nem terheli kotb6rfizet6si

kotelezetts6g, ha kotele zettslgeiteliesit6s6t vis maior akadfilyozza meg' Vis maior alatt 6tend6k

N.d'



kiiloncisen elemi csap6sok, sztr6jkok vagy egy6b munkahelyi zavargisok, foldcsuszamllsok,
fol&eng6sek, viharok, vill6mcsap6sok, 6radisok, valamint egy6b hasonl6, el6re nem lathat6
esem6nyek, amelyek mindk6t f6l 6rdekkot6n kiviil meriilnek fel 6s amelyeket a Felek kell6
gondossiggal sem tudnak kiki.iszoboLri.

22.) A Szerz6d6s YilTalkoz6 6tdekkor6ben felmertitt okb5l tort6n6 meghiirsulisa eset6n a
Y6llzlkoz6 kciteles a szerz6d1ses keretcisszeg 15 okhnak megfelel5 m6rt6kfi (975.000 HIJF, azaz
kilencsz6zhetven6tezer forin$ kotb6r megfizet6s6re. Felek rogzitik, hogy a meghirisul6si kotb6r
vetit6si abp)a a teljesit6s arilnyiban cscikken.

23.) Megendel6 kotb6rig6ny6nek 6rv6nyesit6se nem jelenti az egy6b ig6nyeinek - hib5s
teljesit6shez kot5d6 - elveszt6s6t.

24.) V6ll^lkoz6 a, szerz6d1s al6r6,sako\ ezt kovet6en pedig a szerzSdls fenn6llis a alatt a
Megendel5 felhivilsira halad6ktalanul koteles a Megrendel6 fel6 a biztosit6si szerz6d6s vzgy
kotv6ny bemutat6s6val igazohi, hogy tendelkezik legal{bb a szerz6d1s tirgyz szednti
tev6kenysr6gte kiteried6, 5.000.000, HUF/6v, 

^z^z 
otrnilli6 foint/Ev 6s k6reset6nyenk6nt

2.000.000 HUF, azaz k6nnil\6 fodnt cisszegre sz6l6 szakmai felel6ss6gbiztositissal. A biztosit6si
szerz6d4.s vagy kotv6ny bemutatis a szerz6d6.skcit6s felt6tele. A felel6ss6gbiztosirist ay6llalkoz6
z szetz6d6s megsztin6s6ig kciteles fenntartani. Amennyiben z Yiililkoz6 biztositasa - a
Villalkoz6nak fel nem r6hat6 okb5l - megpzrinik 6s helyette halad6ktalanul, de legk6s6bb a
megszffn6st6l sz6mitott 8 naptiri napon beliil rij biztosit6si szez5d6st nem kcit, 

" rrirlrszt6s ,
szerz5d6snek a Megtendel6 6ltali azonnah megsziintet6s6t (szankci6s felmon disirt) vonhatja maga
utin. Amennyiben a Y6llalkoz5 felel6ss6gbiztosit6sa a Yilllalkoz6 mulaszt6rib6l ,"gy m6r,
szdmara felr6hat6 okb6l szrinik meg a Megrendel6 jogosult a szerz6d6,s azonnalhatillyaltort6n6
felmond6s6ra.

IX. EGYUTTMTKODES

25) A szerz6d6.st 6rint6 k6rd6sek, a munkav6gz6s osszehangolisa, a h6- 6s sikossig mentesit6s
sor6n sziiks6ges s 6 v 616 nt6zked6sek megt6tele tekintet6ben

B I O KOM Nonptofi t Kft., mint Megrende 16 r6.sz6r6l kapcsolattart6 szem6ly,:
n6v: Bozsits Boldizs6r zoldteriilet fenntartisi vezet6
levelez6si cim:7632 p6cs, Sikl6si:irt 52.
telefon: + 36-30 -428-07 62
fax: -136 72 805 333
e-mail f s25i15.[e]rti zsat@biokom.hu

Platina-BauZtt-, mint Villalkoz6 r|sz6r6la h6- 6s sikossig mentesit6s6rt felel6s vezet6:
n6v: Szab6 Attila
levelez6si cim:7632 p6cs, Faiskola u.3.
telefon: 06-30 / 987 -4259
fax:72/510-095
e-mail info@platinabau.hu

A kapcsolattart6k adatatt (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsz6m6t, stb.) a Felek l<rz1rolag a
szerz6d6,s teliesit6s6vel osszefiigg5 kapcsolattatis clljibol, illetve az ahhozkapcsol6d6 egy6b jolos
6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sor6n a #pcsol6d6
io gszab 6ly ok 6 s adatv6 delmi s zab aly zataik ren delke z6 s ei s z erin t ifu nak el

26') Szerz6d6 felek jelen szetz6d6sben felhatalmazzik a 25. pontban megnevezett
k6pvisel6iket, hogy a h6- 6s sikoss6g mentesit6si munk6kkal kapcsolatos dont6sekn6l, a teljesit6si
iegyz6konyvek al6fu6sin6l a feleket telies jogkorrel k6pviselj6k. Jogosultak, illetve k
megtenni mindazon mfiszaki int6zked6seketinyit^tk or)^rot,'^^.iy i szerz6d6, ,"f;.rL!"rleti1fl
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sziiks6gess6 v6lik 6s a jelen szerz6d6sben, s a. szerz6d6s mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent,!,tes.

SzerzSd6 felek k6pvisel5inek a jelen szerz6d6sben biztositott jogkor6nek korlitozisa a m6sik

f6llel szemben csak fu6sbeli kozl6st6l kezdve hat6lyos. A k6pvisel6k szem6ly6ben t6rt6n6 vilhozist
a felek egym6ssal azonnal, irisban kozlik.

27.) Szerz6d5 felek kotelesek egym6s kozotti valamennyi kozl6st, 6rtesit6st, int6zked6st 6s dont6st

irisban rogziteni 6s egym6shoz halad6ktalanul el)uttatni 1ev6l, fax vagy email nti6n. Minden olyan

kozl6s, -.ly , szerz6d6s vonatkoz6s 6ban a cimezett ftsz€r6l tudom6sulv6telt, vagy int6zked6si

kotelezetts6get jelent, illewe keletkezet, postai (rton is meg kell kiildeni. A postai fton el,uttatott

nyilatkozatol. k6zbesitettnek tekintend5ek, amennyiben azok ,,nem kereste", ,,6tv6telt

megtagadta", ,,cimzett ismeretlen" vagy hasonl6 tartalmi postai ielz6ssel 6rkeznek vissza a

nyilatkozattev6hoz.

28.) Felek meg6llapodnak abban, hogy jelen szerz6d6s hat6ly6ruk t^fram ilztt 6s azt kovet6en

bizalmasan, tirt"ti titokk6nt kezelik a. szerz6d6s teljesit6se kapcs6n tudom6sukra iutott
informici6ikat, t6nyeketvagy adatokat, azoktt harmadik f6lnek semmilyen formiban nem adi6k

tov6bb. A fenti informici6k-,-t6nyek, valamint adatok - a m6sik f6l i.Jtil el6zetesen adott kifeiezett

ir6sbeli hozzdilrullsa n6lki.il -l<rzirolaga szerz6d6,s teliesit6s6re haszn6lhat6k fel.

29.) Mindk6t f6l tij6ko ztaga lintett munkav6llal6it a ielen szerz6d6sben foglalt kotelezetts6geir6l

6s ielel6ss6get v6llalnak saj6t munkav6llal6ik tekintet6ben a fenti k<itelezetts6gek teliesit6s66rt.

x. szBuz6oes ID6TARTAMA, MEGSZ(TNf,SE

30.) Szerz6d5 Felek jelen szerz6d6st kiz6r6lag a Kbt. 141. S szerinti koriilm6nyek fennallta eset6n

m6dosithatj6k.

31.) Felek a ielen szerz6d6st a szerz6d6s alitrisdt6t kezd6d6 hatalTyil ielen Szerz6d6's 2')

po.rgaUr., megh*arozott id6tartamra kotik. Felek rogzitik, hogy a szerz6d1s id6 el6tt megszrinik,

hz a l<tfrzetett villalko zisi drl cisszege - a szerz6d6s id5tartam6nak utols6 napiilt megel6z6en -
el6n a szerz6d6ses keretosszeg m6rt6k6t.

32.) Jelen szerz6d6sben foglalt meg6llapod6 shatilrozott id6tartamira tekintet n6lktil, birmelyik f6l

iogosult ielen szerzdd6st 
"30 .rpI. felmondisi id6 kikot6se mellett, ir6sban, indokol6s n6lkirl

felmondani.

33.) A Megrendel6 ayilllalkoz6hoz rntlzett ir6sbeli nyrla*ozatta'1, k6rt6rit6si kotelezetts6g n6lkii{

azortnalihatallyalfelmondhatiaaszerzSd6st,ha
- a yilltalkozo a mentesit6s elrendel6s6t5l sz6mitott 72 6r6s k6sedelembe esik Y^gy a

szerz6d6s idStarttma alatt ^z 
egyedi megrendel6sek vonarkozilsibtn 3 alkalommal

k6sedelmesen teliesit;

- a V6llalkoz6 srilyos szerz6d|sszeg6st kovet el, azaz a szerz6d6sb6l ered6 valamely l6nyeges

kotelezetts6g6t nem teliesiti,

- a Kozbeszerz1si oani5bizotts1g a Kbt. 152. $ szerinti hatarozatibat meglllapitotta a

kozbeszerz6si eliiris.a vonatklz6 szab6lyok megs6rt6s6t, felt6ve, hogy a iogs6rt6s

b e foly6 s olt a a ko zb eszerz 6 si eli66st lezit 6 dont6 s t,

- ayilla1<oz6 6sszerfi id6n belii{ nem teljesiti a Megtendel6 arra vonatkoz6 felsz6htisit,

hogy tegyen marad6ktalanul eleget a szerz6d6sben meghatitozott kcitelezetts6ge

kifog6stalan 6s id5ben Pontos teliesit6s6nek,

- a Vilalkoz6 alapos of neU.irt megtagdia a Megrendel6 iitaladott utasit6sok v6gehaitLsit;

- a y1llalkoro i szerz6d6s 2a. iol-qaban meghatirozott biztosit6si szerz6d6se a ielen

szerz6d6s rd6txtama zlatt megszhnit er helyette aYillakoz6 rii biztositilsi szerz6d6st nem

kot vagy amennyiben a biztolit6si szerz6dis nem a V6llalkoz6nak felr6hat6 okb6l szfint

r\eg, amegszffnt6st kovet5 8 napon beliil nem koq

- a v'llalkoz6 aKbt.138. S @ - $) bekezd6s6ben foglaltakat megs6rti,



- a VAIakoz6 ellen cs6d- vagy felsz6molisi ellilrds vagy v6gelszimolils indul,
- a V6llalkoz6 megs6rti a titoktarrisi kotelezetts6get.

34.) A Megendel6 aYilllalkoz6hoz rnt1zett ir6sbeli nyrlatkozzttal, kitt6rit6si kcitelezetts6g n6lkiil
azonnah hat6l7yal felmondja a szerz6d6,st, ha a Ydllalkoz6 tulajdoni helyzet6ben 

"rgy t"lrldoni
viszonyaiban b6rmely, a Kbt. 143. S (3) bekezd6s6ben meghatfurozott kcirtilm6ny bekcivetkezik.

35.) A Yillalkozo a Megtendel6 sulyos szerz6dtsszeg6 magatartisa eset6n jogosult azonnah
hrrtillyal ir6sban felmondani a szerz6d1st. Ebben ^z esetben a Yilllalkozo jogosult a
Megrendel6vel szemben 6rv6nyesiteni a szerz6d1sszeg6sb6l fakado egy6b ig6nyeit ls. Srityos
sz erzddlsszeg6snek tekintend6 ki.ilonosen, ha :

Megtendel5 illtall<tilhtottigazolSs 6rtelm6ben esed6kes b6rmely cisszeget nem fizet ki a
villTalkozisi szerz6d6sben meghatirozott h^tiid6ig, felt6ve, hogy i Valt^lkoro iltal
dtzott legal6bb 30 napos p6that6rid5 is eredm6nyteleniil eltelt, valamint
a Megrendel6 frzet6sk6ptelenn6 vdlik.

XI. EGYEB RENDELKEZESEK

36.) Felek a szerz6d6sb5l ered5 vitis k6rd6seket megkis6rlik t6rgydfrs ilgin rendezni, melynek
eredm6nytelens6ge eset6n a P6csi Jirdsbrosig, illetve 6rt6khar6rt6l-fligg6en a p6csi Torv6nysz6k
illet6kess6g6t kotik ki.

37.) A ielen szetz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben kiilcjnosen a Polgdri Torv6nykonryrdl
szolo 2013. 6vi V. torv6ny, z kozbeszerz6sekr6l szolo 2015. 6vi CXLIII. tcirv6ny 1,,kbt.,), 6,
egy6b hat6lyos, kapcsol6d5 jogszabilyok vonatkoz6 tendelkez6seit, valamint a kozbeszenlst
eliilrisbank6szitettajinlattltehfelhivisel5ir6saitkellalkalmazni.

J elen szerz6d6s elv6laszthatatlan rlszlt k6pezik az alilbbimell6kletek:
1. szimimell6kler F,l)iristMegrndit6 Felhiv6s
2. szimi mell6klet. F elzdatleris ((cizbesz erzlsi Dokumentum)
3. szimi mell6klet Yillalkoz6 ajinlata, valamint Lz ajinlathoz kapcsol6d6 iratok

(hiinry6d6s, felviligosit6s, indokl6s)

A Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriiinek csarol6sra
a szerz6d6.s totzsszciveg6hez, de a Szetz6d6 felek sz6mira ismert azok tirtaLma. F.zeniratokat irgy
kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerz6d6.s elvilaszthataian r6sz6t k6pezik, 

^rr^l "gylit6rtelmezend6ek.

A szetz6d6st a Felek - annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n - mint akaratukkal mindenben
megegyez6t 4 eredeti, egyez.6 p6ldinyban inik alf., melyb5l 2 plldiny Megrendel6t, 2 p6ld6ny
v6llalkoz6t illeti' ffiHr.*hfflp"i,ma -- r-i*-.--
P6cs,2019.iaovig-fi_. I tuF. ,/-\6b.". -,.,t\_

t Kft. /.*.*"' "'E

BIOKOM Nonprofit Kft. PLATINA-BAU
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Ellenjegyzds a BIOKOM Nonprofit Kft. r6sz6rril:

4-,--- S[+/ -E
'Lszakmai ellenjegyz6

Zalayl€ Csereszny6s Timea uzemeltetesi ig.
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