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vAnerrozAsr rcnrtrrBcAr-r-epooAs

amely l6trei<itt egyr6szrSl a BIOKOM Nonprofit Kft. (sz6khely: 7632 p6cs, Srkl6si
c€gegyz|ksz6mt: Cg. 02-09 062862, ad6szitm: 17014959-2-02., k6pviseli: Dr. Kiss
iigy'vezet5 :E:'z4a:l), mint Megrendel6 (a tovibbiakban: Megtendel6),

A IGRETMEGALII\PoDAS TT|RGYA

1: _ )!Ol/a,Y"U ,tebdxit k6.pezi az ajinlatt6teli felhivdsban megharirozott, i.s az alLnlztabrn,
letoteg 2 brgya-l'is sorin villalt k<ivetelm6nyeknek megfelel5en a Megtendel6 kezel6s6ben l6v5

belteriileti ritburkolatok javit.isa aszfaltkever6kkel.

I -5::-"696 felek r<igzitik, hogy a szerz5d6s keret6ben elv6gzend6 munldk Megtendel6
kezel6s6ben l6v5 belteriiLleti ritbutkolatok_qarisos (1. r6sz) uatytnasaval kapcsolatosaf,, melyek
tekinterben aYhllall<oz6 6ltal elv6gzend5 feladatokat jelen s ,.ri6d6." 1., 2. €s'3. szimri mell€klete
tafialmazza-

A Villalkoz6 6kal elv6gzend6 feladatok a krivetlez5k:

a) megl6v6 aszfaltburkolat marisa a kijelcilt feliileten, 6tlag 4,0 cm vastags{gban

1

m6sr6szt6l a P-R ut6pit6 Kft. (sz6khely: 7624 P6cs, Napvirig utcr 4., c6gegyzlkszirm: 02-o9-
079786, ed6sziln:.: 23998632-2-02, bankszimlaszim: 72072552-01351761-00100009, k6pviseli:
Piry R6bert iig].vezet6), mint Villalkoz6 (a toyibbiakban: V6llalkoz6)

- a tovibbiakban egyiittesen ,,Felek" - kiizi5tt tz al.lirott helyen 6s napon n /};bi felt6telek
mellett:

EL6zMEI\TYEK

I Megegdel6, mint ai6nlatk6 6 2018.6v okt6ber h6 19. napiin ,Btltrriibti itbzrkolatok
kdryilinsa' tfugybtn a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vt cxLIII. tdrv6ny (tovibbiakban: Kbt.)
I=."e f.sz 115. g (2) b-ekezd6s €s Kbr 105. S (l) bekezd6s aj pontia szerind nyili
krizbeszerz6si eliirist inditott. Megrendel6 a kozbeszeiz6si eli6r6st a Kbt. oi. 5 (s; 1o; bekezd6se
alapiin.r6szekre bontotta, melynek zbp16n n eliiris els6 r6sz6t k6pezte: Maldsos i<ityria6s /
m6sodik r6sz6t k6pezte: FeliiLletiavitisos kitnizis.
Megrendel6 a krizbeszerz6s tirtglival szemben
kovetelm6nyeket az {6riatt6teh felhiv6sban 6s annak
hztaroztz meg.

6t 52,
Tibor

timasztott mennyis6gi 6s szakmai
mell6klet6t k6pez6 mriszaki leirisban

2 Megrendel6 a k6zbeszet.z.6si elj6ris sorin benyrijtott aj6nlatokat megvizsg{lta, egymissal
iisszevetette, a sziiks6ges 6rt6kel6st lefolytatta, 6s dcint6s6t az elbfuil6st"kriv.",A".,, iittg. e'november ho 29. naplin irisb,n \inrattev5kkel kciz<ilte. Megtendel6 

" hi.,."tk,rrott
kiizbeszerz6si eljirisban hozott drint6se- szerint a nyertes zj ,,rattev6 -"vagy amennyib.., 

" 
ru,.

131. S (4) bekezd6s6ben megado-tt. korii{m6ny az eiedm6nvhirdet6st k.;rr"i3.r, 
"faaifr, " 

.ry*,".
ayinlatot kcivetkez5 legkedvez6bb ajidatot tev5nek min6sitett szervezet az eb6' t6sz
vonatkozisiban Vrillalkoz6 lett.

3. 
_ 

Ilyen el6zm6nyek utin a Szerz6d6 felek az aj6nlatt6teri felhivisnak, a k<izbeszerz6si
dokumentum t6sz6t kipez6 mfiszaki leit6snak, valamint a villalkoz6 kiizbeszerz6si
elj6risban benyujtott $lnlatirak megfelelden az aribbiak szerint illapodnak meg:
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b) mat anyag besz6llirisa a BIOKOM NonproEt Kft. telephely6re

c) az xzfakznyag @IOKOM Nonptofit Kft. 6ltal biztositott) szilTitisa. az aszfahgyirt6

telepr6l (P6cs, Epetfds rit) a munkateriiletre
d) lzzz r6szek eltivolirisa,
e) feliiletektisztitisa,
f) ritalap szetkezeti 6ps6g6nek ellen5rz6se, sziiks6g szernti javitisa, profrloz6sa

g) bitumenemulzi6s (BIOKOM Nonprofit Kft. 6ltal biztositott) kell6sit6s (mrn. c40 81)

il; "fi.t aszfaltmin5s6g @IOKOM Nonprofit. Kft. Utfelvigisi M(szakr Szabilyzata szerint)

bedolgozisa, trimortid5d6si t6nyez6i6nek figyelembe v6tel6vel,

I tomo?t6s vibr6ci6s hengenel vagy lapvibr6torral (a kitnizott feliiLlet szintje nem lehet

m6lyebben a csatlakoz6 fJii'let 
"zint16n61, 

illewe annil legfeliebb 2 mrn-rel magasabb szinten

helyezkedhet el)

l) llziris bitumenemulzi6s c60 81 @IOKOM Nonprofit Kft. iltal biztositott) kiont6ssel,

sz o r is 0 f 4 ziz zl 6llzl, valamin t
k) tormel6k 6s atyagbeszilhtzsa telephelyre.

6. Megendel6 a keretmegillapo dis titrgyirt k6pez5 szolg6ltaris megval6sitlsa 6rdek6ben a

Kbt. 10i $ (1) bekezd6s a; p"ntia alapiin napi munkatervet (tovibbizkbafl: egyedi megrendel6s)

te.zit, m."fy.t szem6lyesen'ad 6t Yillalkoz6 r6sz6te. Felek megillapodnak abban, hogy a

keretmegillapodis alapiin l6treiov6 egyedi kotelmi iogv-iszoni'uk a napi munkaterv Megtendel6

il,,h a;Ms;uil, ill"t6Lg ,itu6t"l6o.k"-v6[alkor6 6ltali visszaigazolisival jon l6'.e. A. Felek

kijelentik, hogy ielen ker-etmegillapodis, illet5leg a ketemregillapodis id5tartama alatt l6[ei'iiv5

rnrrnkarerv a"i.r.t rr.gill"po ia, iargyat k6pez6 szolgiltatis teliesit6s6nek valamennlr .felt6tel6t
tartakn zz , illewe talalmazni fogil, ene 

'fuyelemmel 
az egyedi megt- endelesek .sorin, 

kiiltin

megiltapodist nem ktimek, -.g..id.16. "l,pli" "1 
t.f.t:*.::gendel6s l6treio"6i:k ltJ::::* "

.rrpl -irk","- (ir6sbeli megelndel6s) V6llalkoz6 iitali irisbeli visszaigazol'isa (tovibbiakban:

egyedi megrendel6s).

II.
MEGRENDEL6 lOCer ts xorerezErTsEcEl

7. Amennyiben V6llalkoz6nak ielen keretmegillapodisban vagy egyedi meglendel6sben'

valamint azok mell6kleteiben nem szerepl5, a teljesit6shez sziiksr6ges egy6b informici6ra van

,,iit..cg., az ltlformici6 igeny6r5l Megtendel6t halaci6ktalanul 6rtesitenie kell. Megtendel6

"7urii"l 
i"gy vrillalkoz6 i*tt"i 6.rr"rff.i k6rt, a szerz5d6sszeri teljesit6shez sziikseges minden

i"r"*ra.ial, adatot, nyilatkoz Lror, bozzaiartir st a lehet6 legtovidebb 6sszerfi har6rid5n beliil -

k6sedelem n6lkiii - V6llalkoz6 tendelkez6s6te bocsitja'

8. A Megtendel6 a Villalko zb ak:ll villalt kotelezetts6geknek mgebf 
. 
teliesit6s6t a

L"."t-"g6ripod6s fenn,llisa datt _ ,lkir szllt maga, akit _megbizottia 
ritiin -.folyamatosan 6s

b6rmikor ellen6rizheti, ez a tev6kenys6 g 
^zonbin 

a villalkoz6t fela&t teliesit6s6ben nem

grlaffrrgr. A Vrillalkoz6 ncm men;siil" a felel5ss6g al6l akkor sem' ha a Megtendel6 az

flen5rz6st elmolasztotta vagy nem megfelel6en v6gezte el'

III.
vALLALKozO JoGAI ES KOTELEZETTSTGEI

g. villalkoz6 halad6ktalanul felel6s rii6koztami a Megtendel6t minden olyan korii'lm6nyr5l

ame\ i.len keretmegillapodis vagy egyedi megtendel6s teliesit6s6t 6rdemben 6rinti vagy

befoly6solia.
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Villalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezi\ illet5leg a munkik megkezd6s6ig rcndelkezni fog a
keretrnegillapodis 6s tz alapjin l6reiov5 egyedi megrendel6sek teljesit6s6hez sziiks6ges,

iogszabily vagy hat6sig iltal el5irt valamennyi enged6llyel.

villalkoz6 a teljesit6s6hez iogosult alvillalkoz6kat igenybe venni. v6llalkoz6 kijelenti, hogy a
ketetrne#llapodis megk<it6s6nek id6pontiiig a Megtendel6nek valamennyi olyan alvillalkoz6t
beielentette, amely r6szt vesz a ketetrnegiltapodis, illet6leg az egyedi megrendel6sek
teliesit6s6ben, 6s -ha a. lr.cgel6z6 kcizbeszerz6si elj6risban az edott zlvllhlkoz6t m6g nim nevezte
meg - a beielent6ssel egyiitt nyila&ozott arr6l is, hogy ez iltzla tg6nybe venni kivint alvillalkoz6
nerrr ill kizin6 okok harilya alatt.

Villalkoz6 a keretmegillapod6s teljesit6s6nek id5tartama alatt koteles a Megrendel6nek minden
tovibbi, a teliesit6sbe bevonni kiv6nt vil)akoz6t el6zetesen bejelenteni, 6s a beielent6ssel egyiin
nyilatkozni arr6l is, hogy n ilala tgdnybe venni kiv6nt alvillalkoz6 nerr ill kizir6 okok hat6tya
alatt. v6llalkoz 6r:g.k az adott alvillalkoz6 bevonis6r6l a helyszinen tort6n6 munkik
megkezdtse el5tt, legk6s6bb a tzrgynapon tartott munkaindit6 megbesz6l6s befeiez6s6ig
6rtesitenie kell a Megrendel6 k6pvisel6j6t.

A villalkoz6 a jogosan ig6nybe vett alvirralkoz66r rigy fele! mintha a munk6t maga v6gezte
volna. Alvillalkoz6 jogosuladan ig6nybev6tele eser6n pedig felel5s minden olyan"kir6it is,
amely an6lkiil nem k<jvetkezett volna be.

A V6llalkoz6 az iiala 6s alkalmazottai iltal okozott k6r6rt teljes felel5ss6ggel tartozik. E kotben
a Y{llelkoz6 kifejezetten k<itelezetts6get villal ar.a, hogy a tev6keny.6ge?lyrin ered6 pjrckat
teljes konien megt6dti.

10. A villalkoz6 kritelezetts6g_ e t 
_vLl)zl a",z, hogy a beruhirzirst a vonatkoz6 iogszab6lyok 6s

el5ir6"ok (nizv6dekni, vagyonv6delmi" munkav6de'lmi, egeszs6gngyi, stb. felt6teiefl) t.r;.i r.ara
betartisival v6.gzi, valami,,t tz esetreges munkabaleseteketJelentils-nyilvintartia.

It lillalkozo a lefolytatott kcizbeszerz6si elliris a.lapjin megk<itritt jelen keretrnegillapodis 6sjcir5ben )6tr-eiciv5 .?.d megrendcl6s, 
_llletve a Megrendel6 utasirisai szerint kjtelel eljimi.

Megtendel6 utasirisa nem terjedhet rri a munka megszervez6s6re, nem teheti a terjesit6st

l:1h:rrb!6: Ha a Megtendel6 c6lszerritlen .,agy .zakrzlr,:tlen utasirist ad, erre a yiirarkoz6
kriteles 5t indokolist t^tt2,ln zo v6lem6ny kifeitZs6vel, itisban figyelmeztemi Ha 

" 
lt"g".ia.rc

a figTelmeztet6s ellen6te utasitisit fennrari^, a Yhllalkoz6 a szerz6d6st5l indokol6ssa*l ellitott
irisbeli nyilatkozattal elillhat. 

.H1 nem ill el, a Megrendel6 utasitisa szerint a rrl.g"."a.ro
kockLz*zta k6teles a munkit elv6gezni

12' A SzenddS felek a ketetrneg6llapod6s 6s az egyedi megrendel6sek teljesit6se 6rdek6ben a
fentieken. niLl,. iltaliban is egJrittrnrikcidnek. A te!."ii6st 6;ni6 minden l6nyeges t oriilrrenyrat
halad6k'"lanul tii6koztagik _.fld*: Az egliittmtkod6si kritelezettsci ', ru"g".ia.ro
vonatkozisiban nem jelent t<ibbletkotelezetts6g vi ,Ust.

13. Ha a villalkoz6 kiiLlfoldi ad6illet5s6gri, koteles a szerz6d€shez a,a vonatkoz6
mcghatalmazist csatoln! hogy az let6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6r a mugyr. 

"d6h"ia"igkcizvedeniil-besz_erezhet a nyeftes aj6nlattev5re r.onatkoz6 adatokat i. or"rirgokliizir"r i"g."gayig6nybev6tele n6lkiiLl.

14' Yfillalkoz6 k<jteles a keretmegillapodis tel)esit6s6nek telies id5tartama alatt tulajdonosi
szetkezet6t Megrendel6 szirnira megismerhet6v6 tenni 6s Megtendel6t harad6kt,r,nul
6rtesiteni a Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti iig/eteir6l.

IV.
MEGRENDELES

wm,E_



15. Megtendel6 a keretmegillapodis id6tartama alatt napi tendszeress6g;el munkatervet

(egyedr megtendel6st) k6szit, melvben felsorolia z tArgyd6szakbtn v6gzend5 munkikat' valamint

megadja 
^ 

Lliesit6s hatiridej6t, valamint megnevezi az ellen6rz6ssel, iavilissal 6rintett teriileteket.

A i[egendelS kotelezetts6get vilTal ,!I]:a, hogy a napi munkaten' tartalrnir6l munkaindit6

megbes-z6l6s keret6ben, minden munkanap kezdet6n, legk6s5bb 6 6rig t6i6koztaqa a'Y llalkoz6

k6pvisel5j6t.

16. A Villalkoz 6 az adott munkateriileten tort6n6 javitisi munka megkezd6s6nek t6ny6t 6s

id6ponti6t koteles az 6pit6si napl6ba be)egyezni. A v6llalkoz6 ett5l az id5pontt6l felel

munkateriileteken bekrivetkez6, neki felr6hat6 kitesem6nyek6rt'

17. A V6llalkoz6 munkikat terv szednt koteles megkezdeni, ennek megfelel6en legk6s6bb az

egyedimegrendel6snapj6nasziiks6gesszem6lyzettel6seszkozrikkelahelyszinre6rkezni,6sa
.iigr.na.ti munka megval6sitis,t elinditani. szen6d6 felek megillapodnak abban, hogy a

lvfe'grenaaO iltal biztJsitott, t lNitirsi munk6khoz sziks6ges aszfalt munkaterii{efte t6rt6fl6

sziilttAsfu6l a V6llalkoz6 gondoskodik.

18. A v6tlalkoz6 koteles a munkav6gz6s hely6t zz tf Z-t.tt'l k<iztetiileten foly6 munk6k

ekorlittozirsirz 6s ideiglenes fogalomslab6lyozis Utiigyi Mriszaki El5iris szerint elkorlitozni'

iior,"t t;rloy, eset6n a felel6ss 6{ t \ hllalkozitt tetheli. Szerzdd1 felek megillapodnak abban,

hogv a mobil forgalomkotlitozist a Villalkoz6 biztositja'

v.
A KERETMEGALLAPODAS IDoBELI ES TEROLETI HATAIYA

19. Szerz6d6 felek rogziUk, hogy ielen ketetmegallapodis a mindk6t f6l 6ltali aliir,ssal - elt6r5

id6po.rtbro t6rt6n5 alii6s ."",# " 
k6s6bbi aliiris iaplin - l6p hati\ba,' 6s ett5l szimitottan

hutlrorott id6tartamra, 2020. december 31. napiiig kotik. Felek kikritik, hogy a hatArozotl

id6tartameltelteel5ttakeretmegillapod6sm.gszrinikamegillapodisYl|.22.,potltiiban
meshatirozon keretrisszeg kimertlEsekor, vagy a-ielen keremregillapodisban rogzitett,egy6b

i"*?,.it.r."""*.ri.r."r. s-'r"-aao Felek kiielintik, hogy az egyedi megrendel6sek.teliesit6s6re a

f""i -.g1.faf, id6szakon beliil sot ktnil, az egyedi megtendel6sek megval6sulisa nem

teryeszkedhet til a ketetmegillapodis id5tartam6n"

20.Ateliesit6shelyszineaMegrendel6kezel6s6benl6v6P6csvfuoskozigazgltisiteriilet6n
talirlhat6, belterii{eti itburkolatok' 

VI.

ELLENERTE'Iq FIZETTSI FELTETELEK

21. ,,\ szetz5d6s ketetosszege 30.000.000.- HUF + AFA/6v. Szerz'dS felek megillapodnak

"UU-, 
t 

"gy 
.rr,.r*yib.n u f."to-.g'll'P"9tu 1d5iT'T" 

d*:: T:q"lOi:-Ut1'Y"?:::"|;*
ffi"';:?#;.;-''r;;.;;;i;.;"viti'*o'a ebb5l ered6 kirig6nvt nem 6rv6nvesitheti

Megtendel6vel szemben.

szerz6d6 felek a nett6 villalkoz6i diiat 3300 HUF/m'z + .Lfi, azzz hiromezerh6tomszLz foti,]t

per n6gyzetm6ter * ifa osszegben illapitiik meg'

A kiFrzet6sekn6l szerz6dS felek k rnazzik a mindenkori AFA to*6ny, az td6z6s rendi6r5l

,rala ZOr7.6vi CL. torv6ny, illet6leg a vonatkoz6 iogszabilyok tendelkez6seit'

V6llalkoz6 kiielenti, hogy a kiizbeszerz6si eljidsban teft 6s a ielen keretrnegiUopodisban

;;;ia;gyi;, 
^' "rrii.6d6" 

tirgyirt k6pez6 ieladat szerz6d6rszerri teliesit6s6hez kapcsol<id6

,r"t"--..,oyi"laG6g (ide nem 6tw."iz asziah 6s binmenemulzi6 kolts6g6t), szillielsi dii, ad6, 6s

4
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egy6b kozteher iogszabilyi el6irrisoknak megfelel5 teljesit6s6hez fedezetet n1djt. V6llalkoz6
kcitelezetts6get v61)al xra, hogy a teliesit6s sorin a teljesit6sbe bevont alvillalkoz6it6l illetr-e azok
alv6llalkoz5it6l is megkoveteli minden nemfi ad6 6s kozteher iogszabiiyr el6irdsoknak megfelel6
teljesit6s6t.

szerz6d6 felek rogzitik, hogy a halilyos jogszabilyok vihoz6sa eset6n amennyiben azok a
feladat teliesit6s6be bevont munkavillal6k kcizterheit, j6rul6kait, p6tl6kait 6rinn, ugy a
szerz6d6sben megharirozott egys6girat feliiLlvizsgili6k 6s kcilcsrincis 6s egybehangz6 nyilatkozattal
m6dosithatjik a Kbt. 132. g-a alapiin.

J6llalkoz6 t tfugyh6t kovet5 5. napteri napig a teljesit6s igazol{sk6nt szolgil6 m, alapri
elszimolist (felrn6r6si napl6) kciteles k6sziteni, melyet a Megrendll6 k6pvisel5i ell"eniegyz6siikkel
l6mak el.

22. Megrendel6 el5leget nem Ftzet. Yillalkoz| nem fizethet, illetve sz6molhat el a szerz5d6s
teljesit6s6vel osszefrigg6sben olyan kolts6geket, melyek a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s k) pontiinak ka)
- kb) pontia szerinti feltEteleknek nem megfelel6 tirsasig tekint.t6ben meriilnek i"^t, a. m.ty.t ,Y llalkozit ad6kciteles j<ivedelm6nek csrikkent6s6re alkalirasak.

23' Yflllalkoz6 tz egyedi megrendel6sben meghalirozott munka teljesit6se sorin 6pit6si napl6t
Ye.zet' Az 6pit6si napl6ben a Yfulldlkoz6 kotiles feltiintetni a telesit6si id5szakokat (napokra
lebontva),. a f_elhasznilt -.yry fzjtaj t 6s mennyis6g6t, valamint minden olyan kariilrn6iyi, meryttq:id:h teljesit6st befoly6solta. A Megtendel6 a teljesit6st jogosult ellen5rizni, 6s 6szrev6teleitn €p-itasi nlPloban feliegyezni..Megte ndelS zz 6pit6si napl6 !s"a m'rlap.i elszimolis (ielrn6r6si
napl6) alapjin illitia ki a teljesit6si igazolist a terjes?t6st krivet5 5 munkanapon beliil.

.zl:.le&lkozo zz igazolt teljesit6st krivet5en iogosult sz6mJa benlditisira. y i}arkoz6 n 6rtalakiillitott banki itutaEssal fize.te1d6 yinii;it postai iton megki di'a Megrendel6 7 632 p6.cs,
Sikl6si rit 52. cim alattt sz6khely6re. Villalkoz6 izirrnlit a Megreidel6 k6pvisi5i6nek tovibbitisra
nem adhat it. Amennyiben a, virlarkozo_ a szd,mlzt.r.- porlri 6ton juttatia a , u"gr.J.r".r.t,
akkor azt szem€lyesen vagy k6pvisel6je ftjin a Megendeio ri*ar'igri.r 1li3z rics,slrJri ,it sz.,II' emelet) kell leadnia. Ebben az esetben a viialkoz6 az i,,k a"hozott r.etperiaiy". lt"at"li
elismerv6nyt itadja a Megrendel6 'I'itkirsiginak, ahol azt 6rkeztet6 pecs6ttel litlik el.'Az {tv6teli
elismerv6ny m6sik p6ld6nya a Y llalkozinil marad. Ha t y llalkoz6 a nem mell6kel 6tv6teli
elismervdnyt a szimlihoz, .ugy a' sz6mr6t a N{egrendeld ritk,rsiga 6rkeztet5 u.ry"gra*r
lepecs6teli 6s az 6rkeztet6s o *.^:: 

^,sz6mrat .reado" 
szign6ji'ar rritla j. A r."aa. .rup;i'., i;;ra,

v.rgy leiin 
_f,zet6.si 

hatirideifi sz.imlit itv6te[ elismerv6nf ,6lkil .r.- vehet it a lr.grl"a.ra. a,
ilyen szimla 6tv6telekor az itvltelt elismerv6ny mindk6t p6ld6ny fuz ri ker u.rrt i olz,,it ii.ko.
mfu le1in" szrivegr6szt.
A szimla mell6klete a teliesit6si igazol s. Ett6l elt6r6en kiilliton sziml6k eset6ben Megtendel5jogosult azokat azonosithatatlanl<6nt visszakrildeni, 6s a visszakilldott szimliban 6rv6'nyesitett
kovetel6s nem v6.[ik eseddkessi.

25' Megtendel6 a villlalkozoi dijat - a N{egtendel6 k6pvisel5je iirrl rgazolt - szerzdd6sszerfi
teljesit6st kovct6en, havonta (t6teles elszimor6i alapj6n), a Kbt. 135 $. (a) 

"bekezd6s6ben 
foglartak,

valamint a Ptk. 6:130.$.(1) - (2) bekezd6s rendelkez6sei.- szerint, a siatriz k6zhezu6tel6t vafi - hab6rm1[, a Ptk. 6:130.\ (2) bek-ez.des b) pontjiban szab lyoz.oa koriikn6ny fennill _ 
^r'.ig 

r.,k
szerz5d6sszer6 teliesit6st k<ivet5 30 napon beli.il, szimla ellen6ben, itutalis.al, ro.inturn qfiug
fizeti meg. Amennyiben a teljesit6shez iz ziinratter6k6nt szerz6d6 flrrruurrt"rai 

"or-rg!ryu.,abban az esetben - az el6z5ekt5l elt6r5en z szimla kiegyenUt6s6te a fSt. fiSl g 1f)bekezd6s6vel 6s a 322/2015. (xII.23.) Korm. rendelet 3 2/ A. s i;risszhangban keriil sor. "

26. Jelen beruhizis AF-,\ finanszirozisa a hat6ryos jogszab yok erdirisai szerint tort6nik.

&.h \tdg-



27. A Szerz6d6 felek megillapodnak abban, hogy amennyiben Megtendel6 a szerz5desen

alapul6 frzet6si kcitelezetts6g6t k6sedelmesen tel)esiti, a Ptk. 6:155. \ - ban meghat6rozott

k6sedelmi kamatot ktiteles 6zem.i.

KESEDELMES TELJESiTES, MEGHIUSUIAS, KARTERiTESI FELEL6SSEG

28. Villalkoz6t az ritburkolatok itvit sira a 14. pont szerinti munkatervben meghatirozott

hatirid5k onhib6jib6l ton6n5 elmulaszrisa eset6n k6sedelmi kotb6rfuet6si k<itelezetts6g terheli.

A k6sedelmi kotb6r m6rt6ke a k6sedelemmel 6intett, tz egy-edi megrendel6s alapiin elszimolt,

AFA fl6lkiil szimitott ellenszolg.ilta tAs 2oha/rap. K6sedelmi kotb6r maximilis m6rt6ke az egyedi

megrendel6s kapcs6n: ^, .gyJd, megrendel6s alapi6n elsz6molt, 6ltallnos fotgalml ad6 n6lkiii

.r6iri o,, ellenszolgiltatisi 3O o/olr A k6sedekni kotb6r maximilis m6rt6ke az 6ves,

keretmegillapodis szerinti nett6 keretosszeg 10 7o-a'

2g. Megtendel6 csak abban az esetben tarthat ig6nyt a k6sedelmi kritbarre, amennyiben a

k6sedeleir t y1llalkoz6 hibiiib6l ered. Ha a Megrcndel6 a Villalkoz6 6ltal 6sszerrien k6rt, a

szez6d6sszerri teljesit6shez sziiks6ges inform6ci6t, adatot, nyilatkoz 
^ro\ 

hozzli Fi st, dont6st a

Szen6d6 felek iltal fuisban rogzitltt hatirid5n beliii. nem bocs6tia a Vrillalkoz6 rendelkez6s6te'

6s a k6sedelmes teliesit6s n Labg Megrendel6 ebb6li Villalkoz6 6ltal el nem hirithat6

mulaszt6sib6l ered, abban az esetbei katbZrig6ny nem 6rv6nyesithet5. Villdkoz6t tov6bbi nem

terheli kijtb6rfizet6si kcitelezetts6g, ha k6telezetts6gei teliesit6s6t vis maior akadilyozzt meg' vis

maior alatt 6rtend5k kiilonosen llemi csap6sok, izriikok va;gy egy6b munlahelyi zavargisok'

f<ildcsuszamllsok, f,iil&eng6sek, vihatok, 
"iil6mcsapisok, 

6radrisok, valamint egy6b hasonl6' el5re

o"- 6th"ta esem6nye! ,i..ty"i a,,atat f6l 6rdekkor6n kiviil meriiLlnek fel, 6s amelyeket a felek

kell6 gondoss6ggal sem tudnak kikiisz<ibolni'

30. Ha olyan okb6| ami6rt a V6llalkoz6 felel5s, a szerz6d6s megszrinik, a V6llalkoz6- ko^teles az

6rres, iltalinos forgalmi ad6 n6lkii'l szimitott keretmegillapodis szednti ketetiisszeg 70 o/o-L,'ak

-";'.f.fa c;sszegfiiotb6t meg6zet6s6te, tzzz\ hogy ' kotb6t vetit6si alapia a teliesit6s arirryLbart

cs<ikken.

31. MegrendelS kotb6rigeny6nek 6rv6nyesit6se nem ielenti a Megtendel6 egy6b ig6nyeinek -
hibis teliesit6shez kot6d5 - elveszt6s6t'

32. A Megtendel6 a keret megallapodist6l el6llhat, koteles zLzortb,ln a villalkoz6 tal az elallis

kozl6s6ig ig^rolh^to n elk6szitltt, illetoe megkezd.tt munkik telies ellen6rt6k6t megt6riteni 6s

iog"s"lt egy6b igazolt Mr6nak megt6rit6s6t ig6nyelni'

33. yallalkoz6 a sikeres itadis-6w6teli eliirirs lezirisit6l kezd5d6en 36 h6nap telies kori

r"'na.i_to."r.,etts6getvillalazirtlbmunkik6rt.Aj6tillisidejealattazesedeges
meshib,sodisok iavirisa, elhirilisa dijtalan. A i6tdll{s nem teried ki elemi csapis, tongil6s vagv

;;:'.-r;.;;;;,i r,rrr"irr,, beavatkozis 6ltal okozott kirok ttizvitiLsira. A szavatoss6gi ig€nyek

6-rolnyesit6"6re 6s a Villalkoz6 ezzel kapcsolatos ktitelezetts6geire a Polgiri Torv6nykrinlw

6ltal6nos tendelkez6sei ir6nyad6k'

34. A V6llalkoz 6 n i]ltzla 6s alkalmazottai 6ltal okozott kir6rt teljes felel5ss6glel- tattozik'

Villalkoz6akeretmeg6llapodisaliir6sakor,eztkovet6enpedigakeretmegallapodis.fennill'sa
,lrtt " Megenael6 felhir.isira halad6ktalanul k6teles a Megtendel6 fel6 a biztositisi szerz6d€s

"rgy 
f.O*e"y bemuat6sival igazolni, hogy ren&lkezik legal6bb a "::'::!a1 -t|:ry .. 

t"tud
,.rr?rc.ryregr" kiterjed6, 50.0fi)]0fi), HUF76v 6s kiresem6nyenk6nt 5-.000,000 HUE osszegre

.rata, Aral;tor6i k"r."r.f.l.l6""Igre is kiterie<16 6pit6si szerel6si felcl5ss6gbrztosit6ssal' A

biztositisi szerz6d6s vag)- kotv6ny 
-bemutatis a keretmeg6llapodis megkot6s6nek felt6tele' A

NE



felel5ss6gbiztositist a villalkoz 6 a, szerz6d6s megszin6s6ig kiiteles fenntartani, ennek
elmulaszdsa a szetz6d6snek a Megrendel6 6ltali azonnali megszintet6s6t vonhatja maga ulin.

Aszlp;:fiDbs rr.rOoosir#I MEGSZ(rNEsE Es ANNAK
JOGKovETKEZMENTYET

35. A keretmegillapodis a Szerz6d6 felek k<izris megegyez6s6vel, irisbn ktzitolzga Kbt. 141.
$ szerinti k<iriiLlm6nyek fenn6llta eset6n m6dosithat6.

36. Jelen keretrnegillapodisban foglalt megillapodis hatirozott id6tartamira tekintet n6lkiil
birmellJ< f6l iogosult lelen megillapodist 30 napt6ri napos felmondisi haritid6vel a misik f6lhez
int6zett itisbeli nyilatkozattal, indokol6s n6lkiil, tendes felmondissal felmondani. Egyoldali
felmond6s eset6n a felmondisi id5 kezd6 napja a felmond5 f6l t6rtivev6nyes 6rtesit6 l"rr!i6n"k 

"misik f6l iltzh k6zhezv6tele. A Posta 6ltali misodik eredm6nytelen k6zbesit6si kis6rlet eset6n a
lev6l k6zbesitetmek tekinthetS.
37. Megendel6 ielen keretmegillapodist a Villalkoz6hoz int6zett ir{sbeli nyilatkozattal,
kirt6rit6si kotelezetts6g n6lkiil azonnali hat6llyal felrnondhatja, ha

- a Y i'11^11*o"5 ielen keretmegillapod6sban foglalt szerz5d6ses kcitelezetts6geit sulyosan vagy
ism6telten megszegi;

- olyan okb6l, ami6rt villarkoz6 felel5s birmely egyedi megtender6s megszfinik,
- a villalkoz6 a Megtender5 6ltar megadott 6sszer[, de regalibb g napos hat6rid6n beliil

oem tesz eleget annak a felhivisnak, hogy- keretrnegillapodisban foglali k<itelezetts6geinek
tegyen eleget;

- a Yillalkoz6 a keret.egillapodisban megharirozott egys6girat egyoldahlan, Megendel6
hitrinyira m6dosiqa,

- t Yildkoz6 6zet6sk6ptelenn6. viliL felszimolisi vagy v6gelszimolisi eljiris indul vele
szemben, felfiiggeszti gazdasigi tev6kenys6g6t;

- a Yiildkoz6 a keretmegillapo dis YII / 34. pontjibaa megharirozott biztosirisi szez6d6se
a ielen megillapodis id6tatama alatt megszrlnik 6s hJyette a Villalkoz6 nl biztositisi
szerz6d6st a megszfint6st kovet6 g napon blliiLl nem kcit

- a Yillalkozo iltal fizetend6 k6sedelmi kritb6r cisszege el6n jelen keretmes.ilrapodisban
meghalirozott maxinriris m6rt6ket (az 6ves, ketetiregflrapodi. .r.rmE:AFi ;6kiil
lzimitgtt ketetrisszeg 10 "h-it.) / yen esetben a ueg.ndet6 meghir.isul6si kcitb6r nem
k<ivetelhet/;

- ioger5s matasztal6 hatarozatot hoznak a \lti'rqrko2o szakmai tev6kenys6get 6rintd
szabilys6r6s vagy bincselekm6ny miatt..

38' lVlegtendels az egyedt megrendel6st a V6llelkoz6ho z int6zen irisbeli nyilatkozattal
kirt6rit6si k<itelezetts6g n6lkii,l zzotnah hat llyal felmondhatja, ha:

- a Villalkoz6 a szerz5d6ses k<itelezetts6geit sdlyosan vagy ism6telten megszegi;
- 11 

egyedi megrendel6s k6sedelmes teljesit6se oMn k6sedelmi kotb6r el6ri a ma*imumot 1ak6sedelemmel 6rintert, szolg'fltatisi eremre elszimort, Ara n6lkiiLl .ri-i o*
ellenszolg.iltaris 30 oh-6t),

- t Yillalkoz6 a Megrendel6 6ltar megadott 6sszerri, de legribb g napos hatirid6n beliir
n€m tesz eleget annak a felhiv6snak, hogy szetz6d6sszeni kotelezetts6geinek tegyen
eleget;

- ??.:d:" kdtelezetts6g6re el6irt terjesit6si hatirid5 letelte el6tt nyilvinval6v6 v ik, hogy a
Villalkoz5 az egyedt megrendel6ben r<igzitett munkit csak szimottev5 k6s6"sel ,ragy - a

@E <r&u



fogyat6kossig kikiisztibol6s6re tfizott m6hinyos hatirid6 letelte ellen6re is - hib6san tudia

elv6gezni.

39. Megrendel6 iogosult 6s egyben kiiteles jelen ketetrnegallapodist felmondani - ha sziiks6ges

olyan hatirid5vef amely lehet6v6 teszi, hogy a megillapodisban 6rintett feladat, el,Jitisir6l

gondoskodni tudion - ha

- Villalkoz6i tirsasigban kiizveteften vagy kcizvetlenii{ 25o/o-ot meghzlad6 tulaidoni

t6szesed6st szetez valamely olyan iogi szem6ly vagy szem6lves ioga szerint iogk6pes

szevezet, amely tekintet6ben fennill a 62. $ (1) bekezd6s k) pont kb) alpontiiban

meghatirozott felt6tel;

- V6llalkoz6 k<izvetetten vagy krizvetleniil 25o/o'-ot meghalad6 tulaidoni t6szesed6st szerez

valamely olyan iogi .r"-6(b"., vagy szem6lyes joga szerint )ogk6pes szervezetben' 
-amely

t"kirrt"t6b.n fenftil] a 62. $(1) bekezd6s k) pont kb) alponti6ban megharirozon felt6tel.

40. villalkoz6nak a szerz6d6sszeg6sb6l ered5 Mrt meg kell t6ritenie, 6s mentesitenie kell a

Megrendel6t, illewe annak Villalk iz6it 6.s alkdmazottait minden perrel, ig6nnyel, vesztes6ggel 6s

kirtil szemben, amely a Vdllalkoz6 tev6kenys6g6b6l vagy mulasztisib6l ered ielen szerz6d6s

teliesit6se sor6n.

IX'
EGYT.]TTMOKODES

41. A munkav6gz6s iisszehangolis l, a' berahlzls teliesit6se sorin sziiks6gess6 vil6 int6zked6sek

megt6tele tekintet6ben.

V6llalkoz6 r6sz6t5l kapcsolattart6 szem6ly:

n6v: Piry R6bert
telefon: 30/570-8334
e-mail; piryroben@gmail.com

Megrendel6 r6sz6r61 kapcsolattart6 szem6ly:

n6v: Schmidt Gibor
telefon: 06/20 4374880

e-mail schmidt.gabor@biokom.hu

A kapcsolattart6k 6s egy6b k.ijzremrikod6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonszim6t, stb.)

I n.[r. tarar.g ^ 
,iit 6d6., teliesit6s6vel cisszefiigg6 kapcsolattarris c6liib6l, illetve tz :"hhoz

r.a.r"raaa .gy6"b logo. 6tdekek irv6nyesit6se 6rdeilben io_go.ultak kezelni. Felek az adttkezelas

."ia. , r..p..'Jrad6 iigszabilyok 6s adatv6delmi sztbilyztaik rendelkez6sei szednt iimak el.

42.Sze.,,6d6felekjelenkeretrregillapod6sbanfelhatalmazzikazel6z6Pontbanmegrrevezett
r.ep"i..ii*.i,t "gy 

aLeruhizirs telilsit6sevel kapcsolatos.dont6sekn6l, a teliesit6si jegyz5kcinlwek

ituis[rrii a feleket telies iogkdrel k6pviseli6l. Ezen k6pvisel5k jogosultak, illctve ktitelesek

;;g;";- mindazon m,iszaki i-rt6zk.d6si 6s nyilatkozatot, amely a keremregallapodis 6s.az eg1'edi

-.!r.td.16."k teliesitds6hez szr'iks6gess6 y6k -9t- -'- itL' megillapodisban' 6s- annak

-.fiau.t"iu"., foglaltakkal n.- .ll".rt6i"r. A Szerz6d6 felek k6pvise16in"\_" l-:T" szerz6d6sben

tira.i ",, iogko#nek kotlatozisz a misik f6llel szemben csak irisbeli kozl6st6l kezdve hatllyos'

A k6pvisel6k"szem6ly6ben tiirt6n5 viltozist a felek egymissal azonnal' fuisban kozlik'

43. szen6d6 felek kotelesek egyrruis kozotti valamennyi kijzl6st, 6rtesit6st, rnt6zked6st 6s

drint6"t irisban rogziteni e. 
"g1r.i,l.t 

o, halad6ktalanul eliuttatru. Nlinden olyan kozl6st, mely a

k...t-.grill^podis 
- ,ron"tkozii'iban a cimzett r6sz6r5l tudomisul'6telt' vagy intezked6si

ta,.f*"?,.ag., ielent, illetve keletkeztet, postai riton is meg kell kiiLldeni. A postai riton eliuttatott

,yilr*"r"t"i i6rb..it"tm"k t"kint"nd5tL, amennyiben azok "nem keteste"' "itv6telt

-.gogra*", ,,cimzett ismeretlen" vagy hasonl6 tzrtalrni Postai ielz6ssel 6rkeznek vissza a

nyilatkozattev5htiz.
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44. Megrendel6nek 6s villalkoz6nak mindent meg kell tennie annak 6rdek6ben, hogy
kcizveden litgyalisokon, b6k6s [ton tendezzenek minden olyan n6zetelt6r6st vagy vit6t, amJy
koz<ittiiLl< a keretmegillapodissal vagy egyedi megtendel6ssel kapcsolatban felmeriil. Ha a
MegtendelS 6s a Vtillalkoz6 6sszerii haririd6n beliil nem tudj6k megoldani a szez6d6ssel
iisszefuggesben keletkezett iogviriiukat, annak eldont6se 6rdek6ben aliveik magukat a hadskriri
szabilyokra figyelemmel a P6csi Jfuisbir6sig, illetve per6rt6kt5l fiigg5en a p61si rorv6nysz6k
illet6kess696nek.

45. Sz_en6d6 felek megillapodnak abban, hogy ielen ketetmegillapodis hatily6nak t2ttama al21tt
6s azt kiivet6en bizalmasan, izleti titokk6nt kezelik a szerz5d6i teljesit6se kapcsin tudomisukra
)utott inform{ci6i}at, t6nyeket vagy adttokzt, azokat harmadik f6lnek semmilyen formiban nem
adiik tovibb. A fenti inforrnici6k, t6nyek, valamint adatok - a misik f6l iltal el6zetesen adott
kifeiezett itdsbeli hozzijlniasz n6lkiil - kizit6lag a tel)esit6s6re hasznilhat6k fel.

16 Mindk6t f€l tiilkoztzga 6dntett munkaviilal6it a ielen megillapodisban foglalt
k<itelezetts6geir5l 6s felel5ss6get v6llalnak saiit munkavillal6ik tekiniet6ben a fenti
kritelezetts6gek teliesit6s66rt.

47 . szendd6 felek tudom6sul veszik a Korminyzati Ellen5rz6si Hivatal, illetve a, Alt^ i
Szimvev6sz6k ellen6z6si jogosultsigit, tov6bb6, az iilamhi.,tanitst6l sz6l6 2017. 6vi cxcv.
torv6ny_ foglaltakat, amely alaplin a keretmeg6lrapodis 6s egyedi megrendel6sek l6nyeges
t?:taknatol sz6lo tailkoztatist a Megrendel5 nem tagadhatja"'meg zz" .,zlei titokra'val6
hiyatkozissal.

x.
NIYILATKOZATOK

48. Mindk6t f6l kiielenti, hogr
r kell5 felhatalmazissal 6s jogkonel tendelkezik a jelen megillapodis aliirj.sira 6s

teliesit6s6re;

' a jelen 
.-keretrneg6llapodist a f6l nev6ben ar6k6 szern6ry megfelel6, a vonatkoz6

iogszabilyok iltal megkiv6nt regisztr6lt al6ir6si joggar tend.lriezi\ igy t6sz6.t6r a
ketetrnegillapodi,s awrisa 6s teljesit6se nem eredm6n-yezi mis, olyan sierz6d6s, u^gy
egy6b iognyilatkozat megszeg6s6t, melyben f6lk6nt szerepel;

' ninc-s olyan fiigg6ben. lev5 kritelezetts6 ge, v^gy 6rdekkot6ben l6v5 ruis kciriiLlm6ny,
amely kedvez6tl."il h1tr.,_ 

1_ielen keretrnegillapodisban foglaltak 6rv6nyess6get!,
teliesit6s6re, vagy sajit teljesit6si k6szs6g6re, illetve k6pess6g6re. 

*

Az lu-KlllriaA;lIrvoO loClcyEB RENDELKEZEsEK

1?: 1 !&" kcretmegillapodisban nem szab yozott k6rd6sekben kii{onosen a polgiri
Torv6nykonyvr5l sz6l6 2013. 6vi v. torv6ny, a Lrizbeszerz6sekr5l sz6l6 2015. 6vi cx,IIL
tow6ny, az 6pit6si beruh6zisok kcizbeszerz6s6nek r6szletes szabilyair6l sz6l6 322/2015. Qi.30.)Korm._rendelet, az 6pit6ipai kivitelez6sr tev6kenys6gr6l szoro 191i2009 (IX.15.) Korm...)raa",,
az egy6b flncsgf!6 logszab6lyok vonatkoz6 rendelkez6seit, valamint a korb..rerz6.i eljirisban
k6szitett ai6nlat6teli felhiv6s, valamint dokument6ci5 el6irisait kell alkalmazni.

50. Y-iilalkozo kiielenti, hogy az iltalz ig6nybe venni kivrint, MV-KE kateg6ri4s felel6s mfiszaki
vezet6 (n6v, cim: Piry R6bert, 

.7624 _p6cs, Napvir6g utca 4. frildszilt 2.) a )ogosultsigmegszerz6s6hez sziiks6ges tapasztalathoz k6pest 36 h6 t,iLbl.tt pr.rtalattal rendeikezrk. 
"

51. Jelen megillapod6s elvdlaszthatatlan r6sz6t klpezlk az alibbi mell6kletek:

@E {w4-



A Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fzikailag nem kedilnek

csatol6sra a ketetmegilapodis t<irzsszriveg6hez, de a Sze.,6d6 felek szim6ra ismett azok

taftalma. Ezen iratokalt igy kell tekinteni, mint amelyek a ielen szerz5d6s elvilaszthatadan r6sz6t

klpeztk, azz egy'itt 6rteknezend6ek.

52. Jelen megillapodlst t Szerz6d6 felek k6pviset5i elolvasis 6s ittanulrrrinyozits utirt

iov Lryy6l^g, 
"-ioi 

"t..rtrkt 
rl mindenben megegyez5t 4 etedeti, egyez6 plldirryb^ irtlk ali'

melyb6i 2 p6ldiny Megrendel6t, 2 p6ldiny Villalkoz6t illeti'

1. szimir mell6klet Aianhtt6teli felhivas

2. szimri mell6kler A kiizbeszerz6si ell6ds sotin nyri)tott kieg6szit6 tii'koztztits
3. szim( mell6klet Miszaki el5iris
4. szimir mell6klec Yillalkoz6 aiidtta'

P6cs, 2018. 6v november h6 30. napiinP6cs,2018.6v
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