
BK-5-1-2-44/K-1/2019
vALr-ArKozAsI KERETMEGALI-APoDAS

amely l6ttejott egyr6szr5l a BIOKOM Nonprofit l(ft. (sz6khely: 7 632 P6cs, Sikl6si irt 52,

ctgegyztkszima: Cg. 02-09-062862, z,doszirn: 11014959-2-02., k6pviseli: Dt. Kiss Tibor
iigJvezet6 rgazgat6), mint Megrendel5 (a tovibbiakban: Megrendel6),

m6sr6szr6l a P6csi Bagela Kft. (sz6khely: 7635 P6cs, Bilicsi rit 56., c6gegyz6kszirm: 02-09-
069164,ad6szim:l3194479-2-o2'bankszimlaszim:ffik6pviseli;
Dienes B6la iigy'vezet5), mint Y iilalkoz6 (a tov6bbiakban: Villalkoz6)

- a tovibbiakban egyiittesen ,,Felek" kozott tz alulirott helyen 6s napon u alirbbt felt6telek
mellett:

EL6ZMET.IYEK

1. Megrendel6, mint a)inla&6r6 2O18. 6v december ho 20. rrlpjin ,,Belkri,hti itbvrkolatok
kiA li:a --Feliihlautdsos kdynids" targybar, r kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. ton'6ny
(tov6bbiakban: Kbt.) Harmadik r6sz 115. \ (2) bekezd6s 6s Kbt. 105. $ (1) bekezd6s a) pontia
szerinti, nydt kozbeszerz6si eljirist inditott.

2. Megtendel5 a kdzbeszerz6s t|rgyi*al szemben limasztott mennyis6gi 6s szakmai

kovetelm6nyeket zz zyir altt6teh felhivisban 6s annak mell6klet6t k6pez6 mfiszaki leirisban
h^tarozt^ meg.

3. Megtendel6 a kiizbeszerz6si eliiris sorin benyujtott a)inlatokat megvizsgilta, egymissal
itsszevetette, a sziiks6ges 6t6kel6st lefolytatta, 6s drint6s6t az elbitilist ktivet5en, 2019. 6v

ianuir h6 20. nzipiin irisban aiinlattev6kkel k<izolte. Megtendel6 a hivatlozott kiizbeszerz6si

eljirisban hozott dtint6se szerint a nyertes aiinlattev6 - vagy amennyiben a Kbt. 131. $ (4)

bekezd6s6ben megadott koriilm6ny az eredm6nyhirdet6st krivet5en el6illt, a nyertes aiinlatot
kcivetkez6 legkedvez6bb alirhtot tev6nek min6sitett szervezet Velhlkoz6 lett.

4. Ilyen el5zm6nyek utin a Szetz6d6 felek az aj6nlatt6teli felhivisnak, a kiizbeszerz6si

dokumentum r6sz6t k6pez6 miszaki leir6snak, valamint a V6llalkoz6 kcizbeszerz6si

eliirisban benyrijtott aiinlatinzk megfelel6en az alirbbizk szerint 6llapodnak meg:

I.
A KERETMEGALI.APODAS TARGYA

5. Yrillalkoz6 feladarit k6pez;t az aiinlatt6teli felhivisban megharirozott, 6s n \inbtibzn
villalt kovetelm6nyeknek megfelel5en a Megtendel6 kezel6s6ben l6v5 belterii,leti itburkolatok

iavit6sa aszfaltkever6kkel.

6. Szetz6d6 felek rrigzitik, hogv a szerz5d6s keret6ben elv6gzend5 munkik Megrendel6
kezel6s6ben l6v5 belteriileti itburkolatok feliiletiavit6sos lsiqmzisival kapcsolatosak, melyek

tekintetben a Villalkoz6 iltal eh'6gzend6 feladatokat ielen szerz5d6s 1.,2. €s 3. szimri mell6klete

tattalmazza.
Vrillalkoz6 6ltal elv6gzend6 feladatok a ktivetkez6k:

a) feliiLlet ttsztitisa,laza r€szek eltivolitisa,
b) ritalap szerkezeti 6ps6g6nek ellen6rz6se,

c) bitumenemulzi6s @IOKON{ Nonprofrt Kft. 6ltal biztositott) kell6sit6s, min. C'10 81

d) az zszfakaryag (BIOKON{ Nonprofit Kft. 6ltal biztositott) szilTitisa az aszftltgyirt6
telepr5l @6cs, Eperf6s rit) a munkateriiletre

e) AC 4 aszfalt (BIOKOM Nonprofit Kft. 6ltal brztositott) bevonat terit6se,
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I tcimorit6s vibrdci6s hengerrel vagv lapvibr6toral (a lcitnizott feliilet szrntie nem lehet
m6lyebben a csadakoz6 feliilet szinti6n6l, illetve annil legfeljebb 2 mm-rel magasabb
szinten helyezkedhet eD

$ |lzifis bitumenemulzi6s C60 81 @IOKOM Nonprofit Kft. iltal biztositott) ki<int6ssel,
sz66s 0 /4 zizal6klal, valamint

h) t<irmel6k 6s anyag beszillitisa telephelyre.

7. Megtendel5 a ketetmegillapodAs tirgyitt k6pez5 szolgiltatis megval6sitisa 6tdek6ben a

Kbt. 105. $ (1) bekezd6s a) pontja alapjiLn r,apt munkatervet (tovibbiakban: egyedi megrendel6s)
k6szit, melyet szem6lyesen ad it Villalkoz 6 r6sztre. Felek megillapodnak abban, hogy a

keretmegillapodis alapj6n l6tejov6 egyedi kotelmi jogviszonJ,uk a napi munkaterv Megrendel6
i.lta[ itadAsdv , illet5leg 6tv6tel6nek V6llalkoz6 ilt"li vltrr;*rolisival jon l6tre. A Felek
kijelentik, hogy )elen ketetrnegillapodis, illet6leg a keretmegillapodis id5anama alatt l6trejov5
munkaterv a keretmegillapo diLs tirgvirt k{pez6 szolg tatis teljesit6s6nek valamennl-i felt6tel6t
trto,hnzz , illetve t2rtelinazni fogja, erre frgyelemmel az egiedi megtendel6sek sorin kiikin
megillapodist nem komek, megrendel6s alapiir. zz egyedi megrendel6s l6treititt6nek felt6tele az
napi munlaterv (irisbeli megrendel6s) (tovibbiakban: egyedi megrendel6s).

II.
MEGRENDEL6 JOCAI ES rolnreZBTTSEGEr

8. Amennyiben V6llalkoz6nak jelen keretmegillapodisban vagy egyedi megrendel6sben,
valamint azok mell6kleteiben nem szerepl6, a teljesit6shez sziiks6ges egy6b inform6ci6ra van
sziiks6ge, az. inform6,ci6 igeny6t6l Megtendel6t halad6ktalanul 6rtesitenie kell. Megrendel6
vilJzlia, hogy Villalkoz6 6ltal 6sszerfien k6lr, z szerz6d|sszeni tel)esit6shez sziiks6ges minden
inform6ci6t, adatot, nyilatkoz 

^tot, 
hozzejafll st a lehet5 legrovidebb 6sszerri haririd6n belii,l -

k6sedelem n6lkiil - Villalkoz6 rendelkez6s6re bocsitja.

9. A Megtendel6 a Villalkoz6 6kal villalt kotelezetts6geknek megfelel5 teljesit6s6t a
keretmegillapodis fenn6llisa alatt - a.kir sajit maga, akir megbizotqa ritjin - folyamatosan 6s
birmikor ellen6rizheti, ez a tev6kenys6g azonban a villalkoz6t feladat teliesit6s6ben nem
gitolhatja. A V6llalkoz6 nem mentesi.il a felel6ss6g al6l aklor sem, ha a Megrendel6 az
e[en5rz6st elmulasztotta vagy nem megfelel6en v6gezte el.

III.
vALr-ALKozO JocAr ES KOTELEZETTSEGET

10. villalkoz6 halad6ktalanul felel5s ti)6koztami a Megtendel6t minden olyan koriilm6nyr6l
amely jelen keretmeg6llapodis vagy egyedi megtendel6s teljesit6s6t 6rdemben 6rintr vagy
befoly6sol)a.

Vdllalkoz6 kiielenti, hogy rendelkezil, illet6leg a munkik megkezd6s6ig rendelkezni fog a
keretmegillapodds 6s az alapjin l6trejov5 egedi megrendel6sek teljesit6s6hez sziiksdges,
iogsztbily vagy hat6sig iltal el5irt valamennyi enged6llyel.

vrillalkoz6 a teljesit6s6hez jogosult alvillalkoz6kat ig6nybc venni. villalkoz6 kijelenti, hogy a
ketetmegillapodis mcgkrit6s6nek id5pontjiig a Megtendel6nek valamennyi olyan alvillalkoz6t
beielentette, amely r6szt vesz a kcretrnegillapodis, let6leg az egvedi mcgtendel6sek
teliesit6s6ben, 6s - ha a megel6z5 kozbeszerz6si eljldsban az adott alvillalkoz6t m6g nem nevezte
meg - a beielent6ssel egJ'iitt nyilatkozott arr6l is, hogy zz 6kala rgirlbe venni kivint ah.dllalkoz<i
nem 6'll kizir6 okok hat6lya alatt.

Villalkoz6 a keretmegillapodis teljesit6s6nek id6tartama alatt ktiteles a Megrendel6nek mrnden
tovibbi, a teliesit6sbe bevonni kivint alv6llalkoz6t el6zetesen bejelenteni,6s a bejelent6ssel egl.rrrt
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nyilatkozni arr6l is, hogy az altzlz rg6.nybe venni kivint zlvillalkozo nem ill kizir6 okok hat6lya

alatt. Villalkoz 6nzk az adott alvillalkoz6 bevonisir6l a helyszinen tort6n6 munkik
megkezd6se el5tt, legk6s6bb a tirgynapon tartott munkaindit6 megbesz6l6s befeiez6s6ig

6rtesitenie kell a Megtendel6 k6pvisel5i6t.

A Villalkoz6 a jogosan ig6nybe vett viilalkozo|rt rigl felel, mintha a munk6t maga v6gezte

volna. Alvillalkoz6 jogosuladan ig6nybev6tele eset6n pedig felel5s minden olyan kir6rt is,

amely an6lkiil nem k<ivetkezett volna be.

A Villalkoz6 az iitzla 6s alkalmazottai 6ltal okozott kir6rt tel)es felel6ss6ggel tatozik. E krirben
a, Yhltalkoz6 kifeiezetten kcitelezetts6get villal a:ira, hogy a tev6kenys6ge folyrin ered5 k6rokat

teljes konien megt6riti.

11. A Villalkoz6 kotelezetts6get vil)l\ ana, hogy a benthinitst a vonatkoz6 iogszabilyok 6s

el5ir6sok (t6zv6delrni, vagyonv6delmi, munkav6delmi, egeszs6giigf i, stb. felt6telek) telies kor6
beartaslval v6gzi, valamint az esedeges munkabaleseteket ielenti 6s nyilvintartja.

12. Yfullalkoz6 a lefolytatott kiizbeszerz6si elil s zpiir megkritott jelen ketetmegillapodis 6s

jov5ben l6trejov6 egyedi megrendel6s, illetve a Megtendel6 utasit6sai szerint k<iteles eliimi.
Megrendel6 utasirisa nem terjedhet ki a munka megszervez6s6re, nem teheti a teliesit6st

terhesebb6. Ha a Megtendel6 c6lszeriden vagy szakszerffden utasitiLst ad, ette a Yhllalkoz6
koteles 5t indokol6st tarta,l,rrrrz6 v6lem6ny kifeit6s6vel, ir6sban Egyelmeztetni. Ha a Megtendel6
a figyelmeztet6s ellen6re utasitisit fenntart)a, a Yhllakoz6 a szerz6d6sttil indokolissal ellitott
irisbeli nyilatkozattal elillhat. Ha nem ill el a Megtendel6 utasirisa szeint a Megtendel6
kockizatita koteles a munkit elv6gezni.

13. A Szerz6d6 felek a keretmegillapodls 6s tz egyedl. mcgrendel6sek teljesit6se 6rdek6ben a

fentieken tul, ittaliban is egyiittrnikodnek. A teljesit6st 6tint6 minden l6nyeges koriiLlm6nyr6l

halad6ktalanul tai6kozta,gitk egymist. Az egynttrn{kod6si kotelezetts6g a Megtendel6
vonatkozisiban nem jelent tobbletk<itelezetts6g-villalist.

74. Ht a Villalkoz6 kiilfoldi ad6illet5s6grl, koteles z szerz6d€shez a:l:.z votatkoz6
meghatalmazist csatol.ni, hogy az illet6s6ge szednti ad6hat6sigt6l a magyar ad6hat6sig

kozvetleniil beszerezhet a nyertes aiinlattev5re vonatkoz6 adatokat az orszLgtk kozotti jogseg6ly

ig6nybev6tele n6lkiil.

15. Villalkoz6 kiiteles a keretmeglllapod6,s teljesit6s6nek teljes id6tanama alatt tulaidonosr

szerkezet6t Megrendel6 szimira megismerhet6v6 tenni 6s Megtendel6t halad6ktalanul

6rtesiteni a Kbt. 143. \ (3) bekezd6se szerinti iigyleteir6l.

IV.
MEGRENDELES

16. Megendel6 a keretmegillapodis id5tartama alatt heti rcndszeress6ggel munkatervet (egyedi

megrendel6st) k6szit, melyben felsorolia a tirgyid6szakban r'6gzend5 munkikat, r'alamint megadia

a teljesit6s hatiridej6t, valamin t megnevezi tz ellen6rz6ssel, javitissal 6rintett teriileteket.

17. A Villalkoz 6 Lz 
^dott 

munkateriileten tort6n5 jaritisi munka megkezd6s6nek t6ny6t 6s

id6pontjit kriteles az 6pit6si napl6ba bejegi,ezni. A villalkoz6 ett5l az id6pontt6l felel

munkaterii{eteken bek<ivetkez6, neki felr6hat6 Mresem6nyek6rt.

18. A Villalkoz6 munkikat terv szcrint kiiteles megkezdeni, ennek megfelel6en legk6s6bb az

egyedi megrendel6s napjin a sziiks6ges szem6lyzettel 6s eszkriz<ikkel a helyszinre 6rkezni,6s a

megrendelt munka megval6siris6t elnditani. szetz6d6 felek megitlapodnak abban, hogy a

Megrendel6 6ltal bLtositott, t javitiLsi munkdkhoz sziiks6ges aszfalt munkateriilese ttirt6n5

sziilititsfu6l z Y itllalkoz6 gondoskodik.
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19. A V6llalkoz6 kciteles a munkav6gz6s hely'6t az U'l' 2-1.119 kiizterileten foly<i munkik
elkorlitoz siru 6s ideiglenes forgalomszabilvozes Utiigyi N{riszaki lil5iris (e-U'I 08.03.1 1) szerint
elkorlitozru. Ennek hiinya eset6n a felel5ss6g a V6llalkoz6t terheh. Szetz6d6 felek
megillapodnak abban, hogy a mobil forgalomkorl6toz6st a Villelkoz6 biztositja.

v.
A KERETMEGILI-APODAS ID6BELI ES TERULETI HATALYA

20. Szerz.6dd felek rogzitik, hogl ielen keretmegillapod6s a mrndk6t f6l iltali aliir6ssal elt6t6
id5pontban tort6n6 aliir6s eset6n a k6s6bbi aliftis ntpiiLn - l6p hatr{lyba, 6s ett5l szimitottan
hatirozott \d6tzttamn, 2020. december 31. mpliig kotik. Felek kikotik, hogy a hati.tozott
id5tartam eltelte el5tt a keretmegillapodis megszinik a megillapodis VII.22. pontjiban
meghatlrozott keretcisszeg kimeriil6sekor, vagy a jelen keretrnegillapodisban t<igzitett egy6b
felt6tel bekovetkeztekor. Szerz6d6 Felek krjelentik, hogy az egyedi megrendel6sek teljesit6s6re a
fenti megelolt id5szakon beliil sor keriil, az egyedi megrendel6sek megval6sulisa nem
terieszkedhet nil a keretmegillapodis id6tartamin.

21. A teljesit6s helyszine a Megtendel6 kezel6s6ben l6v5 P6cs viros k6zigazgatzsi teriiletrin
taliihat6, belteriileti ritburkolatok.

YI.

ELLENERTEIq FIZETESI FELTETELEK

22. A szerz6dts ketetiisszege 12.500.000,- HUF +AFA /6v. Szerzldd felek meg6llapodnak
abban, hog1 amennyiben a keretmegillapodis id5tartama alatt a megiekilt keretrisszeg nem keriil
teljes m6rt6kben felhaszn6lisra, Villalkoz6 ebb5l ered5 kirig6nyt nem 6rv6nyesitheti
Megrendel6vel szemben.

SzerzSdl felek a nett6 villalkoz6i dijat 1.500 HUF/m'z + IJla, aztz egyezerotszi,z forint per
n6gyzetm6ter + Afa risszegben 6llapitjik meg.

A kifrzet6sekn6l Szerz6dS felek alkrknazzik a mindenkori AFA t.;*6rry, u ad6z5,s rendj6r6l
sz6l6 2017.6vi CL. torv6nv, illet5leg a vonatkoz6 iogszabilyok rendelkez6seit.

Villalkoz6 kijelent! hogy a k<izbeszerz6si eljirisban teft 6s a ielen keretmegillapod6sban
megelolt egys6gir z szerz6d6s tittgyit kipez6 feladat szerz6d6sszeni teljesit6s6hez kapcsol6d6
valamennyi kolts6g (ide nem 6ftve az aszfak kolts6g6t), szillitisi dij, ad6, 6s egy6b k<izteher

iogszabilyi el5irisoknak megfelel6 teljesit6s6hez fedezetet nyujt. Villalkoz6 kotelezens6get villal
ara, hogy a tel)esit6s sor6n a teljesit6sbe bevont alv6llalkoz6it6l, illetve azok ah'illalkoz6it6l is
megktiveteli minden-nemr.i ad6 6s koztehet jogszabilyi el6irisoknak megfelel6 teljesit6s6t.

Szen6d6 felek rogzitik, hogy a harilvos jogszabilyok vikoz.lsa eset6n amcnnvib cn rzok a
feladat teljesit6s6be bevont munkavillal6k kciztetheit, j6rul6kait, p6d6kait 6rinti, rigl a

szerz5d6sben meghatitozott egys6gitat feliilvizsgiljik 6s kolcsonos 6s egybehangz6 nyilatkozattal
m6dosithat)ik a Kbt. 132. \-a alapj6n.

V6llalkoz6 a tzrgyhot kovet5 5. naptiri napig a teljesit6s igazolisk6nt szolgil6 m: alapri
elsz6mol6st koteles k6sziteni, melyet a Megrendel6 k6pvisel5i ellenjegyz6siikkcl l6tnak el.

23. Megtendel6 el5leget nem Frzet. Villalkoz6 nem fizethet, illen e szimolhat el a szerz5d6s
telicsit6s6vel dsszefiigg6sben olyan k<ilts6geket, melyek a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s k) pontjinak ka)

- kb) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel5 drsasig tekintet6ben meriilnck fel, 6s melvek a

Villalkoz6 ad6koteles j<ivedelm6nek csrikkent6s6re alkalmasak.

24. YiJ/,alkoz6 az egvedi megtendcl6sben meghatirozott munka teljcsit6se sorin 6pit6si napl6t
Yczct. Az 6pit6si napl6ban a, Yfillakozit kiiteles feltiintetni a tel)csit6si id5szakokat (napokra
lcbontva), a felhasznilt anvag fajtiLiit 6s mennyis6g6t, valamint mindcn olyan koriiLtm6nyt, mely
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megrendelt teliesit6st befoly6solta. A Megrendel6 a teljesit6st jogosult ellen6rizni, 6s 6szrev6teleit
az 6pit6si napl6ban fel)egyezni. Megrendel6 az lpittsi napl6 6s a m2 alapi elszimol6s (felm6r6si
naplQ alapjin illitia ki a tel)esit6si rgazoL6st a teljesit6st krivet6 5 munkanapon beliiLl.

25. Yiilalkoz6 az iitda kr6llitott banki itutalissal fizetend5 szimiAjit postai riton megkiiLldi a
Megrendel5 7632 PEcs, Sikl6si rit 52. cirn alztl sz6khely6re. V6llalkoz6 szimht z Megrendel6
k6pvisel6j6nek tov6bbitisra nem adhat it. Amennlnben a Villalkoz6 a szimlet nem postai fton
iuttatia el a Megendel6nek, akkor azt szem6lycsen vagy k6pvisel5je dtjin a Megtendel5
Titkitsigin (7632 P6cs, Sikl6si rit 52., II. emelet) kell leadnia. Ebben az esetben a Ylllzlkoz6 n
ilt"l" lroron k6tp6ldinyos i.tv6teli elismerv 6.nyt ltadia a N{egrendel6 Titkits6ginak, ahol azt
6tkeztet6 pecs6ttel lLgik el. Az itv6teli elismerv6ny misik p6ldinya a Y illalkoz6nii marud,. Ha, a
V6llalkoz6 a nem mell6kel itv6teli elismerv6nyt a szimlihoz, : lgy ^ sz ml t a Megrendel6
Titlcirsiga 6rkeztet5 b6lyegz5vel lepecs6teli 6s az 6rkeztet6s d6tum6t a szlmlAt lead6 sztgn6i6va,l
litia el. A leadis napiin lejir6, vagy lejirt fuet6si ha6ridejfi szimlit 6tv6teli elismerv6ny n6lkiiLl
nem vehet 6t a Megtendel5. Az ilyen szimla itv6telekor az L*6telt elismerv6ny mindk6t
p6ldiny6ta ri kell vezetri ez,,itadiskor mfu leii,rt" szrivegr6szt.

26. Megendel6 a villalkoz6i dijat a Megrendel6 k6pvisel5je iltal igazolt - szerz5d6sszerfi
teliesit6st kovet6en, havonta (t6teles elszimolis a'lapiir), a Kbt. 135 $. (4) bekezd6s6ben foglaltak,
valamint a Ptk. 6:130.$.(1) - (2) bekezd6s rendelkez6sei - szerint, a szAm)a k6zhem6tel6t vagy . ha
birmely, a P&. 6:130.$ (2) bekezd6s b) ponti6ban szabdlyozott kc;riiLlm6ny fenn6ll - n igazoy
szez6d6sszeni teljesit6st kovet6 30 napon belii.l, sz6mla ellen6ben , a, Yille,lkoz6 5€+00+1+
1+O+&5+G€0000g00rszimi p6nzforgalmi szinlijira t<irt6n5 utal,issal forintban (I IUF) frzeti
meg. Amennyiben a teliesit6shez zz a'linhttev5k|nt szerz6d,6 f6l alvillalkoz6t vesz ig6nybe, abban
az esetben - n el6z6ekt6l elt6r5en - a szirria kiegyenlit6s6re a Kbt. 135. $ (3) bekezd6s6vel 6s a
322/2015. CilI.23.) Korm. rendelet 32/A. $-6val tisszhangban keriii sot.

27. lelen beruhiz6s AFA Frnan"zitoz6sa a hatilyos iogszabilyok el5irisai szerint tort6nik.

28. A Szen6d6 felek megillapodnak abban, hogy amennyiben Megrendel6 a szez6d6sen
alapul6 Ezet6si k<itelezetts6g6t k6sedelmesen teljesiti, a Ptk. 6:155. $ - ban megharirozott
k6sedelmi kamatot kiiteles frzemi.

* I l4,qc2.* -,13 I o q c :rs -o't ooooo3
VII.

f'AF KESEDELMES TELJESiTES, MEGHIUSULAS, KARTERiTESI FELELdSSEG

29. Yillalkoz6t az rltburkolatok javitasan a 14. pont szcrinti munkatervben meghatirozon
haririd6k onhibri6b6l t<irt6n6 elmulasztisa eset6n k6scdelmi kotb6rfizet6si kotelezetts6g terheli.
A k6sedelmr kotb6r m6n6ke a k6sedelemmel 6nntett, az. egyedi megrendel6s alapjin elsz6molt,
AFA n6lkiil szamitott ellenszolg"ilta tAs 2 o/o-af nap. K6sedelnii kotb6r iraxim6[s mirt6ke az egyedi
megrendel6s kapcsin: a,z egyedi megrendel6s alapjin elsz6molt, iltalrnos forgalrni ad6 n6lkiil
szimitott ellenszolgiltatis: 30 o/o-a A k6sedelmr kritb6r maxrmilis m6rt6ke az (:ves,
ketetmegillapodis szerinti nett6 keretcisszeg 10 7o-a.

30. Megtendel6 csak abban az esetben tarthat ig6nvt a k6sedelmi kotb6rre, amennyiben a
k6sedelem a Y5,llalkoz6 hibri6b6l ered. Ha a Megtendel6 a Vrillalkoz6 6ltal 6sszerien k6n, a
szetz6dr!sszeni teliesit6shez sziiks6ges informici6t, adatot, nyilatkoz atot, hozzijirulist, d<int6st a
SzerzSdii felek iltal fuisban rcigzitett haririd5n beliil nem bocsitja a Vrillalkoz6 rendelkez6s6re,
6s a k6sedelmes teljesit6s ktzirolzg Megrendel6 ebb6li V6llalkoz6 ilr:al el nem hirithat6
mulasztisib6l ered, abban az esetben kritb6rig6ny nem 6n'6nycsithet6. Villalkoz6t tov6bbd nem
terheli ktitb6tfuet6si kritelczetts6g, ha kcitelezetts6gei tel)esit6s6t vis maior akadilvozzz meg. Vis
maior alatt 6rtend6k kiilrinrisen elemi csapisok, sztraikok vagy- egy6b munkahelyi zavargisok,
frildcsuszamlisok, frildreng6sek, vihatok, villimcsap6sok, itadisok, valamint cgy6b hasonl6, el6re
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nem hthat6 esem6nyek, amelyek mifldk6t f6l 6rdekkor6n kiviil meri.ilnek fel, 6s amelyeket a felek
kell6 gondossiggal sem tudnak kikiiszribolni.

31. Ha olyan okb6l, ami6n a V llalkoz6 felel5s, a szerz6d6s megszrinik, a Villalkoz6 kriteles az

6ves, iltalinos forgalmi ad6 n6lkiil szimitott keretrnegillapodls szerinti keretcisszeg 10 o/o-ina,k

megfelel6 osszegri kotb6r megfizet6s6rc, tzztl, hogv a k<itb6r vetit6si alapia a teljesit6s ariryibzn
cs<ikken.

32. Megtendel6 kotb6rig6nl'6nek rlrv6nyesit6se nem ielenti a Megtendel6 egy6b ig6nyeinek
hibis teljesit6shez krit6d6 - elveszt6s6t.

33. A Megrendel6 a ketet megillapodist6l elillhat, kriteles azonban aYilldkoz6 ilt az elc,lis
kozl6s6ig 'rgzzolhzt6an elk6szitett, illewe megkezdett munk6k teljes ellen6rt6k6t megt6titeni 6s

iogosult egy6b igtzolt kifitrak megt6rit6s6t ig6nyelfli.

34. Yfillalkoz6 a si.heres 6tadis-iw6teli elilras lezirisit6l kezd5dt5en 24 h6n;ap teljes korri
j5till6si kritelezetts6get v6llal n iitab munkik6rt. A i6tillis ideje alatt az esedeges

meghibisodisok javitisa, elh6ririsa dijtalan. A j6tillis nem teried ki elemi csap6s, rongilis vag,v

mis szakszenftlen hasznilat, beavatkozis iltal okozott kitok kijavitlsira. A szavatossig'i ig6nvek

6rv6nyesit6s6re 6s a Villalkoz6 ezzel kapcsolatos k<itelezetts6geire a Polgiri Torv6nykonyv
iltal6nos rendelkez6sei irinyad6k.

35. A Vrillalko z6 az iltab 6s alkalmazottai 6ltal okozott k6r6rt teljes felel5ss6ggel tartozik.

Vrillalkoz6 a keretmegillapodis aliir{sakor, ezt kovet5en pedig a kerctmegillapodis fcnn6llisa

alatt a Megtendel6 felhivisira halad6ktalanul kriteles a Megtendel6 fel6 a biztosirisi szetz5d6s

vagy kotv6ny bemutalis6val igazolni, hogy rendelkezik legalibb a szerz6d6s tzrgya szeinr)
tevdkenys6gre kiter;ed5, 10,000.0{m.- HUF/6v 6s ldresem6nyenk6nt 2.000.000,- HUF
tisszegre szolo, tlvillakoz6i keresztfelel6ss6gre is kiterjed5 6pit6si szerel6si felel5ss6gbiztosirissal.

A biztositisr szerz6d6s vagy kotv6ny bemutatis a kereftneg6llapodis megkrit6s6nek felt6tele. A
felel5ss6gbiztositlst a V6llalkoz 6 a szerz6d6s megsz6n6s6d kriteles fenntartani, ennek

elmulaszrisa a szetz6d6snek a Megtendel6 iltali azonnali megsziintet6s6t vonhatia maga urin.

VIII.
A szERzODEs M6Do_siTAsA" MEGSZONESE Es ervNex

JOGKOVETKEZMENIYEI

36. A keretmegillapodis a Szerzfidd felek koz<is megegyez6s6vel, iJrisba:n kizix6lag a Kbt. 141.

\ szennti koriilrn6nyek fennillta eset6o m6dosithat6.

37. Jelen keretmegillapodisban foglalt megillapodis hatirozott id6tartamira tekintet n6lkiil

b6rmelyik f6l jogosult ielen megillapodist 30 naptiri napos felmond6si hatirid6vel, a misik f6lhez

int6zett fuisbeli nyilatkozattal, indokolis n6lkiil, rendes felmond6ssal felmondani. Egyoldali
felmond6s eset6n a felmondisi id5 kezd6 napja a felmond6 f6l t6nivev6nyes 6rtesit6 level6nek a

misik f6l akalu kezhezy€tele. A Posta 6ltali misodik eredm6nytelen k6zbesit6si kis6rlet eset6n a

levril k6zbesitettnek tekhthet5.
38. Megtendel6 jelen keretmegillapodist a Villalkoz6hoz 'nttzett irisbeli nyrlatkozattal,

k6rt6rit6si kotelezetts6g n6lkiiLl azonnall harillyal felrnondhatia, ha

- aYitllalkoz6 jelen keretmegillapodisban foglalt szerz 5d6ses ktitelezetts6geit srilvosan vagr-

ism6telten megszegi;

- olvan okb6l, ami6rt Villalkoz6 felel6s b6rmely egyedi megtendcl6s megszinik,

- a V6llalkoz6 a Megrendel5 6ltal megadott 6sszerri, de legal6bb 8 napos halind6n beliil
nem tesz eleget annak a felhivisnak, hogy keretmegillapodisban foglalt kcitelezetts6geinek

teg)-en eleget;
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- a Yitnalkoz6 a keretmegillapodisban meghatirozott egys6girat egyoldaltian, Megrendel5
hitdnyira m6dositja,

- a Yillalkoz6 fizet6sk6ptelenn6 v6li\ felszimolisi vagy v6gelszimolisi eliiris indul vele
szemben, felfiiggeszti gazdasigi tev6kenys6g6t;

- z Y6lJalkoz6 a keretmegillapodis VII/35. pontjiban megharirozott biztositisi szerz5d6se
a ielen megillapodis id6tartama alatt megszrinik 6s helyette a Yii)alkoz6 rij biztosirisi
szetz5d6st a megszint6st krivet6 8 napon beliil nem krit

- z Yill koz6 iltal 6zetend6 k6sedelrni kotb6r osszege el6ri ielen keretrnegillapodisban
meghatirozott maxirnilis m6rt6ket (az 6ves, keretmegillapodi.s szerinti, Ap,{ 

"6lkii,lszimitott ketet<isszeg 10 o/o-At.) /ilyen esetben a Megrendel5 meghirisulisi k<itb6rt nem
kovetelhet/;

- joget6s rtzraszta\6 hatArozatot hoznak a Villalkoz6 szakmai tev6kenys6g6t 6rint5
szabilys6rt6s vagy bfincselekm6ny miatt..

39. Megrendel6 az egyedi megtendel6st a Villalkoz6ho z int€zett itisbeli nyilatkozatta!
kit6dt6si kotelezetts6g n6lkiiL[ azonnali hatillyal felmondhatja, ha:

- z Ya,llalkoz6 a, szerz5d6ses kcitelezetts6geit sulyosan vagy ism6telten megszeg;

- az egyedi megtendel6s k6sedelmes teliesit6se okin k6sedelmi kotb6t el6ri a mz-ximumot (a
k6sedelemmel 6rintett, szolgiltat6si elemre elszimolt, Af A n6kiil sz6.mitott
ellenszolgiltaris 30 %-6t),

- a Yiilalkoz6 a Megtendel5 iltal megadott 6sszeni, de legalibb 8 napos hatirid6n beliil
nem tesz eleget annak a felhivisnak, hogy szerz5d6sszerri kotelezetts6geinek tegyen
eleget;

- ^z ^dott 
kotelezetts6g6re el5irt teliesit6si hatirid5 letelte el5tt nyilvinval6vi vilik, hogy a

v6llalkoz6 az egyedi megtendel6ben rogzitett munkit csak szimottev6 k6s6ssel vagy - a
fogyat6kossig kikiisztibtil6s6re tizott m6lrinyos hatfuid6 letelte ellen6te is - hibisan tudia
elv6gezni.

4!. Megendel6 iogosult 6s egyben ktiteles ielen keretrnegillapodist felmondani - ha sziiks6ges
olyan hatirid5vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a megillapodisban 6rintett feladau, ellatisit6l
gondoskodni tudion - ha

- vdllalkoz6i rirsasigban kdzvetetten vagy krizvetleniil 25oh-ot meghalad6 tula)doni
t6szesed6st szetez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint iogk6pes
szervezet, amely tekintet6ben fennill a 62. $ (1) bekezd6s k) pont kb) alpontjiban
megharirozott felt6tel;

- Villalkoz6 ktizvetetten vagy kozvedeniil 25o/o ot meghalad6 tuJajdoni r6szesedrlst szerez
valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes ioga szerint jogk6pes szervezetben, amely
tekintet6ben fenn6ll a (r2. 

$ (1) bekezd6s k) pont kb) alpontj6ban meghatirozott felt6tel.

41. Villalkoz6n zk a szerz6d6.sszeg6sb6l ered6 k6rt meg kell t6ritenie, 6s mentesitenie kell a
MegrendelSt, illetve annak villalkoz6it 6s alkalmazottait minden penel, i#*y.I, vesztes6ggel 6s
k6rral szemben, amely a villalkoz6 tev6kenys6g6b5l vagy mulasztisib5l ered jelen 

"r..idd6.teljesit6se sori.n.

IX.
EGYUTTM TKODES

42. A munkav6gz6s cisszehangolis a, a benshl,z|.s teljesit6se sor6n sziiks6gess6 vil6 int6zked6sek
megt6tele tekintet6ben.

v6llalkoz6 r6sz6r5l kapcsolattart6 szem6ly: Megrendel6 t6sz6rdl kapcsolattart6 szem6ly:
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A kapcsolattart6k 6s egy6b kozremrik<id5k adatait (nev6t, c(m6t, e-mail cim6t, telefonszim6t, stb.)

a F'elek kizir6lag a szerz6d6s teliesit6s6vel <isszefi.igg5 kapcsolattarris c6liib6l, illen'e tz zhhoz

kapcsol6d6 egy6b iogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdck6ben jogosultak kezelni. Felek zz adttkezel6s

soi6n a kapcsol6d6 jogszabilyok 6s adaw6delmi szab yzatatk rendelkez6sei szerint i6mak el.

43. Sze17zdd6 felek jelen keretmegillapodisban felhatalmazz k zz el6z6 Pontban megnevezett

k6pvisel5iket, hogy a beruhizis teliesit6s6vel kapcsolatos dcint6sekn6l, a teliesit6si jegyz5konlwek

zliitrirsinirl a feleket teljes jogk<imel k6priseli6k. Ezen k6pvisel5k iogosultalq illetve k<itelesek

megtenni mindazon mriszaki int6zked6st 6s nyilatkozatot, amely a ketetrnegillapodis 6s az egyedl

melrendel6sek teljesit6s6hez sziiks6gess6 v6lik 6s a ielen megillapodisban, 6s annak

mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes. A Szerz6d6 felek k6pvisel5inek a )elen szerz5d6sben

biztositott jogkor6nek korlitozisa a misik f6llel szemben csak ir6sbeli kozl6st6l kczdve hatilyos.

A k6pvisel5k szem6ly6ben tiirt6n5 viltoz6st a felek egym6ssal azonnal, fuisban kozLk'

44. SzenSd| felek kritelesek eg,lrrris kozritti r.alamennyi k<izl6st, 6rtesit6st, rnt6zked6st 6s

dont6st irisban rogziteni 6s egymishoz halad6ktalanul eliuttami. Minden olyan kozl6st, mely a

keretmegillapod's vonatkozisiban a cimzett r6sz6r5l tudom,sulv6telt, vagy int6zked6si

kotelezetts6git jelent, illetve keletkeztet, postai r.iton is meg kell kiiideni. A Postai iton eliuttatott

nyilatkozatok k6zbesitetmek tekintend5ek, amennyiben azok ,,nem keteste", ,,itv6telt
megtagadta,,, ,,cimzett ismeretlen" vagv hasonl6 tartalmri postai ielz6ssel 6tkeznek vissza a

nyilatkozattev6hoz.

45. MegendelSnek 6s vallalkoz6nak mindcnt meg kell tennie annak 6tdek6ben, hogv

kozvedJn tirgyalisokon, b6k6s riton rendezzenek minden olyan n6zetelt6r6st vagy vitit, amely

kozottiik a llretr.regillapodissal vagy egyedi megrendel6ssel kapcsolatban felmeriil.,Ha a

Megrendel6 6s a VZlalkoz6 6sszerfi hatirid6n beliil nem tudi6k megoldani a szez5d6ssel

o..r1fiig;6"b"r, keletkezett iogviriiukat, annak eldiint6se 6rdck6ben alivetik magukat a hat6skori

szabilyJLa frgyelemmel a P6csi Jirisbir6si,g, illetve pet6rt6kt6l fiigg6en a P6csi T'orv6nvsz6k

illet6kess696nek.

46. Szenddl felek megillapodnak abban, hogl ielen keretmegillapodis harilv6nak tartama alatt

6s azt kovet6en bizalmaian, iizleti titokk6nt kezelik a szerz6d6s teljesit6se kapcsin tudomisukra

jutott informici6ikat, t6nyeket va5- adatokat, azokat harmadik f6lnek semmilyen formiban nem

ady6k tov6bb. A fenti iniormici6( t6nye\ valamint adatok - a misik f6l 6ltal el6zetescn adott

kiiejezen ir6sbeli hozzij6rulisa n6lkiil - kizir6lag a teljesit6s6re haszn6lhat6k fel.

47. N{indk6t f6l t1\6koztaga 6rintett munkar.illal6it a ielen megillapod,sban foglalt

kotelezetts6geir6l 6s felel6ss6get v6llalnak saiit munkavillal6rh tekintet6ben a fenti

kotelezctts6gek teliesit6s66rt.

4g. Szen6d6 felek rudom6sul veszik a Korminvzati Flllen5rz6si Hivatal, illen'e "z 
Alhmi

Sz6mvev5sz6k ellen5rz6si iogosultsigit, tov6bb6 az Lllamhiztartistol sz6l6 2071.6vi CXCV-

ton6ny foglaltakat, amely altpiin a keretmegillapodis 6s egyedi megrendel6sek l6nyeges

t"rtalr.,ir6l 
"sz6lo 

titlikoztatist a l\'legendel6 nem tagadhatia meg az iizleti titokra val6

hivatl<ozissal.

n6v: Dienes B6la

telefon: 30/902-7095
fax '721213-753

e-marl: bagela@gmail.com

49. Nlindk6t f6l kiielenti, hog

n6v: Schmidt G6bor
telefon: 06/20 437 4880
fu'x:72/805-333
e-mail: schmidt.gabot@biokom.hu

x.
I{YII.ATKOZATOK
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. kell5 felhataimazissal 6s )ogkorcl rendelkezik a jelcn meg6llapod6s alifuisira 6s
teljesit6s6re;

a jelen ketetrnegillapodist a f6l nev6ben al6it[ 52sm!ly megfelel6, a vonatkoz6
jogszabilyok iltal megkivint regisztdlt aliirisi joggal rendelkezi\ rgy ftsz6r6l a

ketetmegillapodis alirisz 6s teljesit6se nem eredm6nyezi mis, olyan szerz6d6s, vaglr
egy6b jognyilatkozat megszeg6s6t, melyben f6lk6nt szerepel;
nincs olyan fiigg6ben lev6 kotelezetts6ge, vagy 6tdekkor6ben l6v6 mis korii'lm6ny,
amely kedvez6denii{ ha&at a jelen keretrnegillapodisban foglaltak 6rv6nyess6g6re,
teljesit6s6re, vagy saiit teljesit6si k6szs6g6re, illetve k6pess6g6re.

xI.
AZ /J.-K|J.;[{AZANDO JOG, EGYEB RENDELKEZESEK

50. A jelen keretmegillapodisban nem szabilyozott k6rd6sekben kiikin<isen z polgin
T<irv6nykony'vt6l sz6l6 2073. 6vi v. trirv6ny, a ktizbeszerz6sekr6l sz6l5 2015. 6vi GXLIIL
tdrvi,ny, 

^z 
6pit6si beruhizisok k<izbeszerz6s6nek rEszletes szabilyair6l szol6 322/2015. e<.30.)

Korm. rendelet, zz 6pit6ipai kivitelez6si tev6kenys6g6l sz6l6 191/2009 (X.15.) Korm. rendelet,
n egy6b kapcsol6d6 jogszabilyok vonatkoz6 rendelkez6seit, valamint a kcizbeszerz6si elj6risban
k6szitett aj6nlat6teli felhivis, valamint dokumentici6 el5irisait kell alkalmazni.

51. villalkoz6 kijelenti, hogy az Llala ig6nybe venni kivint, MV-KE kateg6ri6s felel5s mfiszaki
vezet6 (n6v, cim: [...]) a jogosults6g megszerz6s6hez sziiks6ges tapasztalathoz k6pest [...] h6
t<ibblettapasztalattal rendelkezik.

52. Jelen megillapodis elvilaszthatadan r6sz6tk6peztk az alibbi mell6kletek:
7. szimi mell6klet: Ajinlan6teli felhivis
2. sz6mr.i mell6klet A ktizbeszerz6si elj6ris sorin n1'ujtott kieg6szit6 tirilkoztatis
3. sz6m[ mel]6kler Miszaki el5itis
4. szLmi mell6klet: Yiilalkoz6 zjinla.ra

A szerz6d6 felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek
csatolisra a keretmegillapodis tiirzssz<iveg6hez, de a szerz6d6 felek szimTra ismert azok
tartalrne. Ezen iratokat ugy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerz5d6s elvilaszthatatlan r6sz6t
kipezik, az.za,l egyiitt 6rtelmezend5ek.

53. Jelen meg6llapod6st a szen6d6 felek k6pvisel5i elolvasds 6s ittanulminyozis
16virhagy6lzg, mint akaratuklal mindenben megegyez6t 4 eredeti, egvez5 p6ld6nyban irdk
melyb5l 2 p6l$[ggM.egendelSt, 2 p6ldiny Villalkoz6t i[eo.
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_=*,j,-:;i11sr. axlKn

BIOKOM Nonptofit Kft. '''-'
K6pviseli: Dr. Kiss Tibot iigywezet6

N{egrende15

l,[cniq\7is ,r IJIOK( )Nt Nonprofit Kri. riszcr<'il:

K6pviseli: Dienes B6la iigl.vezet5
V6llalkoz6

drb

P6cs,

dr M{kes t: vagazdasegiuzemeltetisr
Slclhnovics strar ig


