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ADASYETELI KERETMEGATLAPoDAS

Amely l6trejott egyr6szr5l a: STRAVIA Emulzi6gyirt6 6s Utfenntart6 Korlitolt Felel6ss6g{i
Trirsasig (sz6khely: 1l17.Budapest, Gibot D6nes utca 2. (Infopark D 6piilet); Cg.:01,09-
563909, a.d6szim: 12155949-2-43, bzrkszirnlasz m: 10800007-10000000-13302009, k6pviseh:
Urmris Anita c€gvezet6 6s Huszik J6nos iigy'vezet5 egr.iittesen), mint elad6 (a tovibblkban:
Elad6),

misr6szt5l a: BIOKOM Nonprofit Kft. (sz6khely: 7 632 PEcs, Sikl6si 6t 52., c6.gegyz6ksz6mu
02-09-062862, ad6szima: 11014959-2-02., k6pviseli: I)r. Kiss Tibor iigyvezet5 igzgt6), mint
vev5 (a tovibbiakban: Vev6J
- a tov6bbiakban egyiittesen ,,Felek" - kozott ez alulirott helyen 6s napon n llabbi felt6telek
mellett:

J.

4.

5.

I.
EL6ZMEI{YEK

Vev5, mint ajinlatk6r5 2018. december h6 12. ..,,pjj- ,ls{ah iaikesit*e a BIOKOM Nonpnft
I$. ns{d' tdrgybrn a krizbeszez6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. torv6ny (tov6bbiakban: kbl)
M6sodik R6sze alapjin, TIID- 2018/s 250-57687 4 iktat6szimon k6zz6tett hirdetrn6nnyel, 6s
Kbt. 105. $ (1) bekezd6s a) pontja szerinti nyilt k<izbeszerz6si eljirist inditott. vlvd a
krizbeszerz6si ellifitst t Kbl 61. S (5)-(6) bekezd6se alapjin r6szekre bontotta, melynek alapi6n
n elliris m6sodik t6sz6t k6pezte: Hideg-aszfalt 6rt6kesit6se a BIoKoM Nonprofit^Iia.
r6sz6re.

v9v9 q \dlbeszen|s targyiva.l szemben rimasztott mennyis6gi 6s szakmai krivetelm6nyeket az
ajinlati felhivisb zt 6.s u ajinlatk|r6si dokument6ci 6bar, hatitozta. meg.

vev5 a krizbeszerz6si eliitis sor6n benyrijtott aiinlatokat megvizsgiitt, egymissal
iisszevetette, a sziiks6ges 6n6kel6st lefolytatta, 6s dont6s6t az elbt6l6st kovet5en, 2019 6v
m6rcius h6 18 nap)in irisban ajinlattev6kkel koz<ilte. Vev5 a hivatkozott kcizbeszerz6si
el)itisban hozott drint6se szerint a nyettes ajinlattev6 - vagy amennyiben a Kbt. 131. $ (4)
bekezd6s6ben megadott kririilm6ny az eredm6nyhirdet6st k<ivet5en el5illt, a nylrtes
ai6nlatot kcive&ez5 legkedvez6bb ajinlatot tev6nek mio6sitett szervezet - Elad6 lett.

Ilyen el5zm6nyek ut6n t Szerz6d6 Felek az ajLnlati felhivis nzk, az af6nlatk6r6si
dokument6ci6nak, az Elad6 k<izbeszerz6si eliir6sban benyfjtott ajLnlatLnak megfelel5en az
al6bbiak szerint illapodnak meg:

II.
A KERETMEGALLAPODAS TARGYA5 TELJESiTES

Vev5 ielen keretmegillapodis 6rtelm6ben jogosult az elad6 iizem6b6l aszfaltot vis6rolni,
valamint a v|telStat az el6irt hatiid6ig kciteles megFrzemi, Ii,lad6 pedig kciteles a megrendelt
mennyis6get Yev6 szimi.ra hatirid6ben itadm.
Az aszfalthevet6kek itadisa 6s a vev6 6ltali megvisirlisa a Kbt. 105. $ (1) bekezd6s a) ponqa
alapjin egyedi megrendel6sek alapj6n tort6n-Lk. Az Egyedi Megrendel6s t^fiaka.o,zz a kever6k
pontos megnevez6s6t 6s mennyis6g6t. Az Egyedi Nlegendel6s blzfu6lag az Elad6
visszrigazolisivt I )on l6tre. Felek rrigzitik, hogy az Egyedi Megtendel6sben kolcs<io<jsen
egyeztetve keriil mcghaliro zLsra azon id6pont, amikor vev5 az 6rut zz Elad6t6l a teljesit6s
hely6n in'eheti.
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7. Elad6 koteles a megrcndelt aszfaltrnennyis6get a megtendel6st6l szdmitott, egyedr

megrendel6sben meghatirozott halirid5n beliil N{egtcndel5 Pr3cs, Verseny u. 19. szimri
telephely6re szillitaru.

Elad6 kiielenti, hogy a haszndlatzban 6116 aszfaltkever5 telep jelen megillapodis teliesitis6hez

sziiks6ges, 6rv6nyes hat6sigi enged6lyekkel ftasznilatbar'6teli-, telephely-, komvezetv6delmi

enged6lyek) rendelkezik.

Az lrgyedi Megrendel6sekben megrendelt 6ruk m6degel6se az F,lzdo kever6iizemeiben 6s

tulaidon6ban vagy - 6rv6nves hasznilati jog alapiin - hasznilariban l6v6 kozriti hidm6rlegeken

tort6nik, ezen m6rlegel6s klpezi zz elszimol6s alapiit. (mennyis6gi 6wdtel).

Az iru vev6 telephely6re tiirt6n6 szillit6s ir6l n Elado gondoskodik. Elad6 kriteles

gondoskodni arr6l, hogy az iru szil\tisihoz 6s 6tv6tel6hez a megfelel5 fuvarcszkoz 6s

iechnilai szem6lyzet illjon rendelkez6s6re, hogy az 6ru kirakodis a vira.kozisi id5 vagy mis

akadily n6lknl tort6nien

Lz int 6tv6tel6t - Vev5, y^gy 
^z al:3l^ kiielolt harmadik szem6ly a szillit6lev6len 6s

menetlev6len b6lyegz5 lenyomattal 6s olvashat6 d6fuiss , az id5 megadisival (ditum, 6ra,

perc) igazolja, va gy azon 
^z 

6tv6tel megtagadls6t az ok pontos megiel<il6s6vel fcltiinteti.

Felek megillapodnak, hogy birmilyen min5s6gi k6ts6g eset6n zz a,szfaltot a felmeriilt probl6ma

tisztlz sig nem 6pitit< bi. v.v6 kotelezetts6get v llil arra, hogy az aszf2,ltot kultolag sajit

munkiiir; haszn 611z fel, azthttmtdik szem6ly t6sz6re nem 6rt6kesiti tov6bb'

Elad6 ktitelezetts6get villal arra, hogy ^z ^szfilrkevetekeket 
fliggeden, ak]<redililt

laborat6riumok ifuil, ^z 
MSZ EN 1310s-20 (fipusvizsgilat) szabvinynak megfelel5en

k6szitett, tipusvizsgilatok abplin gyLrrlz. A kever6kek gy6tt6sa, iizemi gyirlisellen5rzese

O{SZ EN i:fOS-Zfy 6s mtn5sit6se a mindenkor 6rv6nyes eur6pai szabv6nysorozat O{SZ EN

iltos-t 8: term6k szabvinysor) ill. ezek Magyar nemzeti mell6kletei 6s az 6n'6nyes Utiigyi

Nfiszaki El5irisok szednt tort6nik (e-UT 05 -02.11:2018)

14, Elad6 kciteles rendelkezru fiiggetlen, akkredrrilt tanrisito szervezet iltal audirilt uzemi

Gyirt6sellen5rz6si rendszerrel, 
-illetve 

Tandsiwinnyal. Az aszfaltkever6kekhez, mint 6pit6si

,.i-6kh., n Fjwropzd Parlament 6s a Tanics 305/2011/EU rendelete, illetve az 6pit6si

term6kekr6l sz6lo 215/2013. CflI.16.) Korm,nyrendelemek megfelel6en teljesitrn6ny-

nyilatkozatot csatol, mellyel igazolja annak megfelel6ss6g6t'

15. Elad6 a vonatkoz6 jogszabilyi el6irisok 6s a jelen megillapod6s felt6telei szerint 
_szavatol

zz6rt, hogy tz ir,* 
'a 

teliesit6s id5ponti6ban megfelelnek a ielen keretmegillapodisban (ide

6rwe n trgyedt Megtendel6seket ii) meghatirozott min5s6gi ktivetelm6nyeknek, valamint a

fent hivatkozott szabvinyokna\ mfi szaki el5irisoknak'

16. Fiiggetlenii'l a szavatossig'i felel6ss6gre vonatkoz6 tendelkez6sekt5l' az Elado szavatossigi

fel 5ss6ge nem i,ll fenn ibb^n ^, esetben, ha az E1,'d6 iltal gyinott term6ket a Vev6 mis

gyirt6 t.irm6k6vel (aszfaltkever6kdvel) osszekeveri, valamint ha nem megfelel5en hasznilia fel,

dolgozza be, vagy ut6kezeli.

17. EIad6 teljesit6s6ben n ailnla;tLban megjelolt teriileten mrikodhet kozte a.l'r6l)a'lkozo, az

alvillalkoz6 ig6nybev6tele nem 6rinti az F,lado teljesit6s6rt val6 felel6ss6g6t. Az Elad6 a

teliesit6shez I kozbeszerz6si eljir6s sorin, az alka,lmassigLnak igzolisiban f6szt vett

,r..r..r.,", a Kbt. 65. $ (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don koteles ig6nybe venni,

valamint kriteles a teljesit6sbe bevonni az alkalmassig tgzollsihoz bemutatott

szakembereket. E szervezetek vag"- szakemberek bevon6sa akkor maradhat el' vagy helyettiik

akkor vonhat6 be mis (ide6rwe 
^z 

atal^krlas, egyesiil6s, sz6w6l6s riti6n tort6nt iogut6dlis
eseteit is), ha az Fllad6 e szervezet vagv szakember n6lkii.{ vagy a helyette bevont ij
szervezetiel vagy szakemberrel is megfelel erzokrtak az alkalmassigi kcivetelm6nyeknck,

amelyeknek ^r-il^d6 a kijzbeszerz6si eljirisban tz tdott szen'ezettel vagy szakembetrcl

9.

10.

11.

12.

13.
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18.

e$ditt felelt meg. Elad6ra a kozbeszerzdsi eljir6s sorin bemutatott szervezetek 6s

szakemberek bevonisira tekintet6ben egr6birint a Kbt. 138 $ (4) bekezd6se alkalmazand6.

Elad6 a jogosan igenybe vett alviilalkoz6|n ilgy felel, mintha a munk6t maga vdgezte volna;
alvillalkoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele eset6n pedig felel6s minden olyan kir6rt is, amely
an6lkril nem kovetkezett volna be. Ha az Elzd6 a jelen feiezet rendelkez6seit megszegr, a
Vev5 jogosult a szerz6d€sszegls kovetkezm6nyeit alkalmazni.

E,lzd6 az iltala 6s alkalmazottzi iitzl okozott kdr6rt teljes felel6ss6ggel tartozrk. E korben a

Elad6 kifejezetten kotelezetts6get villal trra, hogy a tev6kenysdge folyt6n ered5 k6rokat
teljes konien megt6riti.

Elad6 halad6ktalanul kozol Vev6vel minden olyan korillm6nyt, amely jelen megillapod6s vagy
egredi megrendel6s teljesit6s6t 6rdemben 6nnti vagr befolyisolja. Elad6 koteles a
keretmegillapodls teljesit6s6nek teljes id5tartama alatt tulajdonosi szerkezet6t Yev6 szianira
megismerhet6v6 tenni 6s Vev6t halad6ktalanul 6rtesiteni a Kbt. 1.13. $ (3) bekezd6se szennti
iiglrleteir5l.

Elad6 - amennyiben kiilfoldi ad6illet6s6gri - koteles a megillapoddsh oz arra vona*oz6
meghtalmzzast csatolni, hog5r az illet5s6ge szerinti ad6hat6sdgt6l a magyar zd6hat6sAg
kozvedeniil beszerezhet az Elad6ra vonatkoz6 adatokat az orsz6gok kozotti jogsegdly
ig6nybev6tele n6lktil.

19.

20.

21.

ELLENERTETq nrzllliesr FELTETELEK
27. A keretrnegillapodis keretosszege: 6.000.000.- HUF + AFA

Szerz6d6 felek megillapodnak abban, hogy amennyiben a keretrnegillapodds id6beli hatzlya zlatt
a megielolt keretdsszeg nem keriil teljes m6rt6kben felhxznzllsra", Elad6 az esetlegesen ebb6l
ered5 kirig6ny6t nem 6rv6nyesitheti a Vev5vel szemben.

28. szerz6d6 felek megillapodnak abban, hogy Elad6t zz egyedr megrendel6sek teljesit6se
ellen6ben 44.500 HUF/tonna * Afa osszegri v6tel6r illeti meg-Elad6 kijelenti, hogy a vltelfu
magiban foglalia a szillitis telles kols6g6t is.

Szen6dd Felek az ralAnos forgalmi ad6 tekintet6ben a mindenkor hatilyos AFA torv6ny
rendelkez6seit alk mazzzk.

29, Flad6 kiielenti, hogy az ai6nlzt megt6tele el6tt Frg5relembe vett minden koriilm6nyt, amely a
keretmegillapodis 6s egyedi megrendel6sek hirnytalan 6s megfelel5 teljesit6s6hez sziiks6ges es
be6pitette az 6rbr a szerz5d6s teliesit6s6vel kapcsolatos valamennyi kolts6g6t, iglr kiilonosen az
aszfaltlever6kek znyzgirirt" illet6leg a gyirtiss 6s sz6llitissal osszeftigg5 osszes jirul6kos
kolts6get.

30. Vev6 el6leget nem 6zet. Elad6 nem fizethet, illewe szimolhat el a teljesit6ssel osszefrigg6sben
olyan kdlts6geket, amelyek a 62. $ (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szennti felt6teleknek
nem megfelel5 tirsasig tekintet6ben menilnek fel, 6s amelyek az Elzdo ad6koteles
j6vedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak.

31. Etad6 a teliesit6sekr6l az egyedi megrendel6sek teljesit6s6t kovet6en jogosult szimla
ktallitl*,^r . A szimlikban az elszallitott mennyis6gek szdllit6levelenk6nt kenilnek felsorolisra.
A szimlil<hoz a sz6llit6levelek egy p6ldinya csatolisra kenil. A szimlit mindenkor egy
p6lddnyban, a Vev6 sz6khely6t 6s a meg.illapo dis titrgyitt feltiintetve kell ki:illitani 6s a Vev5
szimira megkiildeni. Ett5l elt6r6en kiillito tt szirnlitk eset6ben Vev6 iogosult azokat
azonosithatatlank6nt visszaki.ildeni, 6s a visszaktildott szimliban 6rv6nyesitett kovetel6s nem
vilik esed6kess6.
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Vev6 az egyedi megrendel6sben meghatirozott szerz5d6sszeni teljesit6st kovet5en, a tellesitett
szolgiltatis mennyis6g6nek megfelel6en (tonna alapri elszimolis szerint) a Ptk.6:130. $-6ban
foglaltak szerint a szfunb k€zhezv|teldt vagy - ha birmely, a Ptk. 6:130. $ (2) bekezd6s6ben
szabilyozott konilm6ny fennill - az igazok szerz6d6sszeni teljesit6st kovet6 30 napon beliil,
szimla ellen6ben az Elad6 10800007-10000000-13802009 szimi p6nzforgalmi szimli1ira
tort6n6 utal6ssal, forintban (IIU$ fizeti meg. Vev5 a teljesit6s sorin az ad6zis rendj6r6l sz6l6
2017. 6vr CL. torv6ny (An.) 6s a vonatkoz6 jogszabilyok rendelkez6seit teljes korben
dkalmazza. Amennfben Vev5 jelen megillapodison alapul6 fizet6si kotelezetts6g6t
k6sedelmesen teljesiti Elad6 jogosult, a Ptk. 6:155. $-ban meghatirozott k6sedelmi kamatot,
illetve a behajtisi kdlts6gitallnyrol sz6l6 2016. 6vi IX. torv6ny 3. $ (1) bekezd6se szerinti
forintdsszeget kovetelni.

KESEDETff ES TELJESiT6S, MEGHTUSUU.S, ran'renitesr FELEL6SSEG

EIad6 u 6rdekkor6ben felmeriilt okb6l ered6en jelen meg,illapodisban, illet6leg az egredi
megrendel6sben foglalt kotelezetts6geit k6sedelmesen teljesiti, kotb6r (k6sedelmi k6tb6r)
fizet6s6re koteles. A kotb6r m6rt6ke: az egyedi megrendel6s alapjin elszlmolt, AFA n6lknl
szdmitott ellenszolg.iltatds (nett6 v6telir) 2 oh-t/nzp. K6sedelmi kotb6r maximilis m6rt6ke az

egyedi megrendel6s kapcs6n: az egyedt megrendel6s alapjin elszimolg iltalinos forgalmi ad6
n6lkr.il szimitott ellenszolgiltatis: 30 oh-t A k6sedelmi kotb6r maxim6lis m6rt6ke a
keretmegillapodds szerinti nett6 keretosszeg 10 7o-a.

Vev6 csak abban az esetben tarthat ig6nyt a k6sedelmi kotb6rre, amennyiben a k6sedelem az
Elad6 hibiiib6l ered. Amennfben a Vev6 az Elad6 iltal 6sszenien k6rt, a szerz6d6sszeni
teljesit6shez sziiks6ges informici6t, adatot, nflatkozatot, hozzitiin:list, dont6st a, Szen6d6
felek iltal irisban rogzitett hatirid5n behil nem bocsiga az Elad6 rendelkez6s6re, 6s a

k6sedelmes teljesit6s kizir6lag Vev6 ebb6li Elad6 iltal el nem hirithat6 mulasztisib6l ered,
abbzn az esetben kotb6rigeny nem 6rv6nyesithet5.

Elad6t a keretmeg.illapodis szdmira felr6hat6 okb6l tort6n5 meghiisulisa eset6n kotb6r
(meghirisut6si kotb6r) fizet6s terheli, melynek m6rt6ke: a nett6 keretosszeg 70 oh-a. A
meghirisulisi kotb6r vetit6si alapja a teljesit6s rinyirbzn cscikken. A meghiirsulisi kotb6r
vetit6si alapja az ellenszolg4karis szerz5d6skot6st k6vet6en - a Kbt. 141. $-ban rogzitett
m6don tort6n5 - m6dositisa eset6n sem viltozik.

A KERETMEGAI-T-APOOAS HATALYA, M6DOSiTASA, MEGSZtNESE E ANNAK
JOGKoVETKEZMENYET

Felek a jelen keretszerz5d6st a mindk6t f€l irltali aliirissal - elt6r6 id6pontban tort6n6 alAir:s
eset6n a k6s6bbi a.liiris napiin kezd6d5 hatillyal 2020. december 31. napiiig terled6
id5tartamra kotik. Felek rogziti\ hogy a szerz6d6s megszinik, ha a kifizetett v6telir osszege -
z szerz6dls id5tartam6nak utols6 napiit megel5z5en - el6ri a szerz6d6ses keretosszeg
m6rt6k6t.
A keretrnegillapo dis t Szerz6d6 Felek kozos megeglrez6s6vel, irisban kizir6lag a Kbt. 141. $
szennti konilm6nyek fenn6lla eset6n m6dosithat6.

A keretrnegillapodis megszfinik z httzrozolt id6tartam leiirti:il, a keretosszeg kimerit6s6vel
vagy a felek k<izos megegyez€stvel vagy b:irmely f6l azonna)i hatilyu (rendkiviil)
felmonddsival. Szen6d6 Felek kijelentil hogy az eg5redi megrendel6sek teliesit6s6re a fenu
megjelolt id5szakon beliil sor kenil, azok megval6sulisa nem terjeszkedhet tul a
keretmegillapodls id6tartamdn.

IV.

34.

35.

v.

37.
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r
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39. Vev6 jelen keretrnegillapodist az Elad6hoz int6zett irisbeh nyilatkozattal, kirt6rit6si
kotelezetts6g n6lhil azonnali hat6llyal felmondhati4 hz:

- az Ela;d6 a keretrne#llapodisban meghatirozott egys6girat egyoldalfian, Vev6
hitninyira m6dositia

- olyan okb6t, ami6rt Elad6 Felel5s birmety egyedi megrendel6s teljesit6se meghiisul,
- az Elad6 a szerz5d6ses k6telezetts6geit silyosan megszegr, kril6nosen, ha az Elad6

iltal megrisirolt aszfaltkever6kek gyirtisa,6s iizemi gyirt;rsinak ellen6rz6se nem felel
meg a mindenkor 6rv6nyes MSZ EN 13108 Eur6pai szabvdnysorozat, ezek Magyar
nemzeti mell6kleter, valamint az 6rv6nyes 0trig5rl tvt'Sszaki El5ir.isokban foglaltaknak
vagy,ha. a megrendel6seket legalibb k6t alkalommal nem vagy k6sedelmesen teljesiti;

- az Elzd6 a vev6 'l6vittagyitsz n6lk.il engedm6 ryezi z rnegillapoddsb6l ered6
k6vetel6s6t, vagr Elad6 a vev5 el6zetes hozzitjirurisa n6rkrii 6s a Kbt. 13g. s
rendelkez6seibe Litkoz6en vesz ig6nybe alvillalkoz6t vagy egy6t: kozremrjk<jd5t i
teliesit6shez,

- a Vev6 fizet6sk6ptelenn6 vilik, felszimolisi, v6gelszdmolisi elj6r6s indul vele szemben,
felfriggeszti gazdasigi tev6kenys6g6g

- joger6s marzsztzl6 hatarozatot hoznzk az Elad6 szakmar tev6kenys6g6t 6nnt5
szab6lys6rt6s vagy brincselekm6ny miatg

- az E,la'd6 i/ltal fizetend6 k6sedelmi kotb6r <isszege el6ri jelen keretrnegi.llapodisban
meghatirozott maximi.lis m6rt6ket (az 6ves, keretrnegillapodis szerintil ARA n6lktil
szfunitott keretrisszeg l0 "/"-at) /ilyen esetben a viv6 

-meghiisulisi 
kotb6rt nem

kovetelhet/.

40. 
l/.ev9 ! :W"a1 megrendel6st (egyedi szerz5d6st) az Etad6hoz int6zett irisbeli nyilatkozattal,
k6n6rit6si kotelezetts69 n6lkiil azonnali hatillyal felmondhatj4 ha:

- Elad6 a szerz6d6ses kdtelezets6geit stlyosan vagy ism6telten megszegr;
- zz egyedi megrendel6s k6sedelmes teljesit6se okin kdsedelmi kotb6r el6ri a maximumot

(a k6sedelemmel 6rintetg szolgiltatlsi elemre elszimolt, AFA n6lktil szimitott
ellenszolgiltatis 30 %-at),

- Elad6 a vev5 iltal megadott 6sszeni, de legalibb g napos hatind5n belr.il nem tesz
eleget annak a felhivrisnak, hog5r szerz6d6sszeni kotelezetts6geinek tegyren eleget;

- az zdott k<itelezetts6g6re el6irt teljesit6si hatlnd6 letelte el6tt nyilvrnvat6vi vrilik, hogy
Elad6 az egyedi megrendel6ben rogzitett munkit csak szimottev6 k6s6sser vag;r - a
fogyat6kossig krktiszobol6s6re tfizdtt m6ltinyos hatirid6 letelte ellen6re is - hibisan
tudia elv€gezni.

4t Y::: a 
. 
kere_gegallapgdist. felmondhatj 

^ 
v^gy - a ptk.-ban foglaltak szerint _ \^g/ att6l

elrillhag ha a KbL 143. $ (1) bekezd6s6ben meghatirozott esetek bimelyike fennill. Aiev6 az
Elad6hoz int6zett irisbeli nyilatkozattal, t<irt6;t6si kotelezetts6g n6ikiil azonnali hatillyal
felmondia a keretrn egillapodist, ht az Elad6 tulajdoni helyzet6ben-vagr tulajdoni viszonyaiban
birmely' a Kbt. 143. $ (3) bekezd6s6ben meghatd.rozott kdrtilm6ny be"kovetkezik.

42. Elad6 a Vev5hoz int6zett egy,oldall, ir:isbeli nyilatkozattal, azonnali hatdllyal felmondhatla a
keretmegillapod 6st" ha a Vev6 nem 6zeti meg az Elad,6 r€sz6.re a, Vev5 iltal kiillitott igazolis
6rtelm6ben esed6kes birmely osszeget jelen meg hpodisban meghztarozott nuiriaaig
felt6ve, hogy az Elad6 6ltal trlzdtt legalibb 30 napos p6tl-atirid5 is ered"m6nytelenril eltelt.

43. Egyoldali felmondis eset6n a felmondisi id5 kezd5 napja a Felmond6 f6l t6rtivev€nyes
6rtesit6 level6nek a misik t€l altili k6zhezv6tele. A Poita iltali misodik eredm6nrrelen
k6zbesit6si kis6rlet eset6n a lev6l k6zbesitetrnek tekinthet5.
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,14. A munkav6gz6s osszehargol6s ao a szolgiitatis teljesit6se sorin sziiks6gess6 vil6 int6zked6seL

megt6tele tekintet6ben.

Elad6 r6sz615l kapcsolattart6 szem6ly:

n6v: Virigh Istvin termel6si vezet6
telef on: + 36 -30 -67 7 0 -362
e-mail: rendeles@stravia.hu

Vev5 r6sz6r6l kapcsolattart6 szem6[y:

n6v: K.irolyi Sindor ritfenntartisi mrisz.vez.

relef o n: 0 6 -20 / 9 4 5 - 427 2

e-mail: karolyi.sandor@biokom.hu

A kapcsolattart6k adata:t (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonszimit, stb.) a Felek V.tzar6hg z

.r"rr3d6. teljesit6s6vel osszeftigg6 kapcsolattartis c6liib6l, illetve az thhoz kapcsol6d6 egy6b

jogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben jogosuttak kezelni. Felek zz adztkezel€s sorin a

kapcsol6d6 jogszabilyok 6s adatv6delmi sztbilyz*talk rendelkezdsei szennt iirnak el'

45. Szerz6d6 Felek jelen keremregillapodisban felhatalmazzik az el6z6 pontban megneYezett

k6pvisel6iket, hogy a szoigltaris teliesit6s6vel kapcsolatos ddnt6sekn6l, a teljesit6si

iegyz5konryek ztiiasi^a a feleket telies iogkorret k6pviseli6k. Ezen k6pvisel6k iogosuluk,
illewe koieles.k megtenni mindazon m,iszaki int6zked6st 6s nyilatkozttog amely a

keretmegillapodis 6s i dapjin l6treiov6 egyedi megrendel6sek teliesit6s6hez sztiks6gess6 vilik
6s a lelen megillapodisban, illewe melt€kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes. A Szerz6d6

Felek k6pvisel5inei a ielen keretrnegillapodisban biztositott iogkor6nek korlitozisa a misik

f6llel szemben csak irisbeli kozl6st6l kezdve hatilyos. A k6pvisel6k szem6ly6ben ton6n5

valtozast a felek eglrmissal azorrnal, lrisban kozlik.

46. Szerz6d6 Felek kotelesek egym6s kozotn valamennyi kozl6sq 6rtesit6st, mt6zked6st 6s diint6st

irisban rogziteni 6s egyrn6shoz haiad6ktalanut eljuttami. Minden olyan koz[6st, mely a

szerz6d6.s vonatkozisiban a cimzett r6sz6r6l tr:domisulv6telg vagy int6zked6si kotelezetts6get

ielent, illetve keletkeztet, postai 6ton is meg kell knldeni. A postai riton eliuttatott

nyilattozatok k6zbesitettnel tekintend6ek, amennyiben azok ,,nem kereste", ,,itv6telt
megtagadta,,, ,,cimzett ismeretlen" vagy hasonl6 tartalmi postai lelz6ssel 6rkeznek vissza a

nyilatkozattev6hoz.

42. Felek kotelesek eleget tenni az Elektronikus Koziti Aruforgdmi Ellen5rz6 Rendszer

mrikod6s6r6l sz6l6 S]ZOLS. (II. 27.) NGM rendeletben el5irt kotelezetts6geiknek, ennek sorin

kotelesek egyiinmfikodni annak 6rdek6ben, hogy a misik f6l iogszab,lyb6l ered5

kotelezetts6geit teliesiteni tudia.

48. Vev6 kijelenti, hogy teljes konien ismeri az ad6zis rendj6r6l sz6l6 2001.6vi XCII. torv6ny

szerintr Elektronikus Koziti Aruforgalom Ellen5rz6 Rendszer (a toYebbiakban: EKAER)

mrikod6s6t 6s trsztiban van a feleket ebb5l ered6en terhel5 kotelezetts6gekkel, tovitbbiL aazo)

is, hogy ezen kotelezetts6gek teljesit6se 6rdek6ben a feleket a ielen iogviszonyban. fokozott

egyiitt-m,ikod6si 6s ti\lkoitztitsi kotelezetts6g terheli. A felek a szerz6ddsszeg6ssel okozoft

kliok megt6rit6s6nek szabilyar szerint felelnek valamennyi olyan kir6rt (ideerwe tobbek kozq

de ne- Lizir6tag b:irmilyen p6tdilag birs:igot 6s mis vagyoni szankci6t 6s az ezekkel

osszeftigg6sben el5ellt kovetkezm6nyi kirt), ami a feleket abb6l ered5en 6ri, hogy a misik f6l

^rgt "{ u, zd6zis renditr6l sz6l6 2003. 6vi XCII. torv6ny szennti FJektronikus Kiizdtr

A-fo.g1o- Ellen6rz5 Rendszerrel osszeftigg5 birmely iogszabilyi kotelezetts6g6t, vagSr az

ezen k-otelezetts6gek misik F6l eltali teljesit6s6hez szriks6ges fokozott egyiitrnrikod6si 6s

tailkoztzt6si koteleze tts696t elmulas zti a'

4g. Elad6nak 6s vev6nek mindent meg kell tennie annak 6rdek6ben, hogy ktizveden

tirgyalisokon, b6k6s riton rendezzenek minden olyan n6zetelt6r6st vagy,rititt amely kozomik

{t fu!.



a keretmegillapod6ssal vagy az egyedi megrendel6sek teljesit6s6vel kapcsolatban felmenil. Ha
az Elad6 6s a Vev5 6sszeni hatririd6n beliil nem tudjik megoldani a megiltapodissal
osszeftigg6sben keletkezett iogvitijukag annak eldont6se 6rdek6ben alivetik magukat a
hariskori szabilyokra figyelemmel a P6.csi Jiiubir6sig illetve per6rt6kt6l frigg5en a P6csi
T6rv6nysz6k illet6kess696nek.

Szerz6d6 Felek meg.illapodnak abban, hogy ielen keretrnegillapodds hatilyinak tafi^m" ztt
6s azt kovet6en bizalmasan, iizleti tltokh6nt kezelik a teljesit6se kapcsin nrdomisukra jutott
informdci6ikat, t6nyeket vagy adatokag azokat harmadrk fdlnek semmilyen formi.ban nem
adiik tovebb. A fentr informici6k, t6nyek, valamint adatok - a m6sik f6l iltal el5zetesen adott
kifejezett irisbeli hozziriarulast n|lknl - l<tzir6lag a teljesit6s6re hasznilhat6k fel.

Mindk6t Szerz5d5 F6l tAiikoztatia 6nntett munkavillal6it a yelen keretmegillapodisban tbglalt
k6telezets6geir6l 6s felel6ss6get villalnak saj6t munkav6llal6ik tekintet6ben a finti
kotelezetts6gek tel jesit6s66rt.

VII.
NYII.A,TKOZATOK

Mindk6t f6l kijelenti, hogy:
- kell6 felhatalmazrissal 6s iogkorrel rendelkezik a jelen keretmeg.illapodis alakasira, 6s

teljesit6s6re;
- a ielen megillapodist a fil nev6ben aliir6 szemily megfelel5, z vonarkoz6 iogszabi.lyok

i]tal megkivint regisztrilt alainisi ioggal rendelkezik, igy rbsz€t6l z megillzpodas alurisz
6s teljesit6se nem eredm6nyezi m6s, olyan szerz6dds, vagy egy6b jognyilatkozat
megszeg6s6t, melyben f6lk6nt szerepel;

- nincs olyan ftig6ben lev5 kritelezets6ge, vagy 6rdekkor6ben t6vd mis konilm6ny, amely
kedvez5denril hathat a jelen megillapodisban foglaltak 6rv6nyess6g6re, tellesit6s6re, vagy
saiit teljesit6si k6szs6g6re, illewe k6pess6gere.

VIII.
AZALKALMAZAND6JOG

53. A ielen kerennegillapodisban nem szabalyozott k6rd6sekben ki.ilonosen a polg.iri
Torv6nykonyvr5l sz6lo 2013.6vi V. torv6ny, a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII.
t6rv€ny, az egy6b kapcsol6d6 jogszabdlyok vonatkoz6 rendelkez6seit, valamint a kozbeszerz6si
ajinlati felhivis, valamint dokumenrici6 el5irrsait kell alkalmazni.

IX.
EGY6B FELTETELEK

54. Jelen keretrnegillapodis elv6laszthatatlan r6szdt k6pezik az alibt:ri mell6kletek:
1. szimi mell6klet: Aj6nlati felhiv6s
2. sziuni mell6klet: Kozbeszerz6si Dokumentum, illetve ennek esetleges m6dosirisai
3. szimri mell6klet A Preambulumban megielolt kozbeszerz6si eljirds sor6n nyujtott kreg6szit6

tii6koztatis (ok)
4. szirni mell6klet Elad6 Aiinlata

A Szerz6d5 felek rogz(til! hoglr a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem kenilnek csatoldsra
a megillapodis tdrzsszoveg6hez, de a Szen6d6 felek szimira ismert azok t^rt^lm . Ezen iratokat
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rigy kell tekinteni, mint amelyek a lelen megi.llapo dis ekilaszrhatadan r6sz6t k|peztk, azzal egptt
6rtelmezend5ek.

Jelen megillapodlst fetek k6pviset6i elolvasis 6s ittanulminyo zis :uti.r:, i6vihagy6lag mint

akaratukkal mindenben megegrez6t 4 eredeti, egyez5 p6ldinybxt irti*. alla melyb6l 2 p6td6ny

Vev6t, 2 p6ldiny Elad6t illeti.

........,20tedE fl{il'fA Kd-flif
1117 Budapest. Gdbot D6nes u 2

BIOKOM Nonprofrt Kft.
K6pviseli: Dr. Kiss Tibor iigJvezet5

igazgat6

Ell.nrsas a BIOKON'I Nonpro6t Kfr. asar5l:

Huszik Jinos igyvezetS
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