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vALr-aLKo ztst KERETMecALT-ApooAs

amely l6ttejott egyt6.szr6l a BIOKOM Nonptofit Kft. (sz6khely: 7632 P6cs, Sikl6si ut 52,
c|.gSegyz€kszima: Cg. 02-09-062862, ad6szim: 71014959-2-02., k6pviseli: Dr. Kiss Tibor
i.igywezet6), mint Megrendel5 (a tov6bbiakban: MegrendelQ,

m6sr6szr6l a() ZOEE Kft. (sz6khely: 1119 Budapest, Th6n K6roly u. 3-5.; c6gjegyz6ks zim: Cg.
01-09-918527, ad6sz6m 74759996-2-43, bankszimlaszim: 10300002-10457412-49020014,
k6pviseli: Kot6n Zolr.in, iigyvezet6) mint Yillalkoz6 (a tov6bbiakban: Villalkoz6) (a

tov6bbiakban egyiittesen: Szerz6d6 felek) kozott a mai napon az alilbbi felt6telekkel.

Bt0z:nafr{rEK
l. Megrendel6, mint ai6nlztk1r6 2079. lanuir ho 23. napjdn ,,Fadllomdnl keTgldse, utcasorfrik, parki

fik fennturtdsd' tzrgyban a kozbeszerz6sekr6l szolo 2075. 6vi CXLIIL torv6ny (tov6bbiakban:
Kbt.) Harmadik R6sz, Kbt. 113. $-a abpjin kozbeszerz6si elj6rist inditott. Megrendel6 a

kozbeszen6si eljir6st a Kbt. 61. S (5)-(6) bekezd6se alapjin r6szekre bontotta, melynek alapjira
kozbeszerz6s 1. r6sz6t k6pezte: A BIOKOM Nonptofit Kft. kezel6s6ben l6v6 egy6b
ktizteriileteken fadllominy kezel6se, utcasorf6lq parki f6k fenntat6sa kosaras
emel6aut6val. Megrendel5 a kcizbeszerzls targvival szemben timasztott mennvis6gi 6s szakmai
kovetelm6nyeket az eli66st megindit6 felhiv6sban 6s a kozbeszerzlsr dokumentumban hatdrozta
meg.

2. Megrendel6 a kozbeszetz|.st eljilrils sor6n benyirjtott aiilrlatokat megvizsg6lta, egym6ssal
cisszevetette, a sziiks6ges 6rt6kel6st lefolytatta, 6s dont6s6t az elbir6l6st kovet5en,2079 6v 6pdlis
ho 1,. napjirn irisban ajlilzttev6kkel kozolte. Megrendel5 hivatkozott kozbeszerzl.si elifuilsban
hozott dont6se szerint a nyertes ajilnlattev6 az l, t6,sz vonatkoz6sdbanY6llalkoz6 lett.

3. Ilyen el6zm6nyek utin a Szerz6d6 Felek eliirist megindit6 felhivisnak, a dokument6,ci6
ftsz{t k6pez6 feladatlelrlsnak, valamint a V6llalkoz6 kozbeszerz6si eli6r6sban benyuitott
ajLnlatdnak megfelel5en az alibbtak szerint 6llapodnak meg:

I.
A KERETMEGALI.APODAS TANCYE

5. Y6llalkoz6 feladatilt klpezi az elifuilst megindit6 felhiv6sban meghatdrozott, 6s Yillalkoz6
ajlilataban villlalt kovetelm6nyeknek megfelel6en, a Megtendel6 kezel6s6ben l6v5 egy6b
koztenileteken fa6llom6ny kezel6se, utcasorfik, parki f6k fenntart6sa kosaras emel5aut6val a jelen

keretmeg6llapod6s ehillaszthatatfan rlszlt k6pez6 2. szim:6 mell6kletben foglalt r6szletes

feladaietils szerint.

6. ASzerzSd6 felek rcigzitik, hogy keretmegillapod6s keret6ben elv6gzend5 munkdk:

Megrendel6 kezel6s6ben l6v6 kozteriileten osszesen 40.000 db failllominy (Budai v6rosr6sz: 9.500

egyed, Belv6ros: 6.300 egyed, Ur6nvitos: 11.500 egyed, Ketv6ros Kelet v6rosr6sz:7.700 egyed,
illewe I(ertv6ros Ny,ugat v6rosr6.sz:5.000 egyed) kezel6se, fenntartisa kosaras emel5aut6val.
A v6llalkoz6 6ltal elv6gzend6 feladatok a kcivetkez6k:

- torott, beteg, sziraz vagy vesz6lyes 6gak leszed6se 5 m6ter felett,
- f k koronaalakit6 metsz6se 5 m6ter felett,
- f k iflit6 metsz6se 5 m6ter felett,
- fal<rvigis 5 m6ter felett, tov6bb6

tu:N



- zoldhullad6k 6.s az 6,9- nyesed6k beszlllttasq kezel6s6r6l val6 gondoskodis.
A teljesit6s hely6n saj6t eszkoz 6s szemllyi 6,llom6nnyal a Megrendel6 is v6gez faillomdny
kezel6s6vel, utcasorfik, parki f k fenntart6sival osszefiigg6 munk6latokat. V6llalkoz6 f6l
szolgilltatisa az el6z6ek alapl6n a teljesit6si hely6n nem l<rzir6lagos, az a Megrendel5 egyedi
megtendel6s ei alap j in, a meghatdroz ott keret6s s zeg terh6re tcirt6nik.

7 . Megrendel6 adott kozbeszerzls megval6sit6sa 6rdek6ben a Kbt. 105. S (1) bekezd6s a) pontja
alapiiln megrendel5 lapot kiild (a tov6bbiakban: egyedi v6llalkoz6si szez6d6s). A megrendel6s
iratai j elen keretmeg6llap od6s elv6laszthat atfan r6.sz6t k6pezik.

II.
MEGRENDEL6 JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

8. Amennyiben Villalkoz6nak eljirl,st megindit6 felhiv6sban, a 2. szilmi mell6kletben, valamint
a 3. szimi mell6kletben nem szerepl5, a teliesit6shez sziiks6ges egy6b inform6ci6r^y^i sziiks6ge,
kciteles az informici6 ig6ny6r6l Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiteni. Megendel6 v6llalia, hogy
Yillalkoz6 6ltal lssze{ten k6rt, a szerz6dl.sszerfi teliesit6shez szi.iks6ges minden inform6ci6t,
adatot, nyilatkozatot, hozzijirvli,st a lehet6 legrovidebb 6sszerri hatiid6n beliil - k6sedelem
n6lkiil - Y illalkozo rendelkez6s6re bocsitia.

9. Megrendel6 jogosult a Y6llzlkoz6 tev6kenys6g6t ellen5rizni, de az eller6rz6s a Yillalkoz6
szen6d1sszer6 teliesit6s6t nem hitilltathaga. V6llalkoz6 nelo:. mentesiil a felel5ss6g a161, ha
Megendel6 az ellen6rz6.st elmulasztotta y^gy nem megfelel6en v|gezte el, 6s nem is hivatkozhat
afta..

III.
vALr-ALKozo JocAr ES KOrE Lr,Zr.TT srcsr

10. V6llalkoz6 haladiktalanul kozol Megrendel5vel minden olyan koriilm6nyt, amely jelen
keretmeg6llapod6s 6s az egyedi szerz6d6sek teljesit6s6t 6rdemben 6rinti vagy befolyisolja.
V6llalkoz5 kciteles a keretrnegillapod6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulaidonosi
szerkezet6t Megrendel6 szdmira megismerhet6v6 tenni 6s Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiteni a

Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti iigyleteir5l.

11. V6llalkoz6 a teljesit6s6hez jogosult alvillalkoz6kat ig6nybe venni. A V6llalkoz6 kijelenti,
hogy a keretmeg6llapod6s megkot6s6nek id6pontydrg a Megrendel5nek valamennyi olyan
alvillalkoz6t bejelentette, amely r6szt vesz a keretmeg6llapodis, illet6leg ^z egyedi
szerz6d6.sek teljesit6s6ben, 6s - ha a megel6z6 kozbeszerz6si elj6r6sban az adott alvlllalkoz6t
m6g nem nevezte meg - a bejelent6ssel egyiitt nyilatkozott a:r,6l is, hogy az iltala ig6nybe
venni kiv|nt alvilllalkoz6 nem 6ll l<tzir6 okok hat6lya alatt.

12. AYillalkoz6 a keretmeg6llapod6s teliesit6s6nek id6tartama alatt koteles a Megrendel5nek
minden tovdbbi, a teljesit6sbe bevonni kiv6nt alvdllalkoz6t el6zetesen beielenteni, 6s a

bejelent6ssel egyiitt nyilatkozni arr6l is, hogy az 6kala rg6.nybe venni kiv6nt alv6llalkoz6 nem
6D,l<tz1lo okok hat6lya alatt.

13. V6llalkoz6 a teljesit6shez a kozbeszerzl.si eli6,fi,s sorin, az alkalmassS.gt.nak rgazoli,siban
r6szt vett szervezetet a I{bt. 65. S (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don koteles
ig6nybe venni, valamint koteles a teljesit6sbe bevonni az alkalmass6,gigazollsdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonisa akkor marudhat el, vagy helyettiik
akkor vonhat6 be m6s (ide6rwe zz 6tzlakul6,s, egyesiil|s, szlw6l6s 6tj6n t<irt6nt jogut6dl6s
eseteit is), ha a Y6llalkoz6 e szervezet v^gy szakember n6lki.il vagy a helyette bevont rij
szeryezettel vagy szakemberrel is megfelel azokr,ak az alkalmass6gi kovetelm6nyeknek,
amelyeknek aY6llalkoz6 a kozbeszerz|si el15.r6sbzn az adott szervezettel vagy szakemberrel
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egyiitt felelt meg. V6llalkoz6ra a kozbeszerz6si elj6r6s sor6n bemutatott szervezetek ,5s

szakemberek bevon6s6ta tekintet6ben egy6birdnta I(bt. 138 $ (4) bekezd6se alkalmtzand6.

14. V6llalkoz6 a jogosan ig6nybe vett alv6llalkoz66rt rigy felel, mintha a munk6t maga
v6gezte volna, alvillTalkoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele eset6n pedig felel5s minden olyan
kir&t is, amely an6lkiil nem kcivetkezett volna be. Ha a YilTalkoz6 a jelen lY. feiezet
rendelkez6seit megszegi, a Megtendel6 jogosult a szerz6d6sszeg6s kovetkezm6nyeit
alkalmaznl Y6llalkoz6 a Megtendel6nek v^gy ^ harmadik szem6lynek okozott kirok6rt
felel5ss6ggel tatozik.

15. A YilTalkoz6 az illtala 6.s alkrlmazottai 6ltal okozott kirlrt teljes felel6ss6ggel tartozik. F,

korben a Y6llalkoz6 kifejezetten kotelezetts6get vallal ata, hogy a tev6kenys6ge folytin ered5
k6tokat teljes konien megt6riti.

76. Az esedeges munkabaleseteket Yilllalkozo jelenti 6s tartja nyilvin.

17. AYillakoz6 kotelezetts6get v6llal arra,hogy a szolgilltat6st a vonatkoz6 iogszabilyok 6s
el6irisok (t6zv6delmi, vagyonv6delmr, munkav6Jelmi, egZszs6g"gyr, stb. felt6telefu tetl.s t orf
betartasivalv6gzi.

18. Vrll2lkoz6 a lefolytatott kozkozbeszerz6.st eljiris alapjin megkotcitt jelen keretmeg6llapod6s,

^z egyedi szerz6d6,s rendelkez6sei, illetve a Megrendel6 utasit6sai szerint koteles eli6mi.
Megtendel5 utasit6sa nem terjedhet ki a munka megszeryez6s6te, nem teheti a teljesit6st
terhesebb6.

19. Villalkoz6 a jelen keretrneg6llapodis 5. pontj6ban irt feladatatnak eltitisdbol keletkez6
hullad6kot koteles faiti\inak megfelel5en a Kok6nyi Region6lis Hullad6kkezel6 K6zpontba
szillttant 6s megfelel5 kezel6s6r6l gondoskodni.

20. A Yilllalkoz6 6s a Megrendel6 a keretmeg6llapod6s 6:s az egyedt szerz6d6sek teliesit6se
6rdek6ben a fentieken tul, 6ltzl6ban is egyiittmrik<idnek. A teljesit6st 6rint6 minden l6nyeges
koriilm6nyr6l halad6ktalanul t6j6koztugilk egym6st. Az egyiittmrikod6si kotelezetts6g Megtendll5
vonatkoz6siban nem jelent tobbletkcitelezetts6g-v6llal6st.

21- Ha Megtendel6 c6lszerfiden vagy szakszerirtlen utasit6st ad, effe a Yillalkoz6 koteles 6t
indokol6st tartzknaz6 v6lem6ny kifejt6s6vel, irisban figyelmeztetni. Ha a Megrendel5 a
figyelmeztet6s ellen6re utasit6s6t fenntartia, a, Y6llalkoz6 az egyedr szerz6d6st feLondhatja,
illet6leg a ketetmegillapod6st6l indokolissal ell6tott ir6sbeli nyilatkoz*tal el6llhat. Ha nem 6ll el,, a
Megendel5 utasitdsa sierint a Megrendel6kockizatara kciteles a munk6t elv6gezni.

22. A Y6lJalkoz6 - amennyiben ktilfoldi ad6illet6s6gri - koteles a keretmegillzpodishoz arra
vonatkoz6 meghatalmaz6st csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6s,igi6l ^ rnagy^r
ad6hat6s5'g krizvedeniil beszerezhet a Villalkoz6ru vonatkoz6 adatokat az oiszdgot< kozotti
jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil.

IV.
MEGRENDELES

23. Megrendel6 havi rendszeress6ggel egyedi megtendel5t (egyedi szerz6d6st) k6.szit, melyben
megadja a szolgilltat6s teljesit6s6nek id6szakit, megnevezi a szolgdltatassal 6rintett tertileteket.
Megrendel6 

^z egyedi szerz6d6.st az adott tdrgyid6szakot megel6z6 h6rom munkanappal
koribban aYillalkoz6 ielen keretmeg6llapod6s IX./50. pontjiban megielolt k6pvisel6je szdmZra
irisban megkiildi. AmennyibenYilllalkoz6 az itemtervben meghatatozotthataid6ket elmulasztja
kotb6rfrzet6si kotelezetts6g terheli.

24. Amennyiben sziiks6ges a Megtendel5 jogosult az egyedr megrendel6t kieg6sziteni, melynek
sor6n megjeloh az eredetileg megadottakhoz k6pest az elv6gzerrd,5 munkikat, valamint azok
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teljesit6s6te uj hatiid6t illapit meg. Megtendel6 a fent irt m6dosit6sokr6l 3 munkanappal
kor6bb an ir6 s b an tii|ko ztaga Y lllalko z 6t.

25. Ydllalkoz6 munkikat terv szerint, legk6s6bb az egyedi szerz5d6sben megjelolt d6tumot
kovet5 munkanapon koteles megfelel5 szemllyzettel 6s eszkozokkel a helyszinre 6rkezni 6s a
megrendelt szolgiltat6st megkezdeni. Amennyiben a kozteriileti nov6nyzet illapot6b6l kifoly6lag
6let-, baleset-, v^W vagyoni kirveszlly 6ll fenn a kozteriileten, melyet a Megrendel6 jelez a
Yillalkoz6 fel6, 6s a veszlly elhiitS,sit a keretmegillapod6sban foglalt munkanemek
valamelyik6vel megrendeli, a YilTalkoz6 felel6s munk6k megkezd6s6t6l a megrendel6st6l
sz6mitott 3 6rin beliil gondoskodni.

26. A teljesit6s id6szakiban olyan rendkivi.ili helyzet Ail. el6, melynek eredm6nyek6nt a kozteriileti
nov6nyzet 6llapot6b6l kifoly6lag 6let-, baleseti, vagy vagyoni lc6rvesz6ly 6ll fenn a kozteriileten, a

Megtendel5 )elez a V6llalkoz6 fel6, 6s a veszlly elhilitisit - a szerz6d6.s tirgyit k1pez6
munkanem vagy munkanemek konkr6t megielol6s6vel - megtendeli. A V6llalkoz6 ilyen esetben

koteles a munk6k megkezd6s6r6l a megrendel6st6l szilmitott 7 6rin beli.il gondoskodni. A
YillTalkoz6 a rendkiviili helyzetben teliesitett munk6k elv6gz6se fej6ben a 15. pontban megielolt

drlhoz k6pest 110 %-os felarat iogosult felszimitani.

v.
KE RET MEGALLAPODAS HATALYA, ID 6TARTAMA,, T ELJESiT ES HELYE

27. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy jelen keretmeg6llapodis a mindk6t f6l6ltah lliitilssal - elt6t6

id5pontban tort6n6 alauis eset6n a k6s6bbi aliliris rupiiln - l6p hatilyba, 6s ett6l szimitottan

hatirozott id6tart^nn^, 2020. december 31. napjirg. Felek kik6tik, hogy a hatirozott id5tartam

eltelte el6tt a keretmeg6llapod6s megszfinik a megLllapodis Y1.29. ponti6ban meghatiltozott

keretcisszeg kimeriil6sekor, v^gy a jelen keretmegillapod6sban rcgzitett egy6b felt6tel

bekovetkeitekor. Szerz6d6 Felek kiielentik, hogy az egyedi szerz6d6sek teliesit6s6te a fenti

megjelolt id6szakon belnl sor keriil kefiilnie, ^z egyedi szerz5d6sek megval6sulis nem

terieszkedhet t(il a keretmeg6llapodis id6tartamit.

28. A teljesit6s helye: P6cs Megyei Jog" V6ros kozteriilete

vI.
ELLENERT bX, rtzEru st FELT ET ELEK

29. A keretmegillapod6s keretosszege 36.000.000,- Ft + AFA. Szerz6d6 Felek meg6llapodnak

abban, hogy ,mennyiben a szerz6d6s id6tzrtama alatt a megielolt ketetosszeg nem keriil teljes

m6rt6kben felhasznilasra, Villalkoz6 tz eset)egesen ebb6l ered6 kiig6ny6t nem 6rv6nyesitheti

Megtendel6vel szemben.

30. Szerz6d6 Felek a v6llalkoz6i dtiat:

Torott, beteg vesz6lyes 6gak,leszed6se kosatas emel5aut6val 5,00 m-16,00 m k<izott t6tel

eset6ben:73.175,- Ft/db * Afa,

Tcircitt, beteg vesz6lyes igak leszed6se kosatas emel6aut6val 16,01 m-21,00 m kozott t6tel

esetriben: 15.345,- Ft/db * Afa,

Torott, beteg vesz6lyes igak leszed6se kosaras emel6aut6val27,07 m-27 ,00 m kozott t6tel

eset6ben: 18.765,- Ft/db * Afa,

Torott, beteg vesr6lyes 6gak leszed6se kosaras emel6aut6val2l m felett t6tel eset6ben:

20.280,- Ftldb rAfa,
F6k koronaalakit6 metsz6se kosaras emel6aut6val 5,00 m 6s 16,00 m kozott t6tel

eset6ben: 20.540,- Ft/db + Afa,
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F6k koronaalakit6 metsztise kosaras emel5aut6val 16,01 m 6s 21,00 m kozott t6tel
eset6ben: 23.900,- Ft/db + Afa,
F6k koronaalakit6 metsz6se kosaras emel5aut6val 21,07 m 6s 27,00 m t6tel eset6ben:
30.670,- Ftlat + l-fa,
F6k koronaalakit6 metsz6se kosaras emel6aut6val 27 m felett t6tel eset6ben: 32.070r-
Ftldb + l,Ja,
Fikiflito metsz6se kosatas emel5aut6val5,00 m - 16,00 m kcizott t6tel eset6ben: 52.650,-
Ft/db + l'fa,
FAk iEit6 metsz6se kosaras emel6aut6val76,01 m - 27,00 m kozott t6tel eset6ben: 66.150r-
Ftlon * Afa,
FAk i8it6 metsz6se kosatas emel5aut6val 21,07 m - 27,00 m kcizritt t6tel eset6ben:
117.000,- Ftldb + l.fa,
Fift if1it6 metsz6se kosatas emel6aut6val 27 m felett t6tel eset6ben: 121.000r- Ft/db +
Afa,
F6.Jr^ l<tvigisa kosatas emel5aut6val 5,00 m - 16,00 m kozrjtt t6tel eset6ben: 56.200r-
Ft/db + l,Jra,

F6ftl<tvig4sa kosaras emel5aut6val 16,01 m - 21,00 m kozritt t6tel eset6ben:72,900r-
Ftldb + itfa,
Fdk kivdgisa kosaras emel6aut6val 21,01 m - 27,00 m kcizott t6tel eset6ben:128.250,-
Ft/db + Afa,
F6k kiv6gisa kosaras emel6aut6val2T m felett t6tel eset6ben: Bz.zs}r- Ft/at + f6a,
Motorffir6s z kezel6 szakmunka 6rudtja t6tel eset6b en: 2.s60,- Bt/ 6ra + Afa,
Seg6dmunka 6nd$a t6tel eset6ben: 1.860,- Ft/6ta + Afa,
Emel6kosaras aut6 (5,00 m - 16,00 m kozcitt) 6rudr1a t6tel eset6ben:5.390,- Ft/6ru +
k^,
Emel6kosatas aut6 (16,01 m - 21,00 m kozcitt) 6radria t6tel eset6ben:2.590r- Ft/6ru +
lJ,a,

9'mel6kosaras aut6 Ql,Ol m - 27,00 m kozott) 6radria t6tel eset6ben: 10.540,- Ft/ &a +
Afa,
Emel5kosaras aut6 Q7 ^ felett) 6ndria (Ft/ora) 6rudrja t6tel eset6ben: 14.850,- Ft/6n +
Afa,
Teheraut5 (3,5 t ossztomeg) 6radij a (Ft/ 6ra) t6tel eset6b en: 5.425,- Ft/ 6ru + itfa

cisszegben iilapigi./r^ meg

31. Megtendel5 el6leget nem fizet. AYdllakoz6 a hullad6kkezel6s dijit kiilon kciteles sz6ml6,zrua Megtendel5 t6.sztte. A villalkozisi dii kifizet6se egyedi szerz6d6sben megbatarozott
szetz6dlsszerfi teliesit6st kovet6en, a teljesitett szolg6kat6sLennyis6g6nek megfelelSen (t6teles
elsz6mol6s szerint), a. Ktr 135. S (5)-(6) bekezd6#ben 6s a ptk. 6-:130. 5 (; Uet 

"zdis6benfoglaltak szerint a szim)a k1zhezv1tel6t vagy - ha b6rmely, a ptk. 6:130. ( pj U"t.rd6s6ben
szabilyozott konilmeny fennill' - az igazolt szerz6dl.sszerfi teljesit6st kovei6'd0 napon belii{,
szilmla ellen6ben, a Y6llalkoz6 10300002-1,0457412-49020014 sz6mi p6nzfotgalmi 

-sz6ml6iira

tot6n6 utal6.ssal, forintban (HUF) kenil kifizet6sre.

32' Megrendel6 a keretmeg6llapod6s €s az egyedi szerz5d6sek teljesit6se sorin az ad6z6s
rendj6r5l szolo 2017.6vi CL. tcirv6nyt (Art.) 6s a vonatkozo jogszab1lyokat teljes korben - a Kbt.
135. S (3) bekezd6s6re figyelemmel - alkahnazza

33' V6llalkozo az egyedi szerz5d6sben meghatirozottmunka teljesit6se sor6n munkanapl6tvezet
a szolgilltat6s teljesit6s6t6l. A napl6ban aYdlTalkozo aYI/30. pontban meghatdrozott munkanem
szerinti bont6sban koteles feltiintetni a teljesit6si id6szakokat (napokra leblntva), a munkav6gz6s
kezdet6t, v6g6t, a munk6ban r6sztvev6 szem6lyek 6s j6rmrivek ,)6^6t, az elsz6rnol6s alapj1t ad6
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kezelt failllominy darubszimok 6s munka6rik osszesit6s6t, valamint minden olyan koriilm6nyt,
mely megrendelt teljesit6st befoly6solja. A Megrendel5 a teliesit6st iogosult ellen6rizni, 6s

6szrev6teleit a napl6ban fetiegyezni. Megrendel6 a napl6 alapj6n iilttia l,,t a teljesit6sigazolilst a

teliesit6st kovet6 5 munkanapon beliil.

34. V6llalkoz6 tz igazoh teliesit6st kovet5en jogosult szimla benyuit6s6ra. A szinlilt mindenkor

egy p6ld6nyban, a Megendel6 sz6khely6t feltiintetve kell ki6llitani 6s Megendel6 IX./50.
pontban megj elolt k6pvisel5 j e szimira megkiildeni.

35. V6llalkoz6 z kibocs6tott szilnliln koteles feltiintetni az egyedi szerz6d6s tLrgyira valo

hivatkoz6st, valamint a szimlz sorszimit. A szimla mell6klete a munkanapl6, a teliesit6si igazolis,

valamint a zoldhullad6k kezel6si kolts6g6nek elsz6mol6sa eset6n a hullad6kkezel5 l6tesitm6ty 6ltal

kiadott bizonylat. Ett5l elt6t5en kiillitott szinl6k eset6ben Megrendel6 iogosult azokat

azonosithatatlank6nt visszakiildeni, 6s a visszakiildott szinlilban 6rv6nyesitett kovetel6s nem v6lik

esed6kess6.

36. Jelen keretmegillapod6s 6s zz egyedi szerz5d6sek ApA finanszirozilsa a hatilyos

iogszabillyok el5ir6sai szerint tort6nik.

37. A SzerzSd6 Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben Megtendel6 ielen

keretmeg6llapod6son, illet6leg egyedi szerz5d6sen alapul6 fizet6si kotelezetts6g6t k6sedelmesen

teljesiti, a YfllTalkozo a Ktt. rendelkez6seinek megfelel6en iogosult a Ptk. 6:155.$-6ban

meghat;rozott k6sedelmi kamatot, illetve a behajt6si kolts6g6tal6nyr6l s2616 2016.6vt IX. torv6ny

3. S (1) bekezd6se szerinti forintosszeget kovetelni.

VII.
reseoerMEs TELJESiTES, MEGHT0SULaS, rAnrEniresl FELELoSSEG

38. V6llalkoz6t a szolgilkttis k6sedelmes megkezd6se v^gy az .qy:di szetz6d6sben

meghatarozott hat6rid6k 6nhibai6b6t tort6n6 elmulaszt6sa eset6n k6sedelmi kotb6rfizet6si

kotllezetts6g terheli. A k6sedetmi kotb6r m6rt6ke: minden eg6sz 6rilt kovet6 20.000,- Ft. A

k6sedelmi kotb6r a k6sedelembees6s id6pongatolesed6kes. K6sedelmi kotb6t maximilis m6t6ke

az egyedi szerz6d6s kapcs6n: ^, "gyrd, 
megrendel6s alapi6n elsz6molt, iltal6nos forgalmi ad6

n6lkiii szilmitott ellenszolgaltatis: 30 o/o-a A k6sedelmi kotb6r maxim6lis m6rt6ke a

keretmegillapod6s nett6 keretosszeg6nek 70 o/o-a.

39. A Megrendel5 csak abban az esetben t^fihzrt ig6nyt a k6sedelmi kotb6rre, amennyiben a

k6sedelem a yillalkoz6 hibri6b6l ered. Amennyiben a Megtendel6 a V6llalkoz6 illrcal risszerfien

k6rt, a szerz6d1sszer6 teljesit6shez sziiks6ges informici6t, adatot, nyilatkozatot, hozziiirul6st,

dont6st a Szerz6d6 felek 6ltal ir6sban rcgzitett hatind6n beliil nem bocsitja a Y6llalkoz6

tendelkez6s6re, 6s a k6sedelmes teljesit6s l<tzir6lag Megrendel6 ebb6li V6llalkoz6 6ltal el nem

hiithato mulaszt6s6b6l eted, abban az esetben kotb6rig6ny nem 6rv6nyesithet6. V6llalkoz6t

tovibbl nem terheli kotb6rfrzet6si kotelezetts6g, ha kotelezetts6gei teljesit6s6t vis maior

akad6lyozza meg. Vis maior alatt 6rtend5k kiilonosen elemi csap6sok, sztr6ikok vagy egy6b

mrnkrh.lyi zavargfusok, fcildcsuszaml6sok, foldreng6sek, viharok, villimcsapisok, 6radisok,

valamint egy6b ha"sonl6, el5re nem l6that6 esem6nyek, amelyek mindk6t f6l 6rdekkor6n kiviil

meriilnek f"i, er amelyeket a felek kell6 gondossi'ggal sem tudnak kikiiszobolri.

40. Ha,a keretmeg6llapod6s - olyan okb5l, amely6rt Y6llalkoz6 felel6s - meghirisul, aY6llalkoz6

kriteles az 6ves, iltal6nos forgalmi ad6 n6lkiil szimitott keretmeg6llapod6s szerinti keretcisszeg

l0oh-6nak megfelel5 osszegfi katU6t megfizet6s6re. A kotb6r vetit6si alapia a szerz6d6s teliesit6si

arilny 6val osszhangban cscikken.

41. N{egendel6 kotb6rig6ny6nek 6rv6nyesit6se nem ielenti a Megrendel6 egy6b ig6nyeinek -
hibis teliesit6shez kot6d5 - elveszt6s6t.
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42. AYilTalkoz6 szimira kcitelez6 el6tr5s az esedegesen bekcivetkez5 balesetekre 6s kirokoz6sru
vonatkoz6, a villlalkozisi szerzSd|.s al6t6,sival egyidejriteg megkotott legal6bb 10.000.000, -Ft/6v
6s legalibb 1.000.000,-Ft/kirbiztosit6si osszegri, tev6kenys6g6re vonatkoz6 felel6ss6gbiztosit6s
megl6te. YilTalkoz6 az el6z6ek szerinti felel6ss6gbiztositAst a teljesit6s teljes id5szakiban koteles
fenntartani, amit a biztositisi kotv6ny 6rv6nyess6gi id5szakonk6nti bemuta tzsdval koteles rgazolnt.
Amennyiben V6llalkoz6 biztosit6sit nem tatia 6w6nyben, Megrendel6 az elmarudt bizlosit6si
diiat 6s felmeriil6 kolts6geit, ill. kiresem6ny eset6n a k6r teljes osszeg6t Ydllzlkoz6 esed6kes
p6nziigyr kovetel6s6b6l levonhatia

43. A Megrendel6 a keretmegillapod6st6l eL6llhat, koteles azonban a Y6llalkozo 6ltal az elillis
kozl6s6ig rgazolhat6an elk6szitett, illetve megkezdett munkik teljes ellen6rt6k6t megt6riteni 6s
jogosult egy6b rgazolt klrinak megt6dt6s6t igenyelni.

vIII.
A KERETMEGALI-APODAS MODOSITASA, UNGSZfNESE ES ANINAK

JOGKoVETKEZMENYET

44. Szetz6d6 Felek jelen keretmegillapodist l<tzdrolag a Kbt. 141. $ szerinti konitm6nyek
fenn6llta eset6n m6dosithatj6k.

45' Bdtmelyik f6l iogosult a jelen keretmegillapod6st 90 naptii napos felmond6si hzt6id6vel, a
m6sik f'lhez intlzett fuisbeli nyrlatkozattal, indokol6s n6lktil, rendles felmondissal felmondani.
E'gyoldalf felmondis eset6n a felmond6si id6 kezd6 napia a felmond6 f6l t6rtivev6nyes 6rtesit6
level6nek a m6sik f6l iitiltklzhezvltele. A Posta iltali rn,isodik eredm6nytelen k6zbesit6si kis6rlet
eset6n a lev6l k6zbesitettnek tekinthet5.

46' r{egendel6 i.1.." keretrnegillapoddst a villalko z6hoz tntlzett ir6sbeli nytlatkozattal,
k6rt6rit6si kotelezetts6g n6lkiil 

^ron ir, hatillly al felmondhatja, ha
- a Yllla'lkozo ielen keretrnegillapod6sban foglalt szerz6d6ses k<itelezetts6geit sulyosan

vagy ism6telten megszegi;
olyan okb5l, ami6rt Y6llalkoz6 felel6s birmely egyedi szerz6dlsmegszffnik,
a Y6llalkoz5 a Megrendel5 6ltal megadott 6r.2.16, de legalibb a n"rpo, hat6rid6n beliilnem tesz eleget annak a felhiv6snak, hogy teretmegillapod6sban foglalt
kotelezetts6geinek tegyen eleget;
a Y6l7alkoz6 a VI.30. pontban meghatarczott egys6g6rak birmelyik6t egyoldalfan,
Megtendel6 hitrdny dra m6dosftj a,
aYilllalkoz'o aYlL42. pontj6ban meghatirozott biztositisi szerz6dese a jelen szerz6d6.s
id6tartama alatt megszrinik 6s helyette a Yillalkoz6 6i biztosit6si szerz6d6st a
megszrint6st kovet5 8 munkanapon beliil nem kot;

- a V6llalkozo fizet6.sk6ptelenn6 vAUk, felszimol6si vagy v6gels zilmolisi elj6,r6s indul vele
szemben, felfiiggeszti gazdasfugi tev6kenys6g6t;

- z Y6llalkoz6 6ltal faetend6 k6sedelmi kotb6r osszege el6ri jelen keretmeg6llapod6sban
meghatirozott maximilis m6rt6ket (keretmegdllapoi6s ,r.rirr,i, AFa ,eLiil sz6mitott
keretcisszeg 10 o/o-6t.) /rlyen esetben a Megendel6 mejhifisul6si kotb6rt nem
kcivetelhet/;

- joger6s marasztalo hatdrozatot hoznak a YilTalkoz6 szakmai tev6kenys6g6t 6rint6
szabilly s6rt1s vagy brincselekm6ny miatt.

47' Megtendel6 az egyedi szerz6d6st a Ydllalkoz6hoz rntl.zett ir6sbeli nytlatkozattal, k6rt6rit6si
kotelezetts6g n6lkiil azonna[ hatiiltyal felmondhatia, ha

aY6llalkoz6 a szerz6d6ses kcitelezetts6geit srilyosan vagy ism6telten megszegi;
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egyedi szerz6dls k6sedelmes teljesit6se ok6n k6sedelmi kotb6r el6rt a maximumot (a

k6sedelemmel 6rintett, szolg6ltatisi elemre elszimolt, AftA n6ki.il szimitott
ellenszolg6ltatis 30 oh-Lt),

a Yillalkoz6 a Megrendel6 6ltal megadott 6sszer6, de legalibb 8 napos hatirid6n beliil
nem tesz eleget annak a felhiv6snak, hogy szerz6dlsszeni kotelezetts6geinek tegyen

eleget;

az adott kotelezetts6g6re el6irt teljesit6si hatind6letelte el6tt nyilv6nval6vi v6lik, hogy a

YilTalkoz6 az egyedt szerz6d6sben megrendelt munk6t csak sz6mottev6 k6s6ssel vagy -
a fogyat6koss6g kiktiszobol6s6re tfizott m6lt6nyos ha;tirid6 letelte ellen6re is - hib6san

rudja elv6gezni.

48. A Megrendel6 a keretmeg6llapodist fetmondhatj^ vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l

el6llhat, ha a Kbt. 143. S (1) bekezd6s6ben meghatilrozott esetek b6rmelyike fenn6ll. A
Megtendel5 a Yilllalkozohoz intlzett ir6sbeli rryrlatkozattal, kilrtlitlsi kotelezetts6g n6lkiil

^zulnn 
h hatallyal fetmondia a keretmeg6llapod6st, ha a V6llalkoz6 tulaidoni helyzet6ben vagy

tulaidoni viszonyaiban b6rmely, a Kbt. 143. S (3) bekezd6s6ben meghaarozott kortilm6ny

bekovetkezik.

49. V6llalk oz6tak a szerz6d6sszeg6s6b5l ered6 k6rt meg kell t6dtenie, r6s mentesitenie kell a

Megendel5t, illetve annak V6llalkoz6it 6s alkalmazottait minden perrel, ig6nnyef, vesztes6ggel 6s

ki11al szemben, amely a Yillalkozo tev6kenys6g6b6l v^gy mulaszt6s6b6l ered ielen

keretmeg6llapod6s vzgy 
^keretmeg6llapodis 

alapiinkotott egyedi szerz6d6s teliesit6se sor6n'

IX.
EGyuTTMUTOONS

50. A munkav6gz6s osszehangol6sa, a szolglltatis teliesit6se sor6n sztiks6gess6 v6lo

int6zked6sek megt6tele tekintet6ben.

Y 6llalkoz6 r1sz6r6l kapc solattart6 sz em6ly:

n6v: I(elemen K6Im6n

telefon: +36 302990993
f^x: 7 /205 5878

e-mail: r-=od@lrao.llu

Megtendel6 r6sz6r6l kapcsolattart6 szem6ly:

n6v: Bozsits Boldizs6r zoldteriilet fenntart6si vezeto

telefon: 301428-0762
fax:721805-333
e-mai I : b_qzsils. bo ldzsar@blqkqryI-. hq

A kapcsolattart6k adztait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsz6m6t, stb.) a Felek ktzfu6lag a

"r.rrZd6, 
teliesit6s6vel osszefiigg6 kapcsolattattils c6l16bol, illewe az ahhoz kapcsol6d6 egy6b

jogos 6rdekek 6rv6nyesit6se ila.teU", jogosultak kez-elni. Felek ^z adatkezel6s sotin 
^

lipcsot6d6 iogszabily'ok 6s adatv6delmi szabillyzatilktendelkez6sei szerint i6mak el.

51. Szerz6d6 felek ielen keretmegillapod6sban felhatalmazzik az el6z6 pontban megnevezett

k6pvisel5iket, hogf a szolg6klt6s 
^ 

teliesit6s6vel kapcsolatos dont6sekn6l, a teliesit6si

legyzdkonry ek ah{6s6n6l a fel&et teljes iogkorrel k6pviseti6k. Ezen k6pvisel6k iogosultak, illetve

lJi"l"."k megtenni mindazon mfiszaki int6zked6seket, nyilatkozatot, amely a keretmeg6llapod6s

v^gy 
^z "gy"di 

szerz5d6s teliesit6s6hez sziiks6gess6 v6lik 6s a ielen keretmeg'illapodilsbal, az

.dla, szJrlz6d,6.sekben, illetve ezen dokumentomok mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes'

S'z',erz6d6 Felek k6pvisel6rnek a ielen keretmeg6llapod6sban biztositott iogkot6nek korliltozisa a
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m6sik f6llel szemben csak irisbeli kozl6st5l kezdve hat6lyos. A k6pvisel5k szem6ly6ben tort6n6
v6ltoz6,st a felek egym6ssal azolnal, fu6sban kozlik.

52. Szeru6d6 Felek kcitelesek egym6s kozotti valamennyi kozl6st, 6rtesit6st, int6zked6st 6s
dont6st ir6sban r6gzitent 6s egym6shoz haladlktalanul eljuttatni. Minden olyan kozl6st, mely a
ketetmeg6llapod6s v^gy ^z egyedi szerz5d6sek votatkozisdban a cimzett ftsz1r6l
tudom6sulv6telt, vagy int6zked6si kotelezetts6get jelent, illetve keletkeztet, postai riton is meg kell
kiildeni. A postai irton eljuttatott nyilatkozatok k6zbesitettnek tekintendSek, amennyiben azok
,,nem kereste", ,,6tv6telt megtagadta",,,cirnzett ismeretlen" vagy hasonl6 tartalmri postai jelz6ssel
6rkeznek vissza a ny rlatkozattev5hoz.

53. Megrendel6nek 6s V6llalkoz6nak mindent meg kell tennie annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen
tfugyal6,sokon, b6k6s riton rendezzenek minden olyan n6,zetelt6r6st vagy vttit, amely kozottiik a
keretmeg6llapod6ssal vagy egyedi szerz6d6ssel kapcsolatban felmeriil. Ha a Megrendel5 6s a
Yillalkoz6 6sszer6 hatiid6n beli.il nem tudi6k megoldani a keretmeg6llapodissal vagy egyedi
szerz6d6ssel osszefiigg6sben keletkezett jogvrt6jukag annak eldont6se 6rdek6ben al6vetik magukat
a hat6skciri szabillyokn figyelemmel a P6csi Jfu6sbtos6,g, illetve per6rt6kt5l fiigg5en a D6csi
Torv6nysz6k illet6kess6g6nek.

54. Szerz6d6 Felek meg6llapodnak abban, hogy ielen keretmeg6llapod6s hatalyilruk tartama alatt
6s azt kovet6en bizalmasan, iizleti titokk6nt kezelik a keretmeg6llapod6s, illetve az egyedi
szez6d6sek teljesit6se kapcs6n tudomisukra jutott inform6ci6ikat, t6nyeket vagy adatokat, aiokat
harmadik f6lnek semmilyen formiban nem adj6k tov6bb. A fenti informici6k, t6nyek, valamint
adatok - a misik f6l 6ltal el6zetesen adott kifejezett lr6sbeli hozz6j6ru,l6tsa n6lkiil 

'- 
lizirolag a

keretrneg6llapod6s 6s az egyedr szerzSd6sek teljesit6s6re haszn6lhat6k fel.

55. Mindk6t f6l ti)lkoztaga 6rintett munkav6llal6it a jelen keretmegillapod6sban foglalt
kcitelezetts6geir5l 6s felel5ss6get v6llalnak sai6t munkav6llal6ik tekintet6ben a fenti
kotelezetts6gek teliesit6s66r.

56. Szetz6d6 Felek magukra n6zve kotelez6nek fogadj6k el, hogy a Kbt. 6s az illlamhdztartisr6l
szolo 2071. 6vi CXCV. torv6ny szerinti illet6kes ellen6rz6 szervezetek feladat- 6s hat6skoriiknek
megfelel6en a kozbeszerzl.si eli66sokat 6s az azok alapjfun megkotott szerz5d6sek teljesit6s6t
rendszetesen ellen6rizhetik, 6s hogy r6sziikre a jogszabilly szeinti inform6ci6 megad6sa izlea
titokra val6 hivatkozdssal nem tagadhat6 meg.

x.
NI-YII.ATKOZATOK

57. Mindk6t f6l kijelenti, hogy
- kell5 felhatalmaz6ssal 6s jogkorrel rendelkezik a jelen keretmeg6llapodis aliltl.sira Es

teljesit6s6re;

- a ielen keretmeg6llapod6st a f6l nev6bet al6:r.6 szem6ly megfelel5, a vonatkoz6
iogszabllyok 6ltal megkiv6nt reg1sztik al6fu6si joggal rendelkezik, igy rl.szlrdl a
keretmeg6llapod6s alzurisa 6s teljesit6se nem eredm6nyezi m6s, olyan sierz6d6s, vagy
egy6b j ognyilatko zzt megsz eg6s6 t, melyben f6lk6nt szerepel;
nincs olyan fligg6ben lev5 kotelezetts6ge, vagy 6rdekkor6ben 16v6 m6s koriilm6ny,
amely kedvez6tlentl hathat a jelen keretmegillapod6sban foglaltak 6rv6nyess6g6re,
teljesit6s6re, v a{y saj6t teljesit6si k6szs6g6te, illetve k6pess6g6re.
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xI.
EGYEB RENDELKEZESEK

58. V6llalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik 1 db EURO 3 besorolisri kosaras emel6aut6val,

illet6leg 2 db EURO 3 kornyezew6delmi besorol6sir teheraut6val6s kotelezirnagit ata,hogy az

egyedi szerz5d6sek telj esit6se ezer, jirmfiveket haszn6li a.

59. A jelen keretmeg6llapod6sban nem szabillyozott k6rd6sekben a Polg6ri Torv6nykonyvt6l
szolo 2073. 6vi V. torv6ny, a kozbeszerz6sekt6l sz6lo 2075. 6vi CXLIII. torv6ny, valamint az

egy6b kapcsol6d6, hat6lyos jogszab6lyok vonatkoz6 rendelkezlseit, valamint a ki\zbeszerzi.si

e\irilsbat k6szitett aj6nlatt felhiv6s el6ir6sait kell alkalmazni.

60. Jelen keretmegillapod6s elvilaszthatadtn rlszlt k6pezik az a,l6bbi mell6kletek:

7. szirrr.6 mell6klet: Aiinlatt6teli Felhivis
2. szilmumell6klet Feladatleiris (ennek esetleges kozbeszerzlsi el16t6.s sor6n kiadott

m6dosit6sa(i))

3. szimimell6klet A kozbeszerulsi ellirisban kiadott kieg6szit6 tij6koztatis(ok)
4. szirrliu mell6klet: V6llalkoz5 aiilnlata

A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem kerii{nek csatolisra

a keretrneg6llapodis tcirzsszoveg6hez, de a Szerz6d6 Felek szim6ra ismert azok tartalrr:ra- F'zen

iratokat irgy [e[ tekinteni, mint amelyek a jelen keretmeg6llapod6s elvilaszthatat]an tlsz{t
kr6pezik, azzal egylitt 6rtelmezend5ek'

Jelen meg6llapod6st a Szerz6d6 felek k6pvisel6i elolvas6,s 6s ilttandmilnyozis utin iovihagy6lag,-mnt 
zkintukkal mindenben megegyez6t 4 eredeti, egyez6 p6ld6nyban lrtLk il6, melyb5l 2

p6ldiny Megrendel6 t, 2 plldirry V6llalkoz6t illeti.

Kert: P6cs, ro1, Bfffifl@i(ffi/$
'.ffi#iH;?,,,ri,,[,{u
M.gr.ttd.td

BIOKOM NonPtofit Kft.
K6pviseli: Dr. Kiss Tibor igyvezet6 rgngat6

I,lllcnjcp,lzs a BI()KON{ Nonprofit Kft. r6sz6r6l:

f"hkcs l'.r-a'
cs strat. 19.

szalimai ellcnicgyz6
'/.alllyrt Cscrcszny6s'l'imea tizcme'ltet6si ig..

gazdasigi
Stcfinovics

K6pviseli: Kot6n Zolttn iigyvezet6
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