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eoAswrElr sznnz6DEs
(billen6plat6s, darus c6lg6p)

amely l6treiott egyr6szr6l a BIOKOM P6csi Vitostizemeltet6si 6s Kiirnyezetgazdilkodisi
Nonprolit Korl6tolt Felel6ss6gff Tdrsasig (sz6khely: 7632 P6.cs, Sikl6si 6t 52., Cg; 02-09-
062862, ad6szim: 17014959-2-02, k6pviseli: Dr. Kiss Tibot iigy'vezet5), mint vev5 (a

tovibbiakban: Vev6),

m6sr6szr6l a Seres G6pipari 6s Keteskedelmi Kotlitolt Felel6ss6g{i T6tsasig (sz6khely: 7630

P6cs, Bajor utca 2f l; c6giegyz6kszim:02-09-073740, ad6sz6m: 11237253-2-02,bankszdmlaszim:
11731001-20701899-00000000, k6pviseli: Seres L6,szl6 J6nos i.iglwezet6) mint elad6 (a

tovibbiakban: Elad6) (a tovibbiakban egyi.ittesen: Szerz6d6 felek) kozott a mai napon az alilbbi
felt6telekkel.

E16zm6nyek

Vev6, mtnt 
^jafll^tk6r6 

2019. november h6nap 26. rrapih ,,Hasqndh gepjdmfraek bes7gry1ise"

tirgyban a kozbeszerz6sekr5l szol6 2015.6vi CXLIII. trirv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.) Harmadik
R6sz 112. S (1) bekezd6s b) ponqa 6s a Kbt. 113. S zlapjln nyilt kozbeszerzlsi eli6r6,st inditott.
Vev6 a kozbeszerz6si eli6r6st a Kbt.61. S (5)-(6) bekezd6se alryjdn r6szekre bontotta, melynek
alapliln az eliaris 2. t6sz6t k6pezte: Egy darab hasznilt billen6plat6s, darus c6lg6p
beszez6se. Vev6 a kozbeszerzls tilrgyival szemben tdmasztott mennyis6gi 6s szakmai
k<ivetelm6nyeket az elj6r6st megindit6 felhiv6sban 6s a kozbeszerzlsi dokumentumban hatiroztz
meg.

Vev6 a kozbeszerz6si elj6rds sor6n benyriitott ajinlatokat megvizsgilta, egym6ssal risszevetette,
a sziiks6ges 6t6kel6st lefolytatta,6s dont6s6t m elb:rilist kcivet5en,2079.6v decemberh6 77

napiin n6sbar. ajinlattevSkkel kozolte. Vev5 hivatkozott kozbeszerz6si eljir6sban hozott
dcint6se szerint a2. tilszvonatkozilsilban a nyertes aj6nlattev6 azElad6lett.

Ilyen el6zm6nyek ut6.n a Szerz6d6 Felek az eliilrilst megindit6 felhiv6snak, a dokument6,ci6
r6.sz6t k1pez6 feladadeir6snak, valamint ^z Elad6 kozbeszerzlsi elj5,rL,sban benyiritott
alilnlatinak megfelel5en az alilbbiak szerint 6llapodnak meg:

1. Aszendd6s titgya

7.7. Az Elad6 v6lJal)a, hogy a szerz6d6s tilrgydtklpez6 j6rmrivet 6.s tzrtozikzit a Preambulumban
hivatkozott kcizbeszez6si eli6rJ;s eljfuilst megindit6 felhivis6ban 6s kozbeszetz,6si

dokumentum6ban szerepl6 el6fu6soknak 6s a mriszaki ismertet6ben v6llalt felt6teleknek megfelel6
mriszaki tartalommal leszilllitja. valamint ellilga a )elen szetz6d6sben, illetve mell6kleteiben
meghatirozott kapcsol6d6 szolg6ltatisokat.

Elad6 a g6ppel egyiitt kciteles 6tadn a i6rml hzsznilatt ritmutat6jit, a KRESZ szerint kotelez5

tartozlkokat.

Elad6 kiielenti, hogy a jirrl:rfr - a'/nlatirban v6l7alt, kozbeszerz6si eljir6s 6rt6kel6si szempontjait
klpez6 - mfiszaki paramlterei a kovetkez6k:

E nergia felh aszn6l6s (6 dagfogyas zt6s) : 23,263 liter / 1 0 0 km

Sz6n-dioxid (CO2) kibocs6t6s: 0,411 g/km
Nem-met6n sz6nhidrog6nek QTIMHC) kibocs6t6sa IVHSC szerint): 0,53 mg/k!7h
CO kibocsit6s (WHSC szerint): 0,02 mg/kWh
Nitrog6n oxidok (I.JO") (VHSC szerint): 1,785 mg/k!7h
R6szecske kibocs6tis eNO NVHSC szerint): 0,012 mg/k'Wh
Terhelhet6s6g (megengedett legnagyobb ossztomeg 6s cinsuly kiilonbs6ge): 1.970 kg.
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Elad6 kijelenti,
rendelkezik.

A i6rmri adatzi:

hogy a ifumfi per-6s tehermentes, valamint annak nrlaidonjogfval szabadon
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Kilonitenira-dllis 112.920

Felek rogzitik, hogy a16rm$ nincs forgalomba helyezve.
Felek meg6llapodnak abban, hogy Vev5 kiilon meghatalmazissal megbizzz Elad6t a 1fum(r
forgalomba helyez6s6vel6s a tulajdonosviltozissal kapcsolatos elj6r6s lebonyolitisival.
Elad6 nrlajdonosvilltozissal kapcsolatos eljirisa az alilbbnk lebonyolit6s6ra teried ki:

eredetis6g vizsg1lat
mfszaki vizsga
okm6nyirodai igyrnt1z6s (forgalmi enged6ly, torzskony'v kt6lht6sa, rendsz6mt6bla,
stb.)

A mriszaki vizsga lebonyolitis6t kovet6en Vev5 int6zkedik a g6pi6tmfire kotend5 kotelez6
felel5ss6gbiztosit6s megk<it6se ir6nt, majd az erre vonatkoz5 tgazolilst Elad6 rlszlre megki.ildi a

tov6bbi tigyint6z6s folytatasa 6rdek6ben.

7.2. Szerz6d6 Felek meg6llapodnak abban, hogy az ajinlatban esetlegesen konkt,6tan megaj6nlott
eszkoz vagy berendez6s helyett (a term6k gyirtisilnak megszfin6se, a mirkan6v megv6ltozisa,
vagy id6szakos beszerezhetetlens6g miatt) azonos, vagy jobb jellemz6kkel bir6 term6ket sz6llithat
az Elad6. F,z a szab6ly csak akkor akalmazhat6, ha az eredett eszkciz vagy berendez6s
szillhtasinak az Elad6n kiviil ,lt6 okb6l tcirt6n6 lehetedenn6 villilsit az Elzd6 el6zetesen rgazolja
(tudom6sra jut6skor haladlktalznul bejelenti) 6s egyben rgazolja (term6kismertet5vel), hogy a

szillit6sra megaj6nlott 6m jellemz5i megfelelnek az ajinlatban meghtarozottaknak. Felek
meg6llapodnak abban, hogy avltelir a fentiek kovetkez6ben nem v6ltozik.

1.3. Vev5 nrlaidonszerzlslt megalapoz6 iogiigylet hatillyba l6p6s6nek id6pontja: 6tad6s-Lw6telt
jegyz6konlw szerint.

2. Teliesit6si hatirid6

2.1 . F,lado kotelezetts6get v6llal ana, hogy a szerz6d6.s tfugydt klpez6 j6rmrivet, illetve eszkozciket
azok alkatr6szeivel 6s tartozlkaival (egyiittesen tovi'bbiakban: 1irmfrr) egyiitt legk6s6bb 

^szerz6d6skot6st kovet5 40 naptdi napon beh.il Vev5 r€.sz6re lesz6l1tgz, valamint a kapcsol6d6
szolg6ltatisoka t elv6gz i.

2.2. Az 6tadis-6w6teli elj6ris befejez6sekor a Szerz6d6 Felek a teljesit6s megtort6nt6t 6s ahhoz
kapcsol6d6 minden l6nyeges koriilm6nyt iltadds - iwlteb, legyz6konyvbe foglalj6k 6.s zzokat
k6pvisel5ik itjdr clgszeri al6:.risa1l,kal rgazoljik. A k6rvesz6ly az 6tzd6,s-6tv6teli iegyz6konyw
aliirL,siv al szill 6t Vev5re.

2.3. Elado jogosult a szerz6d6.s tirgyit k6pez6 jirrn(r,et a jelen szerz6d6.s v6gteljesit6si hatand6
lejirta el6tt, Vev6 r6sz6re itadnt (el5sz6llitisra jogosults6g), mely esetben, ha az Elad6 el6szilIdttisi
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jogival 6lni kiv6n, rigy koteles a Vev5t a szetz6dlsszerri teljesit6s pontos id6porrgilrol azt
megel6z6en legal6bb 5 nappal koribban irisban t6ilkoztatnt Amennyiben a fentieknek megfelel6
el5zetes ir6sbeli ta)lkoztatzs sddig az id6pontig nem tdrt6nik meg, Vev5 jogosult az el6szdllrtSst
6. gy a 16rmfi,6w6tel6t megtagadni. Szerz6d6 felek e korben rogzitik, hogy Elad6 el6teljesit6se
eset6n is az 5.2. pontban meghatilrozott fizet6si hatiid6 villtozarJan. Az Elad6 eszkcizok szerel3se
6s beiizemel6se sorin ielen szerz6d1s mell6klet6t kipez6 Mfiszaki leir6sban foglaltaknak
megfelel6en koteles elj6rni.

2.4. Yev6 a v6gteljesit6sr6l teljesit|.si rgazolilst a[it ki. Ha a Vev6 15 munkanapon beliil nem 6llit
ki teljesit6si igazolilst, 6s nem is utasitja el a teljesitett szolg6ltatilst, abban az esetben igy
tekintend6, hogy ezen id6szak utols6 napjin ki6llitotta az igazolilst.

2.5 Yev6 kcitelezetts6get v6llal arra,hogy a tulajdonosv6ltozist - annak a jirmGnyilv6ntart6sban
tort6n5 6tvezet6.se c6ljdb6l - 15 napon beltil bejelenti 6s a vilhozis bejegyz6s6re ir6n1'ul6 k6telm6t
jelen okirat egy etedett plldiny6rnak csatolis6val, benyujga az illet6kes kozleked6si lgazgatisi
hat6silghoz. A Vev6 a birtokbavltel napjdt6l kezd6d6en koteles az 1. pontban meghatitozott

)irmrivel kapcsolatos valamennyi teher visel6s6re.

2.6. Elado kotelezetts6get villal arra, hogy a jirmfr, tulajdonjog6ban bekovetkezett vilhozist - a

szerz6d6.s hatillyba l6p6s6t kovet6 5 munkanapon beliil - bejelenti az illet6kes kozleked6si
igazgatilsi hat6s6,gn6l (okminyiroda) jelen maginokirat egy ereded plldinyitnak a beny,ujtisival
vagy megkiild6s6vel.

2.7 . Jelen okirat a kozleked6si rgazgati,si hat6s6gi eljidsban trirt6n6 felhasznili,s c6li6bol, a koz6tr
kozleked6si nyrlvintartdst6l sz6l6 1999. 6w DC(XIV torv6nyben el6irt bejelent6si kcitelezetts6g
tel)esit6se 6rdek6ben, a kozriti kozleked6si nyivintart6sba bejegyzett iaffii tulajdonjog6nak,
illetve iizembentart6 szemllylnek viltozS,s|t rgazol6 teljes bizonyit6 ere1fi maginol<tratnak a

kozleked6si igazgatasi elilrS.sbat tort6n6 felhasznilhat6sS,gihoz sztiks6ges kotelez6 tartalmi
elemekt6l sz6l6 304/2009. 6II. 22.) Korm. rendeletben meghatirozottak szerint keriilt
elk6szit6sre.

2.8. Felek kijelentik, hogy ismerik a bejelent6s nyilv6ntart6sba tort6n5 bejegyz6shez ffrz6d6
joghat6sokat, valamint a bejelent6s elmarad6s6nak, illetve beielent6si kritelezetts6g k6sedelmes
teljesit6s6nek jogkovetkezm6nyeit, tovibbi tszt6bzn vannak azzal, hogy a teljes bizonyit6 erejfi
magilnol<trat tartalmi kcivetelm6nyeinek meg nem felel5 maginokirat a kozlekedlsi igazgatilsi
el1fu6sbzn alkalmatlan avilltozds nylvintarta.sba tort6n5 bejegyeztet6s6re.

2.9 Felek kijelenik, hogy a szerz6dts t6,rgy6t k1pez6 i6rm$ ulajdonjoga nem tartozik a bizalmi
vagyonkezel6s alapj6n fenn6ll6 kezelt vagyonba.

3. Teliesit6s helye

Szillttisi cim, 6s a szill\tzshoz kapcsol6d6 szolg6ltat6sok teljesit6s6nek helye: 7628P6.cs, Eperf6s
rit 3.

4. Szetz6d6ses 6r

4.1. A Szerz6d6 Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6s 1.1. pontj6ban
meghatlrozott i6rmri szillitisit, valamint a kapcsol6d6 szolgilltatisokat az Blado 16.930.000r-
HUF + AFA azaz ttzenhatmilli6-kilencszizharmincezer fonnt plusz AFA osszegfi v6tel6r
ellen6ben v6.gzi. A Szerz6d6 Felek rcgziak, hogy az iltal6nos forgalmi ad6 tekintet6ben a

mindenkori hat6lyos AFA torv6ny rendelkez6seit alkalm azzik.

4.2. Az EIad6 kiielenti, hogy az alilnlat megt6tele el6tt figyelembe vett minden kciriilm6nyt, amely
a szerz6d6s hrirrytalan 6s megfelel6 teljesit6s6hez sziiks6ges 6s be6pitette az 6rba z szerz6d€,s

teljesit6s6vel kapcsolatos valamennyi kolts6g6t, igy ktilonosen:
a) a iilrmtt el66lhtasi 6s/vagy beszerz6si kolts6g6t;
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b) a jirmfivel kapcsolatos valamennyi ad6t, v6mot 6s m6s kozterhet valamint a szilhtilst
k<ilts6get;

c) a sz6llttand6 j6rmfivel kapcsolatos kezel6si, csomagol6si, rakodisi, tov6bbit6si, lesz6llit6si,

kicsomagol6si, ellen5rz6si, biztositisi 6s egy6b adminisztrativ kolts6geket (a csomagolis a

Vev6 tulaidon6t k6pezi);
d) a sz6lhtand6 jirmfvel kapcsolatos dokumentumok kolts6g6t;
e) r6szletes iizemeltet6si 6s karbantart6si ritrnutat6t a szilllitott jfum$ minden tetellhez, a

szerz6d6sben meghat6rozott m6don;
f) Vev6 g6pkezel6inek betanit6si kolts6g6t,
g) minden egy6b olyan szolgiltatast, amely a iilrmfi szill\tdsa sorin az Elad6 szimira el6rc

l6that6m felmeriil.

5. Fizet6si felt6telek

5.1. A Vev6 a v6tel6rat jelenSzerz6d6s 9.9. pontja szerinti tgazolt szerz6d6.sszer6 v6gteljesit6st
kcivet6en, a Kbt. 135. $ (5)-(6) bekezd6s6ben 6s a Ptk. 6:130. $ (1) bekezd6s6ben foglaltak szetint
a szimTa k6zheiv6tel6t vagy - ha b6rmely, a Ptk. 6:130. $ (2) bekezd6s6ben szabillyozott
koriilm6ny fenn6ll - az igazolt szerz6d6sszer6 teljesit6st kovet6 30 napon beliil, szimla ellen6ben,

Elad6 11731001-20701899-00000000 szilmi p6nzforgalmi sziml6i6n tot6n5 utal6ssal, forintban
(HUF) teliesiti. Elad6 egy darab v6gszilml6t jogosult kiillitani, a szerz6d6ses 6rt6k 700o/o-6t el6r6
megval6sult teljesit6s esetrin. Vev5 a szerz6d6.s teljesit6se sor6n az adozils rendj6r6l sz6lo 2077.
6vi CL. torv6ny (At.) 6s vonatkoz6 iogszabilyok rendelkez6seit teljes korben alkalmazza.

5.2. Elad6 nem fizethet, illetve szimolhat el a szerz6d6s teljesit6srSvel cisszefiigg,6sben olyan
kolts6geket, amelyek a 62. $ (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontia szerinti felt6teleknek nem
megfelel6 t|rsasilg tekintet6ben meriilnek fel, 6s amelyek a nyertes ajdnlattev6 ad6koteles

iovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak.

5.3. A Yev6 ftzetl.si k6sedelme eset6n az Elad6 a Kbt. rendelkez6seinek megfelel5en jogosult a

Ptk. 6:155. $-6ban meghztirozott k6sedelmi kamatot, illetve a behajt6si kolts6g6tal6nyr6l sz6l6
2016. 6vi IX. torv6ny 3. S (1) bekezd6se szerinti fodntosszeget k<iveteLri.

6. A Vev6 iogai 6s kiitelezetts6gei

6.1 . Vev6 koteles az Elad6 hib6dan teljesit6se 6rdek6ben egyiittrnfikodni. Kotele s az Elad6 kijelolt
k6pvisel6j6t tiilkoztatnt a teljesit6st befoly6sol6 t€nyez5k, esem6nyek alakulis6t6l. Vev6 koteles
Elad6 munkarirsai r6.sz6re a szen6d6,s teliesit6sekor biztositani a helyszinre bejutis lehet5s6g6t,

illetve kapcsol6d6 szolgp,latasok teljesit6s 6n6l a, szi.iks6ges munkateriiLlet zavartalan biztosit6sit.

6.2. Yev6 jogosult a j6rmfivet 6tadiskor r6szletesen meg- 6s ilwlzsgilm, r3s ennek keret6ben
sziiks6ges elj6r6sokat megtenni. A sz6llitand5 j6rmfinek minden vonatkoz6sban meg kell felelnie a

szerz6d6s r6sz6tk6pez6 mriszaki leir6snak, valamint Elad6 szakmu ajinlatanak A Vev6 iogosult
a szilTitis id6ponti6ban a jirmfivet 6s tartoz6kait mennyis6gi 6s mrikod6k6pessr3g vonatkozilsilban
ellen6rizni. A Vev6 a tel)esit6si igazolilst mindaddig nem 6llitja ki, amig a mennyis6gi ellen6rz6st
6s a mfikod6k6pess6g min6s6gi ellen6rz6s6t v6gre nem hajtotta.

6.3. Yev6 koteles a szerz6d6.s tzrgylt k6pez6 eszkozoket 6s berendez6seket tendeltet6sszerften
hasznilki a gyirtminyra 6s tipusra vonatkoz6an az Elad6 6ltal Ltadott hasznillaa utasitisnak
megfelel6en. Vev5 a hzsznillat sor6n 6szlelt hib6kr6l - ^ 

szzv^toss6gi id6tartam alatt - koteles
ir6sban 6rtesiteni az Elad6l

7. ltzElad6 iogai 6s kiitelezetts6gei

7 .1. Az Elad6 koteles a szerz6d6.st kell6 gondoss6ggal teljesiteni, bele6rtve minden rlszfeladat
elv6.gz6.s6t, tov6bbi a teljesit6sben mutatkoz6 esedeges hi6nyoss6gok kijavit6s6t is.

7 .2. Az Elad6 koteles betatani a Vev6 6kal adott utasit6sokat. Ha az Elad6 Wy it6li meg, hogy az
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utasit6s meghaladja a szerz6d€,s te{edelm6t, koteles elr6l a Vev6t t6l6koztatn az ttasitils
k6zhezv6tel6nek napjit6l szimitott 3 napon beliil. Az utasit6sok v6gehajtisit nem lehet
megtagadni ezen 6rtesit6sre hivatkoz6ssal. Ha a Yev6 szakszerfiden utasit6st ad, ere az EIzd6
kciteles 5t frgyelmeztetni. AzBlado a Vev6 utasit6sa szerint iogosult megtagadni a munkav6gz6st,
ha ez iogszabilly vagy hat6s6gi tendelkez6s megs6rt6s6re, v^gy 6let- 6s vagyonbiztorcilg
v eszlly eztet6s6re vezetne.

7.3. A Vev6, illetve az illtala kijelolt szefirezet vagy szem6ly jogosult mindenkor ellen6rizni,
megvizsg6lni, valamint ellen6rizni a szerz6d6,s keret6ben teljesitend6 szolg6ltatis (szlilttils)
el6rehaladisit.

7 .4. Az Elad6 a teliesit6shez a kcizbes zerzlsi eljfuils sor6n, az alkalmassfuginzk igazolilsiban r6szt
Yett szer\rezetet a Kbt. 65. S (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don kciteles ig6nybe venni,
valamint koteles a teljesit6sbe bevonni az alkalmzssig rgazolAs6hoz bemutatott szakembereket. E
szervezetek vagy szakembetek bevon6sa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhat6 be m6s
(ide6rtve az iltalzktiits, egyesiil6s, sz6d,6l6s ftj6n tort6nt jogut6dl6s eseteit is), ha az Elad6 e
szefrrezet vagy szakember n6lkiil v^gy 

^ 
helyette bevont ij szewezettel vagy szakemberrel is

megfelel azoknak az alkaLmass6gi kovetelm6nyeknek, amelyeknek az EhdZ a kozbeszerz6si
eli6t6'sban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg. F,lzd6ra a kcizbeszerz6si
eli6tis sotin bemutatott szervezetek 6s szakemberek bevon 6sfua teltntet6ben egy6bir6nt a Kbt.
138 S (4) bekezd6se allalmazand6.

Elad6 1 iogosan ig6nybe vett alv6llalkoz66rt rigy felel, mintha a munk6t maga v€gezte volna;
alvilllalkoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele eset6n p.&g felel6s minden olyan kir6rt"is, airely an6lkti{
nem kcivetkezett volna be. Ha az Elad6 a jelen 7. feiezetrendelkez6seii megszegi , ayeudjogosult
a szetz6d6.sszeg6s kcjvetkezm6nyeit alkalrrrazri.

7.5. Elad5 az illtala 6.s alkalmazottaiz-hal okozott k6r6rt teljes felel6ss6ggel tafiozik. E kcirben a
Elad6 kifeiezetten kotelezetts6get v6llal arra, hogy a tev6kenys6ge fofi6n ered6 k6rokat teljes
korrien megt6riti.

7 '6' El2.d6 koteles a Vev5t minden olyan koriilm6nyr6l halad6ktalanul 6rtesiteni, amely a teljesit6s
etedm6nyess6g6t, vagy ahatdid6 t^rtas6tveszllyeztetr,vagy gitolla. Az 6rtesitjs elmulasztis6b5l
ered6 kirlrt az Elad6 felel6ss6ggel tartozik.

7 '7 ' Elad6 halad6ktalanul kozol Vev6vel minden olyan koriilm6nyt, amely jelen szerz6d6s
teljesit6s6t 6tdemben 6tinti vagy befoly6solia. Elad6 kciteles a szeiz6dts teljesit6s6nek teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetlt Yev6 szdmira megismerhet5v6 tenni 6s Vev6t
halad6ktalanul 6rtesiteni a Kbt. 143. S (3) bekezd6se szerinti iiglleteir6l.
7 '8. Elad6 - amennyiben krilfoldi ad6illet5s6gri - kciteles a szerz6dlshez a.6;a vonatkoz6
meghatalmazdst csatolni, hogy 

^z illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a m^gy^r ad6hat6s6g
kcizvedeniil beszerezhet az Elad6ra vonatkoz6 adatokat ^z orsz6gok kozcitti jogseg6{
ig6nybev6tele n6lkiil.

8. A szolgiltatis min6s6ge

A teljesitett szolgilltatdsoknak minden vonatkozisban kovetniiik kell a szerz6d,6sben
meghatirozott mriszaki leir6st 6s minden szempontb6l meg kell felelriiik a szerz6d6sben szerepl6
mffszaki 6s egy6b kovetelm6nynek.

9. Szhlliths, ellen6tz6s 6s iw6tel
9'1' Elad6 kciteles gondoskodni arr6l, hogy a szolgiltatdst a teljesit6s hely6n kell6 id6ben teljesitse
(lesz6llitsa) annak 6rdek6ben, hogy a vev5 megk.rdh.rr. annak 6w6tel6t.

9'2' A Vev6 a szillitiskor mennyis6gi 6s a mrikod6k6pess6gl-min6s6gi ellen5rz6st v6gez.
Mennyis6gi 6s a mrikod6k6pess6gi min6s6gi ellen5z6s 

^, ^IaAbritt 
a t.4eJki, " 
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leszillitott i6rmfr,6s tartoz6kai darab- illetve tltelsziminak ellen5z6se,
- 

^ 
sz6llitott jilrmfi haszn6lathoz sziiks6ges dokumentici6 megl6t6nek vizsgilata, illetve a

iirmfi dokumentici6nak val6 megfelel6s6gi konttollia,
- gyirto vagy Elad6 6ltali nyilatkozat, mely tartalm^zza ^ 

hat6lyos szabv6nyoknak 6s

el5ir6soknak val6 megfelel6s6get (6rint6svr3delem, balesetv6delem, tfizv6delem stb.).

9.3. Elad6 a sz61\tassal egyideifileg koteles rna;gyar nyelven Vev6 k6pvisel6ie r€szlre iltadnr

minden olyan dokumenturnot - bele6rtve 
^ 

m W^r hasznillatt irtmutat6t, alkatr6sz katal6gust,

etedeti CE megfelel6s6gi tanrisiw6nyt 6s fotgalmi enged6lyt , mely a szillhtott iilrmtr
egyen6rt6kfis6g6nek megilTapitasihoz, hasztillatilhoz, kezel6s6hez ,6s mrikodtet6s6hez

elengedhetedentii sziiks6ges.

9.4. Lz Elad6 koteles az ellen6rz6s sor6n felt6tt hib6kat 6s hi6nyossigokat - a lehet6

leggyorsabban 6s a sai6t kolts6g6n - helyrehozni. Amennylben az Elad6 ezt nem teliesiti, a

V."6n.k jog6ban 6ll m6s szem6lyt megbizni az utasitisok v6gtehait6s6ta, 6s az ebb6l ered5 vagy

ezzel 1616 kSlts6g.ket a Vev6 levonhatja b6rmely, az Elad6 r6.sz6,re esed6kes vagy esed6kess6 v616

kifizet6sb6l, illetve jogosult a szerz6d€sszeg6s kovetkezm6nyeit alkdrnazm'

9.5. A Vev6 a nem megfelel6 min6s6gff. szillTrtando iirmfi vagy tartoz6k 6tv6tel6t elutasitia. Az

elutasitott eszkcizoket ktilan iellel kell ell6rni. Az elutasitott eszkciz<iket el kell tlvohtzti a szillitis

hely6r5l - ha a Vev6 ezt k6ri - a Vev6 Altal kiielolt id6n beliil, 6s ha ez nem tort6nik meg, 
^z

E lad6 kolts6g6re 6s kock6zat6ta keriilnek elt6volit6sta.

9.6. A Felek a mennyis6gi 6s a mrikod5k6pess6gi-min5s6gr ellen5rz6st k<ivet6en iizempt6b6t

tartanak. A funkcion6li, tlrrt sor6n, ha valamely funkci6 nem megfelel5en mfikodik, vagy a Vev6

a )Lrm$ mrikod6s6vel risszefiigg6sben valamely folyamatot nem tud kezelni, ennek elhiritilsa az

Eiad6 feladata. AzF,lado ir.raslatot tehet a folyamat megvilltoztatisira, de Vev6 dont arr6l, hogy

a javaslatot elfogadia-e, vagy 
^rendszert 

kell m6dositani a folyamatnak megfelel5en'

9.7. Elad6 k<iteles az izempr6ba sor6n fekfuthib6kat 6s hi6nyoss6'gokat - a lehet6 leggyorsabban

6s a saiitkolts6g6n - helyrehozni. Amennyiben az Elad6 ezt nem teliesiti, a Vev6nek iogiban 611'

m6s szem6lyt m-egbizni az utasitisok v6grehait6s6ra,6s az ebb6l ered6 vagy ezzel !616 kolts6geket

a Vev6 levonhatj-a b6rmely, az Elad6 i6rz6r. esed6kes vagy esed6kess6 v6l6 kifizet6sb6l, illetve

i ogo sult a s z erz 6 dlss z e 96 s kovetke zm6nyeit alkalmzzri'

9.g. Szerz6d6d6 Felek az iltadis-Lw6teli eli6r6st a sikeres iizempt6ba lezidsit kovet6en tartanak'

yev6 az Ltad6s-iw6t-eli jegyz6konywet akkor koteles alilil:rri 6s a teliesit6si igazol6stlrjadni,ha az

iizempr6ba sorin az at^lrtt iirmfi hib6tlanul funkcion6l. A szillitott 16rmi ulajdoniog6nak

6tsz6i6sa, az 6tadis-6w6tel id5pon tjiban tor6nik, s Vev5 att6l kezdve szedi annak hasznait, viseli

terheit 6s mindazt akirt,melynek megt6rit6s6re mist kotelezni nem lehet'

9.9. A rendeltet6ss zerfr, hasznillatot 6s az zlapvet5 funkcionil6st nem befoly6sol6 apr6bb hib6k

eset6n Vev6 is koteles alAfunialegyz6korw.t, ki^dtti a teljesit6si igazorJ;st 6s a i6rmfivet 6wenni'

szerz6d6 felek egyez6en adi6k .ro, rr"gy 
"bb.., 

az esetben a hib6kat a iegyz6korrywben t6telesen

rogzitik, 6s Elad6 tateles a kijavit6sukat a teljesit6s rgazolils kiad6s6t kovet6 15 napig v6grehajtani'

AirennyiberazF,lad6 az.lSrt hat6rid6ig arogzitiett hit6kat nem iavitia ki, a Vev5 iogosult a

v 6tel6r ariny os r6sz6nek a hlbaiavitis id6ponti 6ig tort6n6 visszzrafiilsilra'

9.70. Lz iw1teykovet6en azElad6 koteles sz6tszedni 6s elt6volitani az ideiglenes szetkezeteket

valamint a szerz6d6s teliesit6s6hez a tov6bbiakban mir nem sziiks6ges anyagokat. Koteles

tov6bb6 elt6volitani minden szemetet vagy akadillyt, 6s az iwltel hely6t a szetz6d6sben

el6irtaknak megfelel6en helyte6llitani.

10. Szez6d6sszeg6s

10.1. Amennyiben a Szerz6d6 Felek egyike szerz6d6.sszeg6st kovet el, a szerz6d6sszeg6s folyt6n

kirt szenvedett f6l k6rt6rit6sre 6s/vagy (otb6rre 6sfvagy azonnzlihatiiyi felmond6sra iogosult'

{e
3

Y



10.2. A Yev6 az Elad6hoz int6zett irisbeli nyilatkozattal, kilrtlitl.si kotelezetts6g n6lktil zzonnai
hatilllyal felmondhatia a szerz6d6st, ha
a) az Elad6 szerz6d6.sszeg6st krivet el, azaz a szerz6d6.sb6l ered6 valamely kcitelezetts6g6t nem

teliesiti;
b) az Elad6 6sszerfi id6n belii{ nem teliesiti a Vev6 arra vonatkozo felsz6lrt6sit, hogy tegyen

marad6ktalanul eleget a, szerz6d6.sben meghatdrozott kcitelezetts6ge kifog6stalan 6s id6ben
pontos teljesit6s6nek,

.) zzElad6 megtagadja a Vev6 iltal adott utasit6sok vlgehajtisit;
d) az Elad6 a Vev5 l6vihagyisa n6lki.il engedm6nyezi a szerz6d6sb6l ered6 kovetel6s6t, v^{y

Elad6 a Vev6 el6zetes hozz6jina,lisa n6lkiil 6s a Kbt. 138. S rendelkez6seibe titkoz5en vesz
ig6nybe alvdllalkoz6tvagy egy6b kozremrikcid6t a szerz6d6s teliesit6s6hez,

") a Vev6 fizet6sk6ptelenn6 v6lik, felsz6mol6si, v6gelsz6molisi elifuils indul vele szemben,
felfliggeszti gzzdasig1 tev6kenys6g6t;

0 Elad6 a teljesit6si hat6id6hoz k6pest tobb mint 20 napos k6sedelembe esik, mely
k6sedelem eset6ben meghirisulisi kotb6rt vev5 nem 6rv6nyesithet.

10.3. Vev6 a szerz6d6,st felmondhttja vagy - a Ptk.-ban foglaltak szednt - a szerz6d6st5l
el6llhat, ha a Kbt. 143. S (1) bekezd6s6ben meghat6.rozott esetek birmelyike fenn6ll. A Vev6
az Elad6hoz intlzett ir6sbeli nyrTatkozattal, kirt6tit6si kcitelezetts6g n6lkiil azonnals. hat1llyal
felmondja a szerz6d6.st, ha az Elad6 tulaidoni helyzet6ben ,rrgy trrlrldoni viszonyarban
b6rmely, a Kbt. 143. S (3) bekezd6s6ben meghatirozott kciriilm6ny bekovetkezik.

10.4. Az Elad6 azonnzli hatilTyal felmondhatja a szerz6d6st, ha a Vev5 nem fizeti rneg zz Elad6
t6.sz6re a Vev6 6ltal kiillitott rgazolis 6telm6ben esed6kes b6rmely cisszeget az adisv1teh
szetz6d6sben meghat6rozott h^t6iddig, felt6ve, hogy az Elado 6ltal drz6tt fegaUUU 30 napos
pothatiid6 is eredm6nytelenil eltelt, tovibbi Vev5 sorozatosan 6s srlyolan -.grr.gi ,
szerz6d6sb6l ered6 l6nyeges kcitelezetts6geit, 6s a szerz6d6sszeg6st ir6sbeli felsz6lit6s ellen6re sem
orvosolja.

10.5. Az Elad6nak a Vev5 esedeges k6rdt megkell t6ritenie 6s lehet6s6g szerint mentesitenie kell
a Vev5t, illetve annak villalkoz6it 6s alkalmazottait minden perrel, igennyel, vesztes6ggel 6s kirral
szemben, amely az EIad6 tev6kenys6g6b5l vagy mulaszt6s6b6l ered ielen szerz6dE teljesit6se
sotin.

10.6. Egyoldalfi felmondis eset6n a felmond6si id6 kezd5 nzpia a felmond6 f6l t6rtivev6nyes
6tesit5 level6nek a m6sik f6l6itab,klzhezvltele. A Posta 6ltali misodik eredm6nytelen k6zbesii6si
kis6rlet eset6n a lev 6l k6zbesitettnek tekinthet6.

11. Kapcsolattartis

11'1' Felek meg6llapodnak abban, hogy a ieler. szerz6d6s hatdlya alatt egymissal krilcsoncisen
egyiittmrikodve j6mak el, ennek 6rdek6ben EIad6 folyamatosat't6j6kozto:tn k<iteles a yev6t a
teljesit6s menet6r6l. A Felek a szerz6d6.s teljesit6se sor6n minden l6nyeges korii{m6nyr6l kotelesek
egym6st ir6sban 6rtesiteni.

7 7 .2. Y ev 6 ftsz6r6l a kapcsolat tartilsn felj ogositott s zem6ly:
N6v: Lukics Ferenc
Telefon: +36 30 217 9285
Fax 72/805-3333
E-mail: lukacs. ferenc@biokom.hu

Az Elad6 6ltal kapcsolattafiilsn feljogositott szem6ly:
N6v: Seres L5,szl6 Jinos
Telefon: +36 30 / 919027 5

Fax72/526-777
{
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E-mail: info.oecs@.seres. hu

11.3. Szerz6d6 felek jelen szez6d6sben meghatalmazzilk az el5z5 pontban megnevezett

k6pvisel6iket, hogy a teljesit6s sor6n hozott dont6sekn6l a feleket telies iogkorel k6pviseli6k.

Ezen k6pvisel5k jogosultak, illetve kotelesek megtenni mindazon mriszaki int6zked6sekeg

nyilatkozatot, amely a szerzldls teljesit6s6hez sziiks6gess6 v6lik 6s a ielen szerz6d6sben, s a

szerz6d1s mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes. Szerz6d6 felek k6pvisel6inek a ielen
szerz5d6sben biztositott iogkor6nek korl6toz6sa a misik f6llel szemben csak ir6sbeli kozl6st6l

kezdve hatilyos. A k6pvisel6k szem6ly6ben tcirt6n6 v6ltoz6,st a felek egym6ssal azorrnal, ir6sban

kozlik. Ha valamelyik f6l a nyilatkozatanakiwltellr6lvisszargazolist kiv6n kapni a m6sik f6lt6l

(cimzett5l) ezt 
^z 

ig6ny6t fel kell tiintetnie a nyllatkozztibarr. Abban az esetben, ha valamely

hat6rid6 szimit6sa a nyrlatkozat 6v6tel6t6l kezd6dik, a nyilatkozatot megtev6 f6lnek 
^

tylatkozataban k6rnie kell a cimzett6laz 6w6tel visszaigazolasit.

11.4. Vev5 r6sz6r6l a szfll\tasok ellen6rz6s6re, 6s az 6tadis-6w6teli eliilris lebonyolit6s6m

feljogositott szem6ly:

N6v: Luk6cs Ferenc
Telefon: +36 30 217 9285

Fzx 72/805-333
E-mail: lukacs. ferenc@biokom.hu

A.z Elad6 r6sz,r6l a szillhtisok ellen5rz6s6re, 6s Lz itadis-ilwlteli eli6r6s lebonyolit6s6ra

felj ogositott szem6ly:

N6v: Seres L6szl6J6nos
Telefon: +36 30 / 919027 5

Fax 72/526-777
E-mail: info.Pecs@seres.hu

11.5. A Szerz6d6 Felek ielen szerz6d6sben meghatalmazzik az el6z6 Pontban megnevezett

k6pvisel5iket, hogy z szilitisokellen5rz6se, illet6lig az 6tadis-6w,6teli eli6t6s lebonyolitisa sorin

a Szerz6d6 Feleket teljes iogkorrel k6pviseli6k. A rn.g1"tolt k6pvisel6k iogosuka\ illetve kotelesek

megtenni mindazon -t.r^f.i int6zked6st 6s nyilatkoz^tot - ide6rwe a sz6J[it6lev6l, illet6leg az

at^ia"-aweteh legyz6konyv alafuilsit -, amelyek sz6llitisok ellen5rz6se, illet5leg az iltadils'itv6teli

eliilrils lebonyolit6sa sorin sziiks6gess6 v6lnak'

12. Szeru6d6st biztosit6 mell6kkiitelezetts 6 gek

72.7. Ha E1ad6 olyan okb61, amely6t felel5s, megszegi a szetz6d1st,6's ezzel, a v6gteliesit6si

hzt6id6ntul k6sedelmesen teliesit, a Vev5t k6sedelmi kotb6r illeti meg. A k6sedelmi kotb6r napi

m6rt6ke a szerz6d1s szerinti - frcalilnos forgalmi ad6 n6lkiil sz6mitott - ellenszolgilltatds (v6tel6t)

0,5 o/o-af napt6ri nap. A k6sedelmi kotb6r a k6sedelembees6s napi6t6l esed6kes. A k6sedelmi

kotb6r maxim6lis drrr"g. a szerz6dls szerinti - ikalilnos forgatmi ad6 n6lkiil szilmitott -
ellenszolg6ltatas 70 o/o-a.

72.2. Amennyiben az F]ladonak felr6hat6 k6sedelem a szerz6dlsben kikotott vlghat|nd6hoz

k6pest el6n t 20 napot, a Vev6 an6lkiil, hogy 6rdekmulilsit bizonyitania kellene iogosult a

szerz6d6st azonnalih^tiliy"l felmondani. Ehd;'ebben az esetben meghirisul6si kotb6rt koteles

megfizetni, melynek m6rt6ke: a szerz6d6.s szerinti, Ap,t .reU.U't sz6mitott dii 70 o/o-a' A

-"lUiri.rrtisi koib6r 6rv6nyesit6se eset6n Elad6t k6sedelmi kotb6r nem terheli.

12.3. AVev5 csak abban az esetben tarthat ig6nyt a k6sedelmi kotb6rre, amennyiben a k6sedelem

az Elad6 hib6i6b6l ered. Amennyiben Y.i6 tz EIad6 6ltal 6sszer6en k6rt, a szerz6dlsszeni

teliesit6shez ,rlk.6g". informicioi, adatot, nyilatlozatot,hozziliiniilst, dont6st aSzetz6d6 felek

6ltal 'nirsban ragzitftt hatind6n belii{ nem tocs6tia az Elad6 rendelkez6s6re, 6s a k6sedelmes

teljesit6s l<tzirr6lagVev6 ebb6li Elad6 6ltal el nem h6rithat6 mriasztds6b6l ered, abban az esetben

f
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kotb6dg6ny nem 6rv6nyesithet6. Elad6t tov6bbi nem terheli kotb6frzet6si kotelezetts6g, ha

kotelezetts6gei teljesit6s6t vis maior akadillyozza meg. Vis maior alatt 6rtend6k kiilonosen elemi

csap6sok, sztrijkok vagy egy6b munkahelyi zavargfsok, foldcsuszaml6sok, foldreng6sek, viharok,

vill6mcsap6sok, irad6sok, valamint egy6b hasonl6, el5re nem l6that6 esem6nyek, amelyek

mindk6t f61 6rdekkor6n kivtil meriilnek fel, 6s amelyeket a felek kell6 gondossiggal sem tudnak

kikiiszobolni.

12.4. A Szerz6d6s - 12.2. pontban leirt eseten kiviil - Elad6nak felr6hat6 okb6l tort6n6

meghirisulisa eset6n Elad6 k<iteles a szerz6d6s szerinti - 6ltal6nos forgalmi ad5 n6lkiil sz6mitott -
ellenszolgiltat6s 10 o/o-6nak megfelel6 osszegri kotb6r megfizet6s6re. A kotb6r vetit6si alapia a

szerz6d6s telf esit6s6nek ar6nyiban megfelel5en csokken.

72.5.Yev6 kotb6rig6ny6nek 6rv6nyesit6se nem jelenti a Vev6 egy6b - hib6s teliesit6shez kot5d6 -
ig6nyeinek elveszt6s6t.

L3. J 6thlli.s, szavatoss6g

13.1. Elad6 alesz6llitott teherg6pj6rmrire 6s a fel6pitmlnyre az 6tad6s-6wtteli eli6r6s lezirdsit
kovet5 hat h6nap mindennemfi gy6rt6mfvi megkot6s n6lkiiLli i6t6llist v61lal. A szavatossitgSlogt

mindenkot hatilyos Ptk. el5ir6sai szerint alakul.

1,3.2. Az EIad6 koteles safit kolts6g6n az esetleges hib6kat a lehet5 leghamatabb helytehozni,

illetve kijavitani. Az Elad6 koteles - amennyiben iogszabLly szigorubb felt6teleket nem illlapit

meg - a hiba bejelent6s6t kovet5 24 6r6n beli.il a megfelel6 szem6lyi 6llom6nnya,l a iavttist a

,r^lr"r.*oben elkezdeni 6s annak befejez6s6ig folyamatosan munk6t v6,geznt. A fentiekben

meghat6rozott id5intervallum munkanapok figyelembev6tel6vel 6rtelmezend5k

Az Elado koteles az aiilnlatilban villalt 1otiltl,s id6tartzma alatt zlkatt6szcser6t nem ig6ny16

meghibisodis eset6n 48 6rin beliil, alkatr6szcsertlt ig6nyl5 meghibisod6s eset6n 96 6r6n belill az

et6llt hib6t kiiavitani. A kicser6lt vagy kiiavitott szolgiltat6s tekintet6ben irira kezd6dik a iotillisi
id6 azona napon, amikor a Vev6 "ia^at kiel6git6 m6don a csere v^gy 

^ 
kiiavit6s megtort6nik.

Ha a szerz6d6s r6szleges 6tv6telr6l rendelkezrk, a j6till6si id6t z sz6llitand6 6ruknak csak a csere

vagy kijavit 6s ilkal6rintett r6.sz6re vonatkoz6an kell meghosszabbitani'

13.3. Ha meghib6sod6s tort6nik a 1otill6si id6 zlatt, a Vev5 koteles felsz6lit6st kiiideni az

Elad6nak. Hiaz Elad6 nem jzvitja ki a hib6t az el6trthat6rid5re, a Vev5 iogosult ara,hogy sai6t

maga javitsa ki a hib6t, vagy, hogy valaki mdst buzon meg a munka elv6gz6s6re az Elado

kockizatilra 6s kolts6g6re.

14. Vit6s iigyek tendez6se

Minden ielen szerz6d6sb6l ered5 vit6s k6rd6s t a Szerz6d6 Felek els6sorban kcizos megegyez6ssel

pr6b6lnak megoldani. Amennyiben erre nincs lehet5s6g, fgy lrtll<hatirtol fiigg6en kikotik a P6csi

j irrA"bo6 
"aq 

ille tdle g a P 6cs i Torv 6nys z 6 k l<rzir6lagos ille t6ke s s 6g6t.

15. Alkalmazatd6 iog

Jelen szerz6d6sben nem szabillyozott k6rd6sekben a ielen szerz6d6s 6s elvillaszthatatlan

Lel6kletei, zz F;l16,rrst Megindito Felhivi's, a Kozbesz erzlsi Dokumentum' az Elad6 6t'J,:.al

benyuitott Ai6nlat rendelkez6"sei, valamint a kozbeszerz6sek6l szolo 2075.6vi CXLIII' torv6ny 6s

aPolgirtTorv6nykonyvt5l szolo 2073.6vi V. torv6ny rendelkez6sei az rinyad6ak'

L6. L Szetz6d6s mell6kletei

16.1. Jelen szerz6d6s elvillaszthtt*fin tlszlt k6pezik az zlilbbi mell6kletek:

l.szilmumell6klet: Ai6nlatt6telifelhiv6s
2. sz6mimell6klec K<izbeszerz6si Dokumentum @{fiszaki lefu6s), illetve ennek

m6dosit6sa (amennyiben a kozbeszetzlsi eli6r6s sor6n 
^

kozbeszerz6si dokumentum m6dosit6sra keriilt)

f.



3. sz6mi mell6klet Kozbeszerz6si eljiris sor6n a Vev6 r6sz6r6l nyrrjtott kieg6szit6
tailkoztatis (amennyiben a kcizbeszenlsi elj6t6,s sor6n kieg6szit6
tii 6ko ztatis val6 sult meg)

4. szimi mell6klet: Elad6 kozbeszerz6s sor6n benyujtott szakmai ajinlata

16.2. A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok frzikailag nem keriilnek
csatoldsra a szerz6d1s tcirzsszciveg6hez, de a Szerz6d6 felek szim6,ra ismert azoi tartalma. Ezen
iratokat rigy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerz6d€s elvillaszthatatlan r6sz6t k6pezlk, azzal
egytitt 6rtelmezend6ek.

17 . A Szendd6s m6dosit6sa

Jelen szerz6d6st Felek kizilrolagrisban, a Kbt. 141. S alapiiln - ?z ott leirt felt6telek szerint -m6dosithatj6k. A m6dositisokat tartalmaz6 meg6llapod6st a k6s6bbiekben a szerzdd1.s szeryes
r6szek6nt kell kezelni.

18. A szez6d6s hat6lybal6p6se

1 8. 1. Jelen szez6d6s a szerz6d6 Felek 6lta[ alat6s6nak napj6n l6p hatdlyba.

18.2. Szetz6d5 Felek ielet szerz6d6st 6tolvasis 6s egys6ges 6rtelmez6s ur6n azt, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t i6vihagyolag 6s c6gszerfien rtik al6 a @6gy) m^gy^r nyelvri eredeti
p6ld6nyban, melyb6l2 ftett6) p6ld6ny vev6t, ill. 2 ftett6) p6ld6ny EIadZt ileti]'
P6cs, 2019
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K6pviseli: Dr. Kiss Tibor igyvezet6
SERES G6pipari 6s Kereskedelmi Kft.
K6pviseli: Seres Liszl6 Jinos igyvezet6
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