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eoAswTELr sznnz6DEs
(l6ncos kont6neres hullad6kgyiif t6 c6lg6p)

amely l6trejott egyft.szr6l a BIOKOM P6csi Vdtosiizemeltet6si 6s Kiirnyezetgazdhlkodisi
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gii Tirsas6g (sz6khely: 7632 P6.cs, Sikl6si it 52, Cg.: 02-09-
062862, ad6sz6m: 1101.4959-2-02, k6pviseli: Dr. Kiss Tibor i.igy"vezet6), mint vev5 (a
tov6bbiakban: Vevd),

milsr€.szr6l a Setes G6pipari 6s Kereskedelmi Kotlitolt Felel6ss6gii T6rsasig (sz6khely: 7630
P6cs, Bajor utca 2f l; c6gjegyz6kszdm:02-09-073740, ad6szdm: 11237253-2-02,bankszilmlaszim:
11731001-20701899-00000000, k6pviseli: Seres Liszlo J6nos tigyvezet6) mint elad6 (^
tov6bbiakban: Elad6) (a tov6bbiakban egyiittesen: Szerz6d6 felek) kozott a mai napon zz alibbr
felt6telekkel.

E16zm6nyek

Vev6, mtnt aiiilatk&6 2019. november h6nap 26. mpjin ,,HasTndlt gepjdmfraek besqer4ise"
tilrgyban a kcizbeszerz6sekr6l szolo 2075.6vi CXLIII. tcirv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.) Harmadik
R6sz 112. S (1) bekezd6s b) pontja 6s a Kbt. 113. S alapiiln nyilt kcizbeszetzl,sre\irist inditott.
Vev6 a kozbeszerz6si eli6r6st a Kbt.61. $ (5)-(6) bekezd6se alapiiln r6szekre bontona, melynek
alapiiln az el)Lris
c6lg6p beszez6se. Vev5 a kozbeszerzls tdrgyival szemben timasztott mennyis6gi 6s szakmai
kcjvetelm6nyeket az eljfuilst megindit6 felhiv6sban 6s a kozbeszerzlsi dokumentu-bm hatdrozta
meg.

Vev6 a kozbeszerz6si elj6r6s sorin benyditott ajinlatokat megvizsg6lta, egym6ssal cisszevetette,
a sziiks6ges 6rt6kel6st lefolytatta,6s dont6s6t az elbr6l6,st kovet6en,2O7g.6v decemberh6 17
laap)dn ir6sban aj6nlattev6kkel k6zolte. Vev6 hivatkozott kitzbeszerz6si elj6risb an hozott
dont6se szerint az l. tflsz vonatkozhshban a nyertes ai6nlattev6 az Elad6lett.
Ilyen el5zm6nyek :utdn a Szerz6d6 Felek az eljir6st megindit6 felhiv6snak, a dokum entd,ct6
ftsz€.t k|pez6 feladadeirisnak, valamint az Elad6 kcizbeszerz6si eljilfi,sban benyfjtott
ajinlatinak megfelel6en az alilbbiak szerint 6llapodnak meg:

l. Lszen6d6s tirgya

1.1. Az Elad6 v611ilt^, hogy a szerz6d1s tdrgyit k1pez6 j6rmfivet 6s tartozlkait a Preambulumban
hivatkozott kozbeszez6si elj66s eliful,st megindit5 felhiv6s6ban 6s kcizbeszerz6si
dokumentum6ban szerepl6 el6irisoknak 6s a mfiszaki ismertet6ben villalt felt6teleknek megfelel6
mriszaki tattalommal leszdllitla, valamint eltiga a jelen szerz6d6sben, illetve mell6kleteiben
me ghatar o zo tt kap c s ol o do s z olgillta tis okat.

Elad6 a g6ppel egyiitt kciteles itadm a i6rm$hasznillaa titmutat6i6t, a KRESZ szerint kotelez6
tartozlkokat.

EIad6 kijelenti, hogy a jirmfi - ajilnlataban vil)alt, kiczbeszerz6si eljiris 6rt6kel6si szempontjait
k6pez6 - mfiszaki param6terei a kcivetkez6k:

Energia felh asznilis (6 tlagfogya s ztils) : 24,27 liter / 1 00 km
Sz6n-dioxid (CO2) kibocsit6s: 0,41 g/km
Nem-met6n sz6nhidrog6nek (I..IMHC) kibocs6t6sa (lDfHSC szerint): 0,53 mg/kWh
CO kibocs6t6s (1WHSC szerint): 0,02 mg/kWh
Nitrog6n oxidok (I{O") (X7HSC szerint): 1,79 mg/kWh
R6szecske kibocsit6s PNO IJfHSC szerint): 0,013 mg/kWh
Terhelhet5s6g (megengedett legnagyobb ossztomeg 6s onsuly ki.iLtonbs6ge): 5.710 kg.
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EIad6 kijelenti,
tendelkezik.

A iirmfi adatat:

hogy a jinnfi per-6s tehermentes, valamint annak nrlajdonjog6val szabadon

Rcnds4in

G1drtndn1 MAN

Tipus TG-L 12.250

Alairy4in

Motors4im

Foryalni engedd fi sorsqtim a

TAr4kiiryu sorsryima

Kilondtenira-illds 136.300 km

Felek togzitik, hogy aiirmfi nincs forgalomba helyezve.

Felek m"eg6ll"poJnak'abban, hogy Vev5 ktilon meghatalmazissal megbizzz Elad6t a i6tm6
forgalomb*a he-lyez6s6vel6s a nrlaidonosv6ltoz6ssal kapcsolatos eli6r6s lebonyolitisival.

Et;6 tulajdonosvilhozissalkapcsolatos elifuilsa az alLbbiaklebonyolit6s6ra teried ki:

eredetis6g vizsgPlat

mfiszaki vizsga

okm6nyirodi ,gy*ter6s (forgalmi enged6ly, tozskonyv ki6llit6sa, rcndszimrtdbla

stb.)

A mriszaki vizsga lebonyolitis6t kcivet6en Vev6 int6zkedik a glpiitm{ne kotend6 kotelez6

felel6ss6gbiztosiis megkot6se ir6nt, maid 
^z 

elre vonatkoz6 iga,zol6st Elad6 r6sz'te megkiildi a

tov6bbi iigyint6z6s folytatasa 6tdek6ben.

1.2. Szerz6d5 Felek megillapodnak abban, hogy az aiinlatban esetlegesen konkr6tan megai6nlott

eszkoz vagy berendez6l heiy.tt (a term6k gy-irtisilnak megszfin6se, t lriritktrr6v megv6ltozLsa,

vagy id6sizkos beszerezhetetlens6g miatt) ,roror, vagy iobb iellemz6kkel bir6 term6ket szillithat

az Elad6. Ez a szabily csak ,lkkor alkalmazhat6, ha az ercdei eszkoz vagy betendez6s

sz6l\t6.s6nak az E,lad61. kidl A116 okb6l tort6n6 lehetetlenn6 v6l6s6t az Elad6 el6zetesen igazolia

(tudom6sra jut6skor halad6ktalanul bejelenti) 6s egyben rgazolla (term6kismertet5vel), hogy a

sz6lyt6sn megajinlott iru iellemz6i'megfelelneh az aiLnlatbat meghatatozottaknak' Felek

meg6llapodnr[rbbr.r, hogy av6tel6r a fentiek kovetkez6ben nem v6ltozrk.

1.3. Vev6 tulajdonszerzlslt megalzpoz6 jogrigylet hatalyba l6p6s6nek id6pontia: itadils-ilwlteh

iegyz5konyw szerint.

2. Teliesit6si hatirid6

2.7. Blado kotelezetts6get v6llal arra,hogy a szerz6d6s tirgyitklpez6 iirmivet, illetve eszkcizoket

azok alkatr6szeivel 6l tartozlkaivzl (.gytitt.r.t, tov6bbiakban: iAmfr\ egyiitt legk6s6bb a

szerz5d6skot6st kovet5 40 tzptii.rpon-beliil Vev5 r6sz6re lesz6l)tga., valamint a kapcsol6d6

sz olgiltatisokat elv6gzi.

2.2. Az 6tad6s-6tv6t-eli elj6r6s befejez6sekor zSzerz6d6 Felek a teliesit6s megtort6nt6t 6s ahhoz

kapcsol6d6 minden l6nyeges kortilrn6nyt 6tadils - 6w6teli iegyz6kotyube. foglaliik 6s azokat

k6pvisel6ik it16n c1gszei alil:rrisaikkal igazolAk. A kfuweszlly az itadis-ilrv6teli iegyz6konyv

alan6s6val sz6lL it Vev6re.

2.3. El^d6 jogosult a szerz6d6s tfugyiltk6pez6 j6rmrivet a ielen szerz6d6s v6gteliesit6sihatand6

lei;rta el6tt, ierr6 r6.sz6re itadn (.l6szillitisra iogosults6g), mely esetben, ha az Elad6 el6sz6l1it6si -(
))
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jogival 6lni kivdn, rigy koteles a Vev5t a szerz6dlsszerfi teljesit6s pontos id6pontifu6l azt
megel6z6en legalibb 5 nappal kor6bban ir6sban tajlkoztatn Amennyiben a fentieknek megfelel5
el5zetes ir6sbeli tajlkoztatas edtlig az id6pontig nem t6rt6nik meg, Vev6 iogosult az el6szilllitist
6r gy z lilrmi 6tvltel6t megtagadni. Szerz6dS felek e korben rrigzitik, hogy EIad6 elSteljesit6se
eset6n is az 5.2. pontban meghatirozott fizet6si hatiid6 v6ltozat)an. Az Elado eszkcizcik szerel6se
6s beiizemel6se sor6n jelen szerz6d6s mell6klet6t k6pez6 Mriszaki leir6sban foglaltaknak
megfelel6en kciteles eli6rni.

2.4.Yev6 a v6gteljesit6sr6l teliesiti,siigazol6st 6llit ki. Ha a Vev6 15 munkanapon beli.il nem 6llit
ki teljesit6si igazol6,st, 6s nem is utasitja el a teljesitett szolg6ltat6st, abban az esetben 6gy
tekintend5, hogy ezen id5szak utols6 napjdn kiillitotta az rgazolilst.

2.5 Yev6 kotelezetts6get v6llal ar::a,hogy a nrlajdonosvilltozist - annak a j6rmrinyilvintartasban
tort6n6 6tvezet6,se c6li6bol- 15 napon beliil bejelenti 6s a villtozdsbejegyzl.slre irinyrl6 k6re[m6t
jelen okfuat egy eredett plldinyitnak csatolisival, benyujqz az illet6kes kozleked6si tgazgatisi
hat6s6ghoz. A Vev5 a birtokbav6tel nap)it6l kezd6d6en koteles az 1. pontban meghitiirott
j irmrivel kapcsolatos valamennyi teher visel6s 6re.

2.6. E,lado kcitelezetts6get v6llal arra, hogy a jilrrrrfi nrlajdonjog6ban bekovetl<ezett vdltozfust - a
szerz6d6.s hatdlyba l6p6s6t kovet6 5 munkanapon beliil - bejelenti az illet6kes kozleked6si
tgazgatasi hat6sign6l (okm6nyitoda) jelen maginokirat egy eredeti p6ld6ny6nak a benyujt6s6val
vagy megkiild6s6vel.

2.7. Jelen okirat a kozleked6si igazgatS,si hat6s6gi eljirilsban tort6n6 felhaszn6l6s c6liilb6l, a kozriti
kozleked6si nytlvdntattasr6l sz6l6 1999. 6vt DOOilV torv6nyben el5irt bejelent6si kcjtelezetts6g
teljesit6se 6rdek6ben, a kozfra kozleked6si nytTvdntartisba be)egyzett jirmfi, ulajdonjoganak]
illetve iizembentart6 szem6ly6nek v6ltoz6sit igazolo teljes bizonyit6 erejri maginol<tra[ak a
kozleked6si rgazgatisi eliirS,sban t<itt6n5 felhaszn6lh at6sigahoz sziiks6ges kotelez6 tartalmi
elemekr5l sz6l6 304/2009. 6II. 22.) Korm. rendeletben meghatirozottak szerint keriilt
elk6szit6sre.

2.8. Felek kiielentik, hogy ismedk a bejelent6s nyilv6ntart6sba tort6n6 bejegyz6she z ffiz6d,6
ioghat6sokat, valamint a bejelent6s elmarad6s6nak, illetve beielent6si kotelezJis6g k6sedelmes
teljesit6s6nek jogkovetkezminyeit, tov6bb6 ttsztiban vannak azzal,hogy a telies b[onyit6 etejri
mag6nokirat tartalmi kovetelm6nyeinek meg nem felel6 mag6nokfuat-a kozleked6si |gazgatasi
eljifi.sban alkalmatlan a villtozis nytlvdntartisba tort6n6 bejegyeztet6s6re.

2.9 Felek kiielenik, hogy a szerz6d1s tfugyit ktpez6 jirmfi nrlajdonjoga nem tartozik a bizalmi
vagyonkezells alapiiln fenn6ll5 kezelt vagyonba.

3. Teliesit6s helye

S,zil\tisi cim, 6s a szilhtilshoz kapcsol6d6 szolgikat6sok teljesit6s6nek helye: 7628p6cs, Epef6s
ut J.

4. Szendd6ses ir
4.1. A Szetz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6,s 1.1. pontj6ban
meghatirozott i6rmri sz6l\tas6t, valamint a kapcsol6d6 szolgikarisokat az Elad6 f+.SOO.bOOr-
HUF + AFA azaz ttzenn6gymilli6-nyolcszizezer forint plusz AFA osszegri vttelir ellen6ben
v6.gzi. A ,Szerz6d6 Felek r6gzittk, hogy az 6ltalinos fotgalmi ad6 tekintet6b., , mindenkori
hat6lyo s AFA torv6ny rendelkez 6s eit alkalmaz zik.

4.2. Az Elad6 kiielenti, hogy az ajinlat megt6tele el6tt figyelembe vett minden koriiLlm6nyt, amely
a szetz6d6.s hiilnytalan 6s megfelel6 teljesit6s6hez sziiks6ges 6s be6pitette az irba a szerz6d,6s
teljesit6s6vel kapcsolatos valamennyi kolts6g6t, igy kiilonosen:

a) a i6rmi el66lhtirsi 6.s/vagy beszerz6si kolts6g6t;
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b) a j6rmfivel kapcsolatos valamennyi ad6t, vimot 6s m6s kcizterhet valamint a szillJntisi

kolts6get;
c) a sz6lhtand6 j6rmrivel kapcsolatos kezel6si, csomagol6si, rakod6si, tovabbiLisi, lesz6llitisi,

kicsomagolisi, ellen6rz6si, biztosit6si 6s egy6b adminisztrativ kolts6geket (a csomagol6s a

Vev6 tulaidonit k6pezi);
d) a sz6lhtznd6 j6rmffvel kapcsolatos dokumentumok kolts6g6t;

e) r6szletes iizemeltet6si 6s karbantartasr ritmutat6t a szilhtott iirmfi minden tetellhez, 
^

szetz5d6sben meghat6rozott m6don;
f) Vev5 g6pkezel5inek betanitisi kolts6g6t,

g) minden egy6b olyan szolg6ltat6st, amely a iilrmi szilllitist sor6n tz Elad6 szimita el6re

l6that6an felmerii{.

5. Fizet6si felt6telek

5.1. A Vev6 a v6tel6ratjelen Szerz5d6s 9.9. pontja szerinti rgazoh szerzSdlsszerfi v6gteliesit6st

kovet6en, a Kbt. 135. S (5)-(6) bekezd6s6ben 6s a Ptk. 6:130. $ (1) bekezd6s6ben foglaltak szerint

a szinla k6zhezv6tel6t vagy - ha b6rmely, a Ptk. 6:130. $ (2) bekezd6s6ben szabillyozott

koriiim6ny fennill - zz rgazolt szerz6d6sszer6 teljesit6st kovet5 30 napon beliil, szimla ellen6ben,

Elad6 11731001-20701899-00000000 szimi p6nzforgalmi szdnl6i6ra tcirt6n6 utal6ssal, forintban

(FIUF) teljesiti. Elad6 egy datab v\.gszitnliltjogosult kiillitani, a szerz6d1ses 6rt6k 100o/o-it el6r.6

-"grr"l6.rtt teljesit6s eset6n. Vev6 a szerz6d6s teliesit6se sorin az ad6zis rendj6r6l szolo 2077 '

6vi Cf. torv6ny (Art.) 6s vonatloz6 iogszab6lyok rendelkez6seit telies korben alkalmazza.

5.2. Elado nem fizethet, illerve sz6molhat el a szerz6d6s teljesit6s6vel osszefiigg6sben olyan

kolts6geket, amelyek a 62. $ (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontia szerinti.felt6teleknek nem

-"gf.Ll5 
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tekintet6ben meri.iLrek fel, 6s amelyek a nyertes ai6riattev6 ad6koteles

jovedetm6nek csokkent6s6re alkalmasak.

5.3. A yev6 fizetlsi k6sedelme eset6n az Elad6 a Kbt. tendelkez6seinek megfelel6en iogosult a

ptk. 6:155. $-iban meghatirozott k6sedelmi kamatot, illetve a behajtisi kolts6g6tal6nyt6l sz6l6

2016.6viIX. torv6ny l. 5 1t) bekezd6se szerinti forintosszeget kcivetelni.

6. A Vev6 jogai 6s kiitelezetts6gei

6.1. vev6 koteles azElad6 hibitlan teljesit6se 6rdek6ben egytttmflkodni. Koteles azElad6 kijelolt

k6pvisel6i6t tiilkoztatnt a teliesit6st befoty6sol6 t6nyez.6k, esem6nyek alakul6s6t6l. Vev6 koteles

Elad6 munkat6rsai r6sz6re a szerz6d6s teiiesit6sekor biztositani a helyszinre bejut6s lehet5s6g6t,

illetve kapcsol6d6 szolgqkatasok teliesit6s 6n6l a sztiks6ges munkateriilet zavartaltn biztosit6s6t'

6.2. yev6 jogosult a iirmffvet 6tad6skor r6szletesen meg- 6s ilwrzsgillm, 6s ennek ketet6ben

sziiks6ges e\{risokatmegtenni. A sz6llitand6 i6rmffnek minden vonatkozisban meg kell felelnie a

"zerz6ld, 
rirr6tk6pez5"mfiszaki leir6snak, valamint Elad6 szakmai aiilt{atanak A Vev6 iogosult

a szillitis id6pontj6ian a iirmfivet 6,s tartozlkait mennyis6gi 6s mrikod6k6pess6g vonatkozilsilbarr

ellen5rizni. A Vev6 a teliesit6si igazolilst mindaddrg rrem 6lhgr- ki, amig a mennyis6gi ellen6rz6st

6s a mffkod6k6pess6g min6s6gr ellen6rz6s6t v6gte nem haitotta.

6.3. Vev5 koteles a szerz6d6s tilrgyitk6pez6 eszkozoket 6s berendez6seket rendeltet6sszer(ten

hasznillnt a gylrtmLryra 6s tipusi, 
"on^tkoz6an 

az Elad6 6kal iltadott hasznibtt utasitisnak

megfelel6en."V"r5 a hasznilai sor6n 6szlelt hib6kr6l - ^ sz^yutoss6gi id5tartam alatt - koteles

ir6sban 6tesiteni az Elzd6t.

7. ltzE,lad6 iogai 6s kiitelezetts6gei

7.7. Az Elad6 koteles a szerz6d6st kell6 gondoss6ggal teliesiteni, bele6rtve minden t|.szfelzdat

elv1gz6s6t, tovibbS" a teljesit6sben mutatkoz6 esetleges hiinyoss6gok kifavitis6t is.

7 .2. Az Elad6 koteles betartani a Vev6 6ltal adott utasit6sokat. Ha az Elad6 rigy it6li meg,hogy az
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utasitis meghaladja a szerz6d6,s terjedelm6t, koteles e:r.6l a Vev6t tiilkoztatt az utasitis
klzhezvltel6nek napi6t6l szilmitott 3 napon beliil. Az utasitisok v6grehait6s6t nem lehet
megtagadni ezen 6rtesit6sre hivatkozissal. Ha a Vev5 szakszerritlen utasitist ad, erre az Elad6
k<iteles 6t figyelmeztetni. Az Elado a Vev5 utasitisa szerint jogosult megtagadni a munkav6gz6st,
ha ez iogszabilly vagy hat6sigi rendelkez6s megs6rt6s6re, vagy 61et- 6s vagyonbiztonsig
v eszlly eztet6s 6re vezetne.

7.3. L Vev5, illetve az illtala kijelolt szef,iezet
megvizsgilni, valamint ellen5rizni a szerz6d1s
elirehalzdisit.

vagy szemlly jogosult mindenkor ellen6rizni,
keret6ben teljesitend6 szolgilltatis (szillttis)

7.4. Az Elad6 a teljesit6shez a kdzbeszerz|.si eliilris sor6n, az akalmassl,gnak igazolilsilban t6szt
vett szervezetet a Kbt. 65. S (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don koteles ig6nybe venni,
valamint kriteles a teljesit6sbe bevonni az alkalmassilg tgazolas6hoz bemutatott szakembereket. E
szervezetek vagy szakemberek bevon6sa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhat6 be m6s

(ide6rtve az 6talakul6s, egyesiil6s, szlwiLis riti6n tort6nt iogut6dl6s eseteit is), ha az Elad6 e

szefiiezet vagy szakember n6lkiil vary a helyette bevont ii szewezettel vagy szakemberel is
megfelel azoknak az alkalmass6gi kcivetelm6nyeknek, amelyeknek az Elad6 a kozbeszerzlsi
e\ilrdsban az adott szenrezettel vagy szakemberrel egyi.itt felelt meg. Elad6ra a kozbeszerzlsi
eljfuils sor6n bemutatott szervezetek 6s szakemberek bevon6s6ra tekintet6ben egy6bir6nt a Kbt.
138 S (4) bekezd6se allalmazand6.

Elad6 a jogosan ig6nybe vett alv6llalkoz66rt irgy felel, mintha a munk6t maga v6.gezte volna;
alvilllalkoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele eset6n pedig felel5s minden olyan k6r6rt is, amely an6lktil
nem kovetkezett volna be. Ha az F,la;d6 a ielen 7 . fejezet rendelkez6seit megszegi, a Vev6 iogosult
a szerz6d6.sszeg6s kcivetkezm6nyeit zlkilmazm.

7.5. Elad6 az 6kala 6s alkzlmazott^ alta.l okozott kfulrt teljes felel6ss6ggel tartozlk. E korben a
Elad6 kifejezetten kotelezetts6get villal ara, hogy a tev6kenys6ge folyt6n ered6 k6rokat telies

korfien megt6riti.

7.6. F;lzrd6 kciteles a Vev5t minden olyan koriilm6nyr5l halad6ktalanul 6rtesiteni, amely a teljesit6s

eredm6nyess6g6t, vagy a hatiid6 tartilsat veszllyezteti, vagy gdtolia. Az 6rtesit6s elmulaszt6s6b6l

ered6 kirlrt az Elad6 felel6ss6ggel tartozik.

7.7. Elad6 halad6ktalanul kozcil Vev6vel minden olyan koriilm6nyt, amely jelen szerz6d6s

teliesit6s6t 6rdemben 6dnti vagy befoly6solja. Elad6 kriteles a szerz6dls teliesit6s6nek telies

id5tartama alatt tulajdonosi szerkezet6t Vev5 szim1ra megismethet6v6 tenni 6s Vev5t
halad6ktalanul 6rtesiteni a Kbt. 143. S (3) bekezd6se szerinti iigyleteit6l.

7.8. Elad6 - amennyiben kiilfoldi ad6illet6s6gri - kriteles a szerz6dlshez arra vonatkoz6

meghatalmtzilst csatolri, hogy zz illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l ^ m gy^t ad6hat6s6g

kozvetleniil beszetezhet ^z Elad6ru vonatkoz6 adatokat az orsz6gok kozotti jogseg6ly

ig6nybev6tele n6lkirl.

8. A szolgiltatis min6s6ge

A teliesitett szolglltatisoknak minden vonatkoz6sban kovetniiik kell a szerz6d6sben

meghatxozott mfiszaki leirist 6s minden szempontb6l meg kell felelniiik a szerz6d6sben szetepl5

mfszaki 6s egy6b kovetelm6nynek.

9. Szhlliths, ellen6rz6s 6s 6w6tel

9.1. Elad6 koteles gondoskodni arr6l, hogy a szolgikatist a teliesit6s hely6n kell6 id6ben teliesitse

(Iesz6llitsa) annak 6rdek6ben, hogy a Vev6 megkezdhesse annak 6tv6tel6t.

9.2. A Vev6 a sz6llitiskor mennyis6gi 6s a mrikod6k6pess6gi-min5s6gr ellen5rz6st v|gez.

Mennyis6gi 6s a mfikod6k6pess6gi min6s6gi ellen6rz6s az alibbiz,kra teried ki:

+



- aleszillitott jirmfi 6s tartoz6kai darab- illetve tltelszilminak ellen6rz6se,
- a szillitott iirmfi haszn6lathoz sztiks6ges dokumentici6 megl6t6nek vizsg6lata, illetve a

iilrmfi dokument6ci6nak val6 megfelel5s6gi kontollia,
- gyilrto vagy Elad6 6ltali nyilatkoz^t, mely tartalmazza a hat6lyos szabv6nyoknak 6s

el6irisoknak val6 megfelel6s6get (6rint6sv6delem, balesetv6delem, t6zv6delem stb.).

9.3. Elad6 t szillitassal egyrdejffIeg koteles magyzt nyelven Vev5 k6pvisel6je r6sz6rc iltzdnt
minden olyan dokumentumot - bele6rwe 

^ 
m^gy^r hzsznillao ritrnutat6t, a,kat6sz katal6gust,

eredeti CE megfelel5s6gi tanrisitvinyt 6s forgalmi enged6lyt , mely a szilllitott )drmtr
egyen6rt6kfis6g6nek megiilapitAsdhoz, haszr,illatzhoz, kezel6s6hez 6s mfikodtet6s6hez
elengedhetedeniil sziiks6ges.

9.4. Az Elad6 kciteles az ellen6z6s sor6n felt6rt hibAkat 6s hi6nyoss6gokat - a lehet6
leggyorsabban 6s a saj6t kolts6g6n - helyrehozni. Amennyibei zz EIad5 ezt nem teljesiti, a

Vev6nek jogiban 6ll m6s szem6lyt megbizni az utzsitisok vlgrehajtils6ra, 6s az ebb6l ered6 vagy

ezzel)Lr6 kolts6geket a Vev5 levonhatia b6rmely, az Elad6 rlszlre esed6kes vagy esed6kess6 v6l6
kifizet6sb6l, illetve jogosult a szerz6d6,sszeg6s kovetkezm6nyeit alkalmazni.

9.5. A Vev6 a nem megfelel6 min5s6g! szillitand6 jdtmi'r v^gy tartoz6k 6tv6tel6t elutasitja. Az
elutasitott eszkozoket kiilon iellel kell ellitni. Az elutasitott eszkozoket el kell tavohtari a szillTitils

hely6r6l - ha a Vev5 ezt k6ri - a Vev6 iltal kijelolt id6n beliil, 6s ha ez nem tort6nik meg, aZ

E lad6 kcilts6g6re €.s kockizatara keri.ilnek elt6volit6sta.

9.6. A Felek a mennyis6gi 6s a mrikod6k6pess6gi-min6s6gi ellen5rz6st kovet6en iizempr6bit
tartanak. A funkcionilis teszt sor6n, ha valamely funkci6 nem megfelel5en mrikridik, vagy aYev6
a itrlmfi, mrikod6s6vel osszefiigg6sben valamely folyamatot nem tud kezelni, ennek elhilitisa zz

Elad6 feladata. Az Elad6 iavaslatot tehet a folyamat megvilltoztatilsira, de Vev6 dont ar6l, hogy
a javaslatot elfogadja-e, v^gy 

^ 
rendszert kell m6dositani a folyamatnak megfelel5en.

9.7. Elad6 kriteles az izempr6ba sor6n felt6rt hib6kat 6s hi6nyossilgokat - a lehet5 leggyorsabban
6.s a sajit kolts6g6n - helyrehozni. Amennyiben az Elad6 ezt nem teljesiti, a Vev6nek jogibm iil.
mis szem6lyt megbizni az utasit6sokvigrehajtzsira, i:s az ebb6l ered6 vagy ezzelj6r6 kolts6geket
a Vev6 levonhatja b6rmely, az Elad6 r6,s26,rc esed6kes vagy esed6kess6 v6l6 kifizet6sb5l, illetve
j ogosult a szeru6 dE sszeg6s kovetkezm6nyeit alkalmazni.

9.8. Szerz6d6d6 Felek az itad6s-6tv6teli elj6r6st a sikeres iizempr6ba lezir6sit krivet6en tafiarak.
Yev6 az 6tad6s-iw1tel:, legyz6kony'vet akkor kriteles alatmi 6s a teljesit6si igazol6st l<radri, ha az

iizempr6ba sor6n az iltadott jitm$, hib6tlanul funkcion6l. A sz6llitott iirmfi tulajdoniog6nak
6tsz6ll6sa, az 6tad5,s-6tv6tel id6pontl6bm tcirt6nik, s Vev6 att6l kezdve szedi annak hasznait, viseli
terheit 6s mindazt ak6fi, melynek megt6rit6s6re m6st kcitelezni nem lehet.

9.9. A rendeltet6ssze{r hasznillatot 6s zz alapvet6 funkcionil6st nem befoly6sol6 apr6bb hib6k
eset6n Vev6 is koteles zlzirmi a )egyz6konyvet, kiadni a teljesit6si igazolilst 6s a j6rmrivet 6tvenni.
Szerz6d6 felek egyez6en adj6k el6, hogy ebben az esetben a hib6kat a jegyz6konyvben t6telesen
rogzitik, 6s Elad6 koteles a kijavitisukat a teljesit6s igazolils kiad6s6t kovet5 15 napig v6gtehajtani.
Amennyiben az Elad6 az el6fut hatili.d6ig a rcgzitett hib6kat nem javitja ki, a Vev6 jogosult a
v6tel6r ar6nyos r6sz6nek ahlbajavit1,s id6pontj6ig tort6n6 visszatartisira.

9.10. Az 6tv6telt kovet6en az Elad6 koteles sz6tszedni 6s eltivolitani az ideigtenes szerkezeteket
valamint a szerz6d6s teljesit6s6hez t tov6bbiakban mir nem sziiks6ges anyagokat. Koteles
tov6bb6 elt6volitani minden szemetet vagy akadillyt, 6s az 6tv6tel hety6t a szerz6d6sben
el6irtaknak megfelel5en helyre6llitani.

10. Szez6d6sszeg6s

10.1. Amennyiben a Szerz6d6 Felek egyike szerz6d6sszeg6st krivet el, z szerz6d6sszeg6s folyt6n
k6tt szenvedett f6l k6rt6rit6sre 6s/vagy kotb6rre 6s/vagy zzonnali hat6lyrr felmondisra jogosult. IJ
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10.2. AYev6 zz Elad6hoz intlzett ir6sbeli nyilatlozattal,kfutlitl.si kotelezetts6g n6lkii{ azontaJi
ha;tiilyal felmondhatja a szerz6d6st, ha

a) az Elad6 szerz6d6sszeg6st kovet el, azaz a szerz6d6sb6l ered6 valamely kotelezetts6g6t nem

teliesiti;
b) az Elzdo 6sszeni id5n beliil nem teljesiti a Vev5 arta vonatkoz6 felsz6litilsilt, hogy tegyen

mzradlktalanul eleget a szerz6dlsben meghatilrozott kcitelezetts6ge kifogistalan 6s id6ben

pontos teljesit6s6nek,

.) azElad6 megtagadja a Vev6 6ltal adott utasitisok v|.gtehaitisit;
d) az Elad6 a Vev6 jovihagyisa n6lkiil engedm6nyezi a szerz6d6sb6l ered6 kovetel6s6t, YIEY

Elad6 a Vev5 el5zetes hozzfuifu,a,lilsa n6lkiil 6s a Kbt. 138. S rendelkez6seibe iitkoz6en vesz

ig6nybe aVilllzlkoz6t vagy egy6b kozremfikod6t a szerz6d6s teliesit6sr3hez,

e) a Vev6 fizet6sk6ptelenn6 v6lik, felszLmolilsi, v6gelsz6mol6si eliilris indul vele szemben,

felfiiggeszti gazdasig1 tev6kenys6g6t;

D Elad6 a teljesit6si hatirid6hoz k6pest tobb mint 20 napos k6sedelembe esik, mely

k6sedelem eset6ben meghirisulisi kotb6rt Vev6 nem 6rv6nyesithet.

10.3. Vev6 a szerz6d6st felmondhatia vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6d6st6l

el6llhat, ha a Kbt. 143. S (1) bekezd6s6ben meghztilrozott esetek b6rmelyike fenn6ll. A Vev6

tz Elad,6hoz lnt1zett ir6sbeli nyilatkozattal, k6rt6tit6si kotelezetts6g n6lkil azonnali hat6llyal

felmondia z szerz6dlst, ha az Elzd6 tulajdoni helyzet6ben vagy tulajdoni viszonyaiban

b6rmely, a Kbt. 143. S (3) bekezd6s6ben meghatilrozott koriilm6ny bekovetkezik.

70.4. Az E1ad6 azonnaliihzltallyal felmondhatia a szerz6d6st, ha a Vev6 nem fized lr:reg 
^z 

Elad6

r6sz6re a Vev5 iltal l<t6l\tott rgazolils 6rtelm6ben esed6kes b6rmely cisszeget az ad6'sv'teh

szerz5d6sben megharirozott hataid5ig, felt6ve, hogy az F,lad6 6ltal tizott legalibb 30 napos

p6that6rid6 is eledm6nyteleniil eltelt, tov6bb6 Vev6 sorozatosan 6s sulyosan megszegi a

szerz5d6sb6l ered6 l6nyeges kotelezetts6geit, 6s a szerz6d6sszeg6st ir6sbeli felsz6lit6s ellen6re sem

orvosolja.

10.5. Az Elad6nak a Vev6 esetleges kirilt megkell t6ritenie 6s lehet6s6g szerint mentesitenie kell

a Vev5t, illetve annak vi1llalkoz6ii 6s alkzlmazottait minden perrel, ig6nnyel, vesztes6ggel 6s k6ral

szemben, amely az Elad6 tev6kenys6g6b5l vagy mulaszt6s6b6l ered ielen szerz6d6s teliesit6se

sor6n.

10.6. Egyoldali felmondis eset6n a felmond6si id6 kezd5 napia a felmond6 f6l t6rtivev6nyes

6rtesit6lerrel6nek a misik ftl ikah,k'zhezvttele. A Posta iltali misodik eredm6nytelen k6zbesit6si

kis6rlet eset6n a lev6l k6zbesitettnek tekinthet5.

11. Kapcsolattatths

11.1. Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6s hat6lya alatt egymilssal kolcsontisen

egyiittrrnikoa".larnrt el, ennek 6rdekZben EIad6 folyamatosat tiilkoztttni koteles a Vev6t a

teli.sit6s menet6r5l. A Felek a szerz6d6,s teliesit6se sor6n minden l6nyeges koriilm6nyt6l kotelesek

egym6st ir6sban r6rtesiteni.

7 7 .2. Y ev 6 r6sz6r5l a kapcsolatta ttilsru feli ogositott s zem6ly:

N6v: Lukics Fetenc
Telefon: +36 30 217 9285

Fax72/805-3333
E-mail: lukacs. ferenc@biokom.hu

Az Elad6 6ltal kapcsolattartisra fel)ogositott szem6ly:

N6v: Seres Liszl6Jiltos
Telefon: +36 30 / 919027 5

Fzx:72/526-777
l-.^--+\i\



E-mail: urfo.pecs@seres.hu

11.3. Szerz6d6 felek jelen szerz6d6sben meghatalmazzik az e1625 pontban megnevezett
k6pvisel6iket, hogy a teljesitr6s sotin hozott dcint6sekn6l a feleket teljes jogkorrel k6pviselj6k.
Ezen k6pvisel6k jogosultak, illetve kotelesek megtenni mindazon mfiszaki intr6zked6seket,
nyilatkozatot, amely a szerz6d6.s teljesit6s6hez sziiks6gess6 v6lik 6s a jelen szerz6d6sben, s a
szerz6d6s mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes. Szerz6d6 felek k6pvisel6inek a )elen
szerz6d6sben biztositott jogkor6nek kod6tozisa a misik f6llel szemben csak fu6sbeli kozl6st6l
kezdve hat6lyos. A k6pvisel5k szem6ly6ben tort6n5 villtozilst a felek egym6ssal azonnal, ir6sban
kozlik. Ha valamelyik f6l a nyilatkozatanak 6tv6tel66l visszaigazol6st kivdn kapni a m6sik f6lt6l
(cimzett6l) ezt 

^z 
ig6ny6t fel kell tiintetnie a nyila*ozatdban. Abban ,, 

"r"tb"r, ha valamely
hatiid6 szimitasz a ntnlztkozat 6tv6tel6t5l kezd6dik, a nyilatlozatot megtev5 f6lnek 

^nytlatkozataban k6rnie kell a cimzett6l az 6tv6tel visszatgazolisilt.

11.4. Vev6 r6sz1r6l a szdlhtasok ellen6rz6s6re, 6s az 6tadis-6tv6teli eljiris lebonyolit6sata
feljogositott szem6ly:
N6v:Lukics Ferenc
Telefon: +36 30 217 9285
Fax:72/805-333
E-mail lukacs. ferenc@biokom.hu

Az Elad6 ftsz6t6l a szil\tisok ellen6rz6s6re, 6s az iltadfus-atveteli elj6r6s lebonyolit6s6ra
feljogositott szem6ly:
N6v: Setes L6szl6Jinos
Telefon: + 36 30 / 919027 5
Fax:72/526-777
E-mail tnfo.pecs@seres.hu

11'5. A Szerz6d6 Felek ielen szetz6d6sben meghata\mazzik az el6z6 pontban megflevezett
k6pvisel5iket, hogy a sz61\tasok ellen6rz6se, illet6lig az 6tadis-6*,6teli elj6r6s lebonyolifisa sor6n
a Szetz6d6 Feleket teljes jogtcitel k6pviseli6k. A megjelolt k6pvisel5k jogosultak, illetve kcitelesek
megtenni mindazon mriszaki int6zked6st 6s nyilatkozatot - ide6 rtve a- szilltt6lev6l, rllet6leg az
6yd6s-6w6teh iegyz6konyv alil:r,isit -, amelyek szillit6sok ellen6rz6se, illet6leg az 6tad6s-itv6teli
el1fu1,s lebonyolit6sa s orin sziiks6gess6 v6lnak.

12. Szen6d6s t biztosit6 mell6kkiitelezetts 6gek

1,2'1 Ha EIad6 olyan okb6l, amely6rt felel6s, megszegi a szerz6d6st, 6.s ezzel, a v6gteljesit6si
hataid6n tul k6sedelmesen teljesit, aYev6t k6sedelmi kotb6r illeti meg. A k6sedelrni k[tbir napi
m6rt6ke a szerz6d1s szerinti - iltalinos forgalmi ad5 n6lkti{ sz6mitottl elenszolgaltat6s (v6telir)
0,5.oh-af naptii nap. A k6sedelmi kcitb6ra k6sedelembees6s napj6t6l esed6ki. A k6sedelmi
kotb6t maxim6lis cisszege a szerz6d6,s szerinti - 6ltal6nos f"tg"i-i ad6 n6lkiil sz;mitott -ellenszolg6l tatis 7 0 o/o-a.

72'2' Amennyiben az Elad6nak felr6hat6 k6sedelem a szerz6d6,sben kikoto tt v6ghat6id6hriz
k6pest el6i a 20 napot, a VevS an6lktil, hogy 6rdekmrlis6t bizonyttania kellene iogosult aszerz6d6st azonnah hatillyal felmondani. Elad6 ebben az esetben meghiisul6si kotb6t koteles
megfizetni, melynek m6rt6ke: a szerz6d6,s szerinti, Af'A neUU siilmitott dri lO o/o-a. A
meghifisulisi kotb6r 6rv6nyesit6se eset6n Elad6t k6sedelmi kotb6r nem terheli.

l2'3' A Vev6 csak abban az esetben tarthatig6nyt a k6sedelmi kotb6rre, amennyiben a k6sedelem
az Elad6 l11bai6b6l ered. Amennyiben Yev6 az Elad6 6ltal 6sszerrien k6rt, a szerz6d6,sszer6
teljesit6shez sziiks6ges inform6ci6t, adatot, nyilatkozatot,hozzij6rv,l6st, drint6st a Szerz5d5 felek
6ltzl itilsban r6gzitett hat6rid6n beliil nem tocs6tja az Elad6'rendelkez6s6re, 6s a k6sedelmes
teljesit6s lizirolagVev5 ebb6li Elad6 6ltal el nem h6rithat6 mulaszt6s6b6l ered, abban az esetben
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kcitb6rig6ny nem 6rv6nyesithet6. Elad6t tov6bb6 nem terheli kotb6rfizet6si kotelezetts6g, ha
kotelezetts6gei teljesit6s6t vis maior akadillyozza meg. Vis maior alatt 6tend6k kiilrinosen elemi
csap6sok, sztrijkok vagy egy6b munkahelyi zavarg4sok, fcildcsuszamlisok, fcildreng6sek, viharok,
vill6mcsap6sok, iradisok, valamint egy6b hasonl6, el5re nem liltbato esem6nyek, amelyek
mindk6t f6l 6rdekkor6n kivtil meriilnek fel, 6s amelyeket a felek kell5 gondossiggal sem tudnak
kikiiszoboLri.

l2-4. A Szerz6d6s - 12.2. pontban leirt eseten ki\rtil - Elad6nak felr6hat6 okb6l tort6n6
meghirisul6sa eset6n Elad6 koteles a szerz6d6.s szerinti - ilkalinos forgalmi ad6 n6lkiil sz6mitott -ellenszolg6ltat6s 10 oh-6nak megfelel6 osszegri kotb6r megfizet6s6.". A katb6r vetit6si alapia a
szerz6d6.s teljesit6s6nek atinyiban megfelel5en csokken.

72.5. Yev6 kotb6rig6ny6nek 6rv6nyesit6se nem jelenti a Vev6 egy6b - hibis teljesit6shez kot6d5 -ig6nyeinek elveszt6s6t.

lj. J 6tiil6s, szavatoss6g

13'1' Elad6 a leszillitott tehetg6pj6rmrire 6s a fel6pitm(:nyre az 6tad6,s-6tv6teli elj6r6s lez6r6s6t
krivet6 hat h6nap mindennemfi gy6rt6mrivi megkcit6s n6lkiili j6tiilitst vilTal. A szavatoss 697 jog a
mindenkor hatilyos Ptk. el6ir6sai szerint alakul.

13'2' Az Elad6 kriteles saj6t kcilts6g6n az esetleges hib6kat a lehetS leghamarabb helyrehozni,
illetve kiiavitani. Az EIad5 kciteles - am.enly1b i iogszabily szigorubb"rat6t.t"ket nem lltapii*"9 - a hiba beielent6s6t kovet5 24 6rln belul a rnegfelel6 szi'm6lyr illomilnnyal a jzvit1,si a
szakszervtzben elkezdeni 6s annak befejez6s6ig folyairatosan munkdt vlgezru. A fentiekben
meghatarozott id6intervallum munkanapok frgy.lembl..6tel6vel 6rtelmezend6k

Az Elado koteles az aiilnlataban villalt iotillirs id6tartama alatt alkztr6szcseret nem ig6nyl6
meghibisod6s eset6n 48 orin beltil, alkatr6szcser6t igenyl6 meghib6sod6s eset6n 96 6r6nbelii{ azel66llt hib6t kiiavitani..A kicset6lt vagy ki.yavitott 

"rolgati^tas 
tekintet6b en ijtakezd5dik a jot1lasi

id6 azon a fl^Pon' amikot a Vev6 
"i6^ar^ kiel6git6"-6aon a csere v^gy a.kijavit6s megtcirt6nik.

Ha a szerz6d6s r6szleges 6tv6telr5l rendelkezik,i iatabr"iid6t a sz6lxtand,6 aruknak csak a csere
vagy l<riavit6,s illtal6rintett r6sz6le vonatkoz6an keli meghosszabbitani.

1]3: Ha meghib6sod6s tort6nik a iotilll,si id6 alatt, a vev6 koteles felsz6lit6st ktildeni azElad5nak' Ha az Elad6 nemiaviga ki a hib6t az elltrthatiid6rc,a vev6 jogosult ara,hogy sa)6t

?:^g:,1?::1" ,\ .1\b:t, vagy, hogy valaki mist bizzon meg a munka Jlv6gz6s6re az Etad6
KocKazatata es koltsegefe.

14. Vit6s iigyek rendez6se

Minden ielen szetz6d6sb5l eted6 vitis k6rd6s t a Szerz6d6 Felek els6sotban kcjzcis megegyez6ssel
g16b6lnak megoldani' Amennyiben effe nincs lehet6s6g, dgy lrtll<hatirt6l fiiggden kikotik a p6csi
J 6r6'sbnos6'gillet6leg a p6csi Tcirv6nysz6 k l<rz6r6lago, iti.t#"..eget.
15. Alkalmazand| iog

Jelen szetz5d6sben 
.nem szabillyozott k6rd6sekben a jelen szerz6d,6s 6s elv1laszthatatfan

mell6kletei, az Eliiltdst Megindit6 Felhiv6s, a Kozbeszerzlsi Dokumentu m, ^z Elad,o ihalbenyfjtott Aiililat tendelkez6sei, valamint a kcizbeszerz6sekr6l szolo 2075.ea cirttt. torv6ny 6saPolgdi Torv6nykcinyvr6l szolo 2013.6vi V. torv6ny rendelkez6s ei az b6nyad6ak.
16. A Szetz6d6s mell6kletei

1 6.1 . Jelen szerz6d6.s elvilaszthatatfan r6.sz6t k6pezik az alilbbimelr6kletek:
7. szdmi mell6kler Ajinlatt6teli felhivis
2' szimi mell6klet: Kcizbeszerz6si Dokumentum (Nfiiszaki leir6s), illetve ennek

m6dositisa (amennyiben a kozbeszetzl,si 
'.ri6ra" 

sor6n a
kozbeszerz6si dokumentum m6dosit6sra kenilt)
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3. szimi mell6klet Kozbeszerz6si eljir6s sor6n a Yev6 r6sz6.r5l nyiitott kieg6szit6

tfujlkoztatis (amennyiben a kozbeszerz€si elii6s sor6n kieg6szit6

tai 6ko ztatils val6 s ult meg)

4. szimu mell6kler Elado kozbeszerz6s sor6n benyujtott szakmai ajinlatz

16.2. A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keri.ilnek

csatol6sra a szerz6d6,s torzsszoveglhez, de a Szerz6d6 felek szim|ra ismert azok tattalma. Ezen

iratokat rigy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szen6d6s elvillaszthatatlan rlsz|t k6pezik, azzal

egyiitt 6rtelmezend6ek.

17 . L Szen6d6s m6dositisa

Jelen szerzdd6st Felek l<tz6r6lag fu6sban, a Kbt. 141. $ abpjfun - ^z 
ott leirt felt6telek szerint -

L6dosithati6k. A m6dositisokat tartalmazo meg6llapod6st a k6s6bbiekben a szerz6d€s szerves

r6szek6nt kell kezelni.

18. A szez6d6s hatilybal6P6se

18.1. Jelen szerz6d6s aSzerz6d6 Felek dltali dEifuilsdnaknapiit l6p hat6lyba'

1g.2. Szerz6d6 Felek ielen szerz6d6st 6tolvas6s 6s egys6ges tirtelmez6s ut6n azt, mirrt akaratukkal

mindenben ^.g.gy"i6t lovilhagyolag 6s c6gszer6en ktik al6, a (n6gy) mary?Lr nyelvfi eredeti

p6ld6nyban, -JyUar 2 ftett5) petaa"y Vev5t, ill. 2 ftett,5) p6ld6ny Elad6t illeti.
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