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eoAsvptgLr szgRz6oss

amely l6trejott egyr6.szr6l a BIOKOM P6csi Vitosiizemeltet6si 6s Kiirnyezetgazd6lkoddsi
Nonptofit Korlitolt Felel6ss6gfi Tirsasig (sz6khely: 7632 PEcs, Sikl6si it 52., Cg.: 02-09-
062862, ad6szim: 11014959-2-02, k6pviseli: Genczler Istv6n iigyvezet6 tgazgato), mint vev6 (a
tov6bbiakban: Vev6),

m6sr6szt6l a CPM Hungary Kft. (sz6khely: 6100 Kiskunf6legyhiza, Kasza u. 5.; Cg.: 03-09-
13047 0, zd6szfim: 22630777 -2-03, banksz ilttlaszilrrr: 117 16008-22579087 , k6pviseli: Czak6 Csaba

igyvezet6), mint elad6 (a tov6bbiakban: Elad6) (a tovibbiakban egyiittesen: Szez6d5 felek)
kozott a mai napon az alilbbr felt6telekkel.

E16zm6nyek

Vev6, mtnt a16nlatk6r6 2020. janudr h6nap 37. tapjin ,,Kistehergepjdrrufruek besTgrryse" tirgybar a
kozbeszerz6sek6l sz6l6 2075.6vi CXLIII. torv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.) Harmadik R6sz 112. $
(1) bekezd6s b) pontja 6s a Kbt. 113. S alapjin nyilt kozbeszerzlsi eljirist inditott.

Vev6 a kozbeszerz6si eli6r6st a Kbt.61. S (5)-(6) bekezd6se zlap)Ln t6szekre bontotta, melynek
alaoiin ^z eli6r6s l. r6sz6t k6oezte: 2 db fi kistehets6oidrmii beszerz6se. Vev5 a

kozbeszerz6s tdrgyival szemben tilmasztott mennyis6gi 6s szakmai kovetelm6nyeket az eliirist
megindit6 felhivdsban 6s a kozbes zerzlsi dokumentumban hatilrozla meg.

Vev6 a kozbeszerzls tzrgyival szemben tAmasztott mennyis6gi 6s szakmai kovetelm6nyeket az

eljilfist megindit6 felhiv6sban 6s a kcizbeszerzilsr dokumentumbanhatirozta meg.

Vev6 a kozbeszerz6si elj6r6s sor6n benyujtott ajinlatokat megvizsgillta, egym6ssal cisszevetette,

a sziiks6ges 6t6ke16st lefolytatta, 6s dont6s6t zz elbt6l6st kovet6en, 2020. 6v febru6t h6 26

napiiln ir6sban aj6nlattev5kkel kozolte. Vev5 hivatkozott kozbeszerz6si elj6r6s els6 r6sz6ben
hozott dont6se szerint a nyertes ajilnlattev6 az Elad6lett.

Ilyen el6zm6nyek ut6n a Szerz6d6 Felek az elifui.st megindit6 felhiv6snak, a dokumetS,ci6
r|sz|t k6pez6 feladadeir6snak, valamint ^z Elad6 kozbeszerz6si ell|risban benyrijtott
ajinlatinak megfelel5en az llilbbiak szerint 6llapodnak meg:

l. Aszerz6d6s titgya

1.7. Az Elad6 villalja, hogy a szerz6d€,s targyitklpez6 2 db fi kisteherg6pj6rmrivet 6s tartoz6kait
(tov6bbiakban: j6rmri) a Preambulumban hivatkozott kozbeszerzlsi eli66s eljilrSst megindit6
felhiv6s6ban 6s kozbeszerzlsi dokumentum6ban szerepl5 el6ir6soknak 6s a mriszaki ismertet6ben
v6llalt felt6teleknek megfelel6 mriszaki tartalommal leszillJtga valamint elldga a jelen

szerz6d6 sben, illetve mell6kleteiben meghati roz ott kapcsol6d6 s zolg6ltat6sokat.

Elad6 a i6rmrivekkel egyiitt kciteles itadn a iilrmfivek haszrrdbi irtmutat6j6t, a I(RESZ szerint

kotelez6 tartoz6kokat.

EIad6 kijelenti, hogy a j6rmrivek per-6s tehermentesek, valamint azok tulajdoniogival szabadon
rendelkezik.

A i6rmfivek adatat:

l. Rends4in

G1irtndryt RENAULT

Tipus MASTER FWD L2 2.3 dci
135 3,51Pack Comfort

fri 4*



Alunry4in

Motorsqtim

Foryalni engedifi sorsryima

Ti)r7skiiryu sors4ima

Kilomdtenira-dllis

2. Rends4in

Cldnndnl RENAULT

Ttpus MASTER FWD L2 2.3 dci
135 3,51Pack Comfort

AhdTs4in

Motorslirn

Foryalni engedi ! sorsqdma

Tiir4kiiryta sorsqdma

Kilondtenlra-dllds

1.2. Szerz6d6 Felek meg6llapodnak abban, hogy az aiililatban esedegesen konkr6tan megai6nlott
eszkoz vagy berendez6s helyett (a term6k gydrtisinak megszrin6se, a mLrkanlv megvilltozisa,
vagy rd6szakos beszerezhetedens6g miatt) azonos, vagy jobb iellemz6kkel bir6 term6ket sz6llithat
az Elad6. Ez a szab6ly csak akkot alka,Lmazhat6, ha az eredeti eszkoz vagy berendez6s
szilhtilsilnak az Elad6n kiviil 6116 okb6l tort6n6 lehetetlenn6 v6l6s6t az Elad6 el6zetesen igazolia
(tudom6sra jut6skor halad6ktalanul bejelenti) 6s egyben igazolja (term6kismertet6vel), hogy a

szilllitasra megaj6nlott 6ru jellemz6i megfelelnek az ajdnlatban meghttarozottaknak. Felek
meg6llapodnak abban, hogy av6tel6r a fentiek kovetkez6ben nem villtozlk.

1.3. Vev6 tulajdonszeuls|t megalapoz6 jogrigylet hatalyba l6p6s6nek id6pontia: 6tadis-6wtteh
iegyz6konyv szerint.

1.4. Vev6 kiilon meghatalmazissal megbizza Elad6t a j6rmrivek forgalomba helyez6s6vel 6s a
tulajdonosvilltozissal kapcsolatos okmdnyirodar igynt1zlssel kapcsolatos eli6ris lebonyolit6s6val.

Elad5 eljdri,sa az alibbiak lebonyolit6s6ra terjed ki:
mfiszaki vizsga
okm6nyirodai igynt6.z6s (vagyonszerztsi illet6kkel kapcsolatos iigyint6z6s, forgalmi
enged6ly, torz s kciny"v liillrtdsa, rcnds zimt6b la, s tb.)

A mfiszaki v'nsga lebonyolit6sit kovet5en Vev6 int6zkedik a g6pj6rm6vekre kotend6 kotelez6
felel6ss6gbiztosit6s megkot6se ir6nt, majd az ette vonatkoz6 igazolilst Elad6 r6.sz6te megkiildi a
tov6bbi iigyint6z6s folytalisa 6rdek6ben.
A forgalomba helyez6ssel 6s a tulaidonosvilltozdsi elj6r6ssal kapcsolatban felmerilt kolts6geket
Elad6 viseli.

2. Teliesit6si hat6rid6

2.1. E,ll,d6 kotelezetts6get v6llal arra, hogy a szerz6d6s targyit k6pez6 i6rmfiveket, illetve
eszkozoket azok alkatrlszeivel 6s tartozlkaival (egytittesen tov6bbiakban: iilmfi) egyiitt legk6s5bb
a szerz6d6skot6st krivet6 90 naptai napon beliil Vev6 rlszlreleszillliga, valamint a kapcsol6d6
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szolgdltat'6sokat elv6gzi.

2.2. Az at^das-atylteli eli6r6s befeiez6sekor a Szerz6d6 Felek a teliesit6s megt6rt6nt6t 6s ahhoz
kapcsol6d6 minden l6nyeges kodilm6nyt iltadis - 6w6teli jegyz6konlwbe foglaljik 6s azokat
k6pvisel6ik liugin c6.gszer6 al6fu6saikkal rgazolii.Jr A k6rvesz6ly az atad s-atveteli jegyz6konyv
zl6irds6val szilT 6t Vev6te.

2.3.Elad6 jogosult a szetz6d6s targyitklpez6 i6rmriveket a ielen szeru6d1s v6gteljesit6sihatlid6
lejirta el6tt, Vev5 r6sz6re 6tadn (el6szillitisra jogosultsig), mely esetben, ha azElad6 el6szilllitisi

log6val 6lni kiv6n, rigy koteles a Vev6t a szerz6d6sszerfi teljesit6s pontos id6pontlilr6l azt
megel6z6en legal6bb 5 nappal kor6bban ir6sban tii6koztatnt Amennyiben a fentieknek megfelel6
el5zetes fu6sbe1i tailkoztatas gfl.lig zz id6pontig nem tort6nik meg, Vev5 jogosult az el6sz6lhtxt
6.s igy a j6rm6vek 6w6tel6t megtagadni. Szerz6d6 felek e korben rogzitik, hogy Elad6 el6teljesit6se

esetrSn is az 5.2. pontban megh*uozott fizet6si ha;tand6 viltozatJat

2.4.Yev6 a v6gteljesit6sr5l teljesit|,siigazolast 6llit ki. Ha a Vev6 15 munkanapon beliil nem 6llit
ki teljesit6si igazol6st, 6s nem is utasitia el a teljesitett szolgiltatist, abban az esetben rigy
tekintend6, hogy ezen id5szak utols6 napjh ki6llitotta az igazolilst.

2.5 Yev6 kotelezetts6get v6llal arra, hogy a tulajdonosv6ltoz6st - annak a jirmrinyilvintartdsban
tot6n6 6*rezet6se c6li6b6l - 15 napon beliil bejelenti 6s a viltozisbeiegyzlslte ir6nyrrl6 k6re[m6t
jelen okirat egy eredeti p6ldiny6nak csatol"tis6val, benyijtla az illet6kes kozleked6si tgtzgatisi
hat6silghoz. A Vev5 a birtokbavltel napiitol kezd5d5en k<iteles az 1. pontban meghatirozott
j6rmrivekkel kapcsolatos valamennyi teher visel6s6re.

2.6. Elad6 kcitelezetts6get villal ana,hogy a j6rmrivek nrlajdoniog6ban bekcivetkezett vikozist - a

szerz6d6s hatalyba l6p6s6t kovet6 5 munkanapon beliil - beielenti az illet6kes kozleked6si

rgazgatdsi hat6s6gn6l (okminyiroda) jelen mag6nokirat egy eredeo, p6ld6nyinak a benytiit6sival
vagy megkiild6s6vel.

2.7 . Jelen okirat a kozleked6 si rgazgatisi hat6s6gi elj6r6sban tort6n5 felhasznilAs c6lj6b6l, a kozriti
kozleked6si nyrlvintzrtisr6l s2616 1999. 6vi LX)OilV torv6nyben el6irt beielent6si kotelezetts6g

teljesit6se 6rdek6ben, a koztiti kozleked6si nytlvdntartlsba bejegyzett larrrrfi tulajdonjoginak,
illetve iizembentart6 szem6ly6nek villtozilsit igazolo telies bizonyit6 erejfi maginokitatnak a

kozleked6si rgazgatilsi elj6risban tort6n6 felhaszn6lhzt6s6,gihoz sziiks6ges kotelez6 tartalmi

elemekr5l sz6l6 304/2009. (XII. 22) Korm. rendeletben meghatirozottak szerint keriilt
elk6szit6sre.

2.8. Felek kiielentik, hogy ismerik a bejelent6s nyilv6ntartisba tort6n6 beiegyz6shez f(rz6d6

joghat6sokat, valamint a bejelent6s elmarad6sinak, illetve bejelent6si kotelezetts6g k6sedelmes

teljesit6s6nek jogkovetkezm6nyeit, tov6bb6 ttsztiban vannak azzal, hogy a telies bizonyit6 ereiri

maginotJrat tartalmi kovetelm6nyeinek meg nem felel6 mag6nokirat a kozlekedl,si rgazgatzsi

eljilrisb an alkalmadan a v altozils ny tlv ilntartis b a tot6 n6 b ei e gye z tet6 s 6te.

2.9 Felek kiielenik, hogy a szerz6d6s tirgyitklpez6 !6rmrivek nrlaidonioga nem tartozik abizalmi
vagyonkezells alapiiln fennill6 kezelt vagyonba.

3. Teliesit6s helye
Szillitisi cim, 6s z szilllitilshoz kapcsol6d6 szolgihat6sok teljesit6s6nek helye: 7628P6.cs, Eperf6s

irt 3.

4. Szetz6d6ses it
4.7. A Szerz6d6 Felek meg6llapodnak abban, hogy a ielen szerz6d1s 1'.7. pontiiban
meghatfutozott !6rmfivek szillhtasit, valamint a kapcsol6d6 szolgilltatisokat az Elzdo cisszesen

14.4%.552r- HUF + AFA, azzz izenn6gymilli6-n€gysz6zl<lencvenh6romezer-otsziz<iwenkett6
forint plrrsz AFA osszegfi v6tel6r ellen6ben v\gzi, az zlilbbnk szerint:



- l. jirmfi (alvizsz6m: ..) v6tel6ra: 7.146.776 ,- pt + ti-fa

- 2. lirmi (alvizsz6m: ..) vltelilra: 7.146.776,- Ft + iifa

- Egy6b kolts6gek: 2x 100.000,- Ft = 200.000 Ft - + lifa

A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy az illtalir,os forgalmi ad6 tekintet6ben a mindenkori hatilyos
AFA ta*6ny rendelkez6seit alkalm azzdk.

4.2. Az Elad6 kijelenti, hogy az aiilnlat megt6tele el6tt figyelembe vett minden koriilm6nyt, amely

a szerz6d6s hurnyta,lzn 6s megfelel6 teliesit6s6hez sziiks6ges 6s be6pitette az irba a szerz6d1s

teljesit6s6vel kapcsolatos valamennyi kolts6g6t, igy hilonrisen:
a) a 16rmfivek el66llitisi 6s/vagy beszetz6si kolts6g6t;
b) a i6rmfvekkel kapcsolatos valamennyi ad6t, v6mot 6s m6s kcizterhet valamint a szillrtilsi

kolts6get;
c) a szillhtand6 j6rmrivekkel kapcsolatos kezel6si, csomagol6si, takod6si, tov6bbit6si,

Iesz6llitisi, kicsomagolisi, ellen6rz6si, biztositisi 6s egy6b adminisztrativ kolts6geket (a

csomagol6s a Vev6 tulajdonit k6pezi);
d) a sz6llttand6 j6rmrivekkel kapcsolatos dokumentumok kolts6g6t;
e) r6szletes iizemeltet6si 6s karbantartisi ritmutat6t a szilllrtott j6rmrivek minden tltellhez, 

^
szerz6d6sben meghat6rozott m6don;

f) Vev6 g6pkezel6inek betanit6si kolts6g6t,
g) minden egy6b olyar szo\pltat6st, amely a j6rmrivek szilllitasa sorin az Elad6 szimilru el6rc

l6that6at felmeriil.

5. Fizet6si felt6telek
5.1. A Vev6 a vttelilrat jelen Szerz6d6s 9.9. pontja szerinti igzzolt szerz6d6sszer6 v6gteliesit6st
kovet6en, a Kbt. 135. S (5)-(6) bekezd6s6ben 6s a Ptk. 6:130. $ (1) bekezd6s6ben foglaltak szerint
a szirmla kl.zhezv|tel|t vagy - ha b6rmely, a Ptk. 6:130. $ (2) bekezd6s6ben szabillyozott
koriilm6ny fennill - az igazolt szerz6dlsszerf teljesit6st kcivet6 30 napon beliil, sz6mla ellen6ben,
a2F-12d611716008-22519087 sz6mi p6nzforgalmi szinliliilra tort6n6 utal6ssal, forintban GIUF)
teljesiti. Elad6 egy darab vlgszinlit jogosult kiillitani, a szerz6d6,ses 6t6k 700o/o-6t el6r6
megval6sult teljesit6s eset6n. Vev6 a szen6d6s teliesit6se sorin az ad6z5,s rendj6r5l sz6lo 2017.
6vi CL. torv6ny (Art.) 6s vonatkoz6 jogszab6lyok rendelkez6seit teljes korben alkalmazza.

5.2. Elado nem fizethet, illetve sz6molhat el a szerz6d6s teljesit6s6vel osszefiigq6sben olyan
kolts6geket, amelyek a 62. $ (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek nem
megfelel6 t6rsas6g tekintet6ben meri.ilnek fel, 6s amelyek a nyertes ajinlattev6 ad6koteles

iovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak.

5.3. A Yev6 ftzetlsi k6sedelme eset6n az Elad6 a Kbt. rendelkez6seinek megfelel6en jogosult a

Ptk. 6:155. $-6ban meghatarozott k6sedelmi kamatot, illetve a behajt6si kolts6gital6nyr6l sz6l6
2016. 6vi IX. torv6ny 3. S (1) bekezd6se szerinti forintcisszeget kovetelni.

6. A Vev6 iogai 6s kiitelezetts6gei

6.1. Vev5 kriteles azElad6 hibddan teljesit6se 6rdek6ben egyi.ittmfikodni. Koteles azElad6 kijelolt
k6pvisel5j6t tij€koztat:u a teliesit6st befoly6sol6 t6ryez6k, esem6nyek alakul6s6r6l. Vev6 koteles
Elad5 munkatirsai rlszlte a szerz6d6.s teljesit6sekor biztositani a helyszinre bejut6s lehet5s6g6t,
illetve kapcsol6d6 szolglltatisok teljesit6s 6n6l a sziiks6ges munkateriil et zavafialan biztosit6s6t.

6.2. Yev6 iogosult a iirmffveket Atad6skor rrlszletesen meg- 6.s iltvizsgihtt, 6s ennek keret6ben
sziiks6ges eli6t6sokat megtenni. A szil\tand6 j6rmriveknek minden vonatl<ozisban meg kell
felelnii.ik a szerz6d1s r6sz€t k6pez6 mfiszaki leirisnak, valamint Elad6 szakmai ajilnlatdnak. A
Vev5 jogosult a szlllitis id6pontj6ban a j6rmfiveket 6s tartozlkalkat mennyis6gi 6s



mfikod6k6pess6g vonatkozisiban ellen6rizni. A Vev6 a teljesit6si igzzolilst mindaddig nem 6llitja
ki, amig a mennyis6gT ellen6rzdst .as a m6kod6k6pess6g min6s6gi ellen6rz6s6t v6gre nem hajtotta.

6.3. Vev6 koteles a szerz6d6.s targyit k6pez6 j6rmriveket rendeltet6sszer(ten hasznihi a

gyfutminyra 6s tipusra vonatkoz6an az Elad6 6ltal itadott hzszndlan utasitisnak megfelel6en.
Vev5 a hasznillat sorin 6szlelt hib6kr6l - a szzvatossilg1 id6tzrtam alatt - koteles ir6sban 6rtesiteni
az Elad6t.

7. ltzElad6 iogai 6s kiitelezefts6gei
7.7. Az Elad6 koteles a szerz6d6,st kell5 gondoss6ggal teljesiteni, bele6rwe minden rlszfeladat
elv6gz6s6t, tov6bb6 a teljesit6sben mutatkoz6 esetleges hidnyoss6gok kiiavit6s6t is.

7 .2. Az Elad6 koteles betartani a Vev6 iltal adott utasilisokat. Ha az Elad6 ngy it6li meg, hogy az

utasit6s meghaladja a szerz6d6.s terjedelm6t, kciteles err6l a Vev6t tajlkoztatnt az :utasitis
k6zhezv6tel6nek napjit6l szimitott 3 napon beltil. Az utasit6sok v6grehajt6s6t nem lehet
megtagadni ezen 6rtesit6sre hivatkozissal. Ha a Yev6 szakszerfitlen utasi?ist ad, erre az Elad6
koteles 6t figyelmeztet:i. Az Elad6 a Vev6 utasitisa szerint jogosult megtagadni a munkav6gz6st,
ha ez jogszab6ly vagy hat5s6gi tendelkez6s megs6rt6s6te, vary 6let- 6s vagyonbiztonsig
v eszlly eztet6s6re vezetne.

7.3. A Vev6, illewe az iltala kijelolt szenrezet
megvizsg6lrri, valamint ellen6rizni a szerz6d6s
el6rehalad6s6t.

7.4. Az Elad6 a teljesit6shez a kozbeszetzl,st eli6l6;s sorin, az alkzlmassS,ginak rgazolilsibzn r6szt
vett szervezetet a Kbt. 65. S (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don koteles rg6nybe venni,
valamint kciteles a teljesit6sbe bevonni az alkalmassig rgazolilsdhoz bemutatott szakembereket. E
szeryezetek vagy szakemberek bevon6sa akkor matadhat el, vagy helyettiik akkor vonhat6 be m6s
(ide6tve az 6talakal6s, egyesiil6s, szlw6l6s ritj6n tort6nt jogut6dl6s eseteit is), ha az Elad6 e
szefi/ezet vagy szakembet n6lkiil vagy ^ helyette bevont uj szervezettel vagy szakemberel is
megfelel azoknak az alkalmassigi kovetelm6nyeknek, amelyeknek az Elad6 a kozbeszerz|.si
elj66sban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyttt felelt meg. Elad6ra t kozbeszerzlsi
eljilris sor6n bemutatott szervezetek 6s szakemberek bevon6s6ra tekintet6ben egy6bir6nt a Kbt.
138 $ (4) bekezd6se alkalmazand6.

Elad6 a jogosan ig6nybe vett alv6llalkoz66rt irgy felel, mintha a munk6t maga vlgezte volna;
alvillla.lkoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele eset6n pedig felel6s minden olyan kfulrt is, amely an6lkii{
nem kovetkezett volna be. Ha az Elad6 a jelen 7 . fejezet rendelkez6seit megszegi, a Vev6 iogosult
z szerz6d1sszeg6s kovetkezm6nyeit alkalmazni.

7.5. Elad6 az 6kala 6.s alkalmazottai 6ltal okozott kArlrt teljes felel5ss6ggel tartozik. E k<irben a

Elad6 kifeiezetten kcitelezetts6get villal arra, hogy a tev6kenys6ge folyt6n ered6 kirokat teljes

konien megt6riti.

7.6. El^d6 koteles a Vev5t minden olyan korii{.m6nyr6l halad6ktalanul 6rtesiteni, amely a teljesit6s

eredm6nyess6g6t, vagy a hatiid6 t^fiilsat veszllyeztei, vagy gitolja. Az 6rtesit6s elmulaszt6s6b6l
ered5 kir€rt az Elad6 felel6ss6ggel tartozik.

1.7. Elado halad6ktalanul kozol Vev6vel minden olyan koriilm6nyt, amely jelen szez5d6s
teljesit6s6t 6rdemben 6rinti vagy befoly6solja. Elad6 koteles a szerz6d6s teliesit6s6nek teljes
idStartama alatt tulajdonosi szerkezet|,t Vev5 szirmira megismerhet5v6 tenni 6s Vev6t
halad6ktalanul 6rtesiteni a Kbt. 143. S (3) bekezd6se szerinti iigyleteir6l.

7.8. Elad6 - amennyiben ki.ilfoldi ad6illet6s6g6 - koteles a szen6d6shez ana vonatkoz6
meghataknazdst csatolni, hogy ^z illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a rrragy^r ad6hat6s6g
kozvedeni.il beszerezhet az Elad6ra vonatkoz6 adatokat az orsz6gok kozotti jogseg6ly

vagy szem6ly jogosult mindenkor ellen6rizni,
keret6ben teljesitend6 szolgilhttds (sz6llit6s)
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ig6nybev6tele n6lkiil.

8. A szolgiltatis min6s6ge
A teljesitett szolgiltatisoknak minden vonatkoz6sban kovetniiik kell a szerz6d6sben
meghatilrozott mriszaki leir6st 6s minden szempontb6l meg kell feleLriiik a szerz6d6sben szerepl6
mfiszaki 6s egy6b kovetelm6nynek.

9. Sz6llitds, ellen6z6s 6s 6w6tel
9.1. Elad6 koteles gondoskodni ar6l, hogy a szolgiltatist a teljesit6s hely6n ke116 id6ben teljesitse
(lesz6llitsa) annak 6rdek6ben, hogy a Vev5 megkezdhesse annak itv6tel6t.

9.2. A Vev6 a sz6llitiskor mennyis6gi 6s a mfikod5k6pess6gi-min6s6gi ellen6rz6st v|gez.
Mennyis6gi 6s a mfikod6k6pess6gi min6s6gi ellen6tz6s az alibbiakra terjed ki:

- 
^ 

leszillitott iirmrivek 6s tartoz6kaik darab- illetve t|telszilminak ellen6z6se,
- 

^ 
szillitott jirmfivek haszn6lathoz sztiks6ges dokument6ci6 megl6t6nek vizsg6lata, illetve

a j6rmfivek dokument6ci6nak val6 megfelel6s6gi kontrollja,
- gyirto vagy Elad6 6ltah nytlatkozat, mely tartalm^zz^ a hatilyos szabvinyoknak 6s

el6ir6soknak val6 megfelel6s6get (6rint6sv6delem, balesew6delem, tfizv6delem stb.).

9.3. Elad6 a szilllitassal egyidejfiIeg k<iteles magya;r nyelven Vev6 k6pvisel6je r6sz6rc iltadnt
minden olyan dokumentumot - bele6rtve 

^ 
m^gy^r hasznillaa irtmutat6t, alkatrl,sz katal6gust,

eredeti CE megfelel6s6gi tanirsitv6nyt 6s forgalmi enged6lyt -, mely a szillitott i6rmfivek
egyen6rt6kfis6g6nek megillTapitasilhoz, hasznilatzhoz, kezel6s6hez 6s mrikodtet6s6hez
elengedhetedeniil sziiks6ges.

9.4. Az Elad6 k<iteles az ellen5rz6s sor6n felt6rt hib6kat 6s hi6nyoss6gokat - a lehet5
leggyorsabban 6s a, sai6t kolts6g6n - helyrehozni. Amennylben az Elad6 ezt nem teliesiti, a

Vev6nek log6ban 6ll m6s szem6lyt megbizni az utasitAsok v6grehajt6s6ra, 6s az ebb6l ered6 vagy
ezzel jir6 kolts6geket a Vev6 levonhatja b6rmely, az F,lado r6sz6re esed6kes vagy esed6kess6 v6l6
kifizet6sb5l, illetve jogosult a szerz6d6,sszeg6s kovetkezm6nyeit alkalmaznt.

9.5. A Vev6 a nem megfelel6 min6s6gfi, szilttand6 ifum6 v^gy tartoz6k 6w6tel6t elutasitja. Az
elutasitott eszkozoket kiilcin jellel kell ellitni. Az elutasitott eszkcizciket el kell t6volitani a szilllitas
hely6r5l - ha a Vev,5 ezt k6fi - a Vev6 iltal kijelolt id6n beltil, 6s ha ez nem tot6nik fneg, 

^zElad6 kolts6g6re 6s kock6zat6ra keriilnek elt6volit6sra.

9.6. A Felek a mennyis6gi 6s a mrikod5k6pess6gi-min5s6gi ellen6rz6st kcivet6en i.izempr6b6t
tattanak. A funkcion6lis teszt sor6n, ha valamely funkci6 nem megfelel6en mrikodik, vagy aYev6
a j6rmfivek mrikcid6s6vel osszefiigg6sben valamely folyamatot nem tud kezelni, ennek elhditasa
az Elad6 feladata. Az Elad6 javaslatot tehet a folyamat megvilltoztati.sira, de Vev6 dont ar6l,
hogy a javaslatot elfogadja-e, vagy a rendszett kell m6dositani a folyamatnak megfelel5en.

9.7. EIad6 koteles tz izempr6ba sor6n feltirt hib6kat 6s hiinyossigokat - a lehet5 leggyorsabban
6.s a saiit kolts6g6n - helytehozni. Amennyiben az Elad6 ezt nem teljesiti, a Vev6nek iogiban 6i1
m6s szem6lyt megbizni az \tasitilsokv6greha)tas6ra, 6s az ebb6l ered6 vagy ezzel jir6 kolts6geket
a Yev6 levonhatja bdrmely, az Elad6 r6,sz6te esed6kes vagy esed6kess6 vil6 kifizet6sb6l, illetve
jogosult a szerz6d6.sszeg6s kovetkezm6nyeit alkaLmazri.

9.8. Szerz6d5d6 Felek az itadis-ilw6teli eli6t6st a sikeres i.izempr6ba lezirdsit kcivet6en tartanak.
Yev6 az 6tadis-6tv6teh jegyz6kcinyvet akkor koteles aliirni 6s a teljesit6si igazolist kiadni, ha az
iizempt6ba sor6n az itadott j6rmrivek hib6danul funkcion6lnak. A szillhtott j6rmrivek
tulajdoniog6nak iltszillasa az 6tadis-6tv6tel id6pontj6ban tort6nik, s Vev5 att6l kezdve szedi
annak hasznait, viseli terheit 6s mindazt akilrt, melynek megt6rit6s6re m6st kotelezni nem lehet.

9.9. A rendeltet6sszerl hasznilatot 6s az alapvet6 funkcion6list nem befoly6sol6 apr6bb hibAk
eset6n Vev6 is koteles alifum a jegyz6konyvet, kiadni a teljesit6si igazolilst 6s a j6rmriveket
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6tvenni. Szerz6d6 felek egyez6en ad)Lk el6, hogy ebben az esetben a hib6kat a jegyz5konyvben

t6telesen rogzitk,6s Elad6 koteles a kijavitisukat a teljesit|.s tgazolis kiad6s6t kovet6 15 napig

v6grehajtani. Amennyib en az Elad6 az el6rt hatiid6rg a rogzitett hibikat r.em 1xit1a ki, a Vev6
jogosult a v 6tel6r arinyos r6sz6nek a hlbajavtis id6ponti6ig tort6n6 visszatafiilsin.

9.70. Az 6tv6telt kovet6en zzElad6 koteles sz6tszedni 6s elt6volitani az ideiglenes szerkezeteket

valamint a szerz6d6s teljesit6s6hez a tov6bbiakban mir nem sziiks6ges anyagokat. Koteles
tov6bbi elt6volitani minden szemetet vagy akadilyt, 6s zz Lwltel hely6t a szerz5d6sben

el5irtaknak megfelel6en helyre6llitani.

10. Szetz6d6sszeg6s
10.1. Amennyiben a Szerz6d6 Felek egyike szerz6d6,sszeg6st kovet el, a szerz6d6sszeg6s folyt6n

k6rt szenvedett f6l k6rt6rit6sre 6s/vtgy kotb6rre 6s/vzgy rzonnalihatiiyi felmondista jogosult.

10.2. AYev6 az Elad6hoz 'ntlzett ir6sbeli nyilatlozattal,kilt6rit6si kotelezetts6g n6lki.il azol;;nald

hztillyal felmondhatja a szerz6d6st, ha

a) az Elad6 szerz6d6sszeg6st kovet el, azaz z szerz6d1sb6l ered5 valamely kotelezetts6g6t nem

teliesiti;
b) az Elad6 6sszerfi id6n beliil nem teljesiti a Vev6 arra vonatkoz6 felsz6litasilt, hogy tegyen

marad6ktalanul eleget a szerz6dlsben meghatirozott kotelezetts6ge kifog6stalan 6s id5ben

pontos teliesit6s6nek,

.) zzE,bd6 megtagadia a Vev6 6ltal adott utasit6sok v|,gtehaitils6t;
d) az Elad6 a Vev6 iovilhagyisa n6lkiil engedm6nyezi a szerz6d6sb6l ered6 kovetel6s6t, Y^{Y

Elad6 a Vev5 el6zetes hozziljilrulitsa n6lkiil 6s a Kbt. 138. S rendelkez6seibe iitkoz6en vesz

ig6nybe alvilllalkoz6t vagy egy6b kozremrikod6t a szerz6d6s teliesit6s6hez,

.) a Vev5 fizet6sk6ptelenn6 vilik, felsz6mol6si, v6gelszimol6si e\i6s indul vele szemben,

felfiiggeszti gzzdasilg1 tev6kenys6g6t;

0 Elad6 a teljesit6si httaid6hoz k6pest tobb mint 20 napos k6sedelembe esik, mely

k6sedelem eset6ben meghirisul6si kotb6rt Vev6 nem 6rv6nyesithet.

10.3. Vev6 a szerz6d6.st felmondhatia vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szetz6d6st5l

e161lhat, ha a Kbt. 143. S (1) bekezd6s6ben meghztirozott esetek b6rmelyike fennill. A Vev6

az Elad6hoz inttzett ir6sbeli nyilatkozattal, k6rt6rit6si k<itelezetts6g n6lkil a'zonnali hztilllyal
felmondja z szerz6d1st, ha az Elad6 tulajdoni helyzet6ben vagy tulajdoni viszonyaiban

b6rmely, a Kbt. 143. S (3) bekezd6s6ben meghatilrozott koriilm6ny bek<ivetkezik.

70.4. Az Elad6 azontah hatillTyal felmondhatj a a szerz6d6st, ha a Vev6 nem fizeti rneg 
^z 

Elad6

r6sz6re a Vev6 6ltal kiillitott igazolas 6rtelm6ben esed6kes b6rmely osszeget az addsvlteh

szerz6d6sben meghatirozott hat6id6ig, felt6ve, hogy az F-lad6 6ltzl drzott legal6bb 30 napos

pothat6id6 is eredm6nyteleniil eltelt, tov6bb6 Vev6 sorozatosan 6s srilyosan megszegi a

szerz6d6sb6l ered6 l6nyeges kotelezetts6geit, 6s a szerz6d6sszeg6st irisbeli felsz6litis ellen6re sem

orvosolia.

10.5. Az Elad6nak a Vev6 esetleges kiliirt r,rreg kell t6ritenie 6s lehet6s6g szerint mentesitenie kell

a Vev6t, illetve annak v6llalkoz6it 6s alkalmazottait minden perrel, ig6nnyel, vesztes6ggel6s k6ral
szemben, amely az Elad6 tev6kenys6g6b6l vagy mulaszt6s6b6l ered lelen szetz6d6s teliesit6se

sot6n.

10.6. Egyoldahi felmond6s eset6n a felmond6si id6 kezd6 napia t felmond6 f6l t6rtivev6nyes

6rtesit6 level6nek a m6sik f6llitaltklzhezvltele. A Posta 6ltali misodik etedm6nytelen k6zbesit6si

kis6rlet eset6n a lev6l k6zbesitettnek tekinthet5.

11. Kapcsolattartis
11.1. Felek meg6llapodnak abban, hogy a lelerr szerz6d6.s hatillya alztt egymilssal kolcsoncisen

egyiittmfikodve-j6mak el, ennek 6rdek6ben Elad6 folyamatosat tiilkoztatni koteles a Vev6t a
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teljesit6s menet6r6l. A Felek a szerz6d6s teljesit6se sor6n minden l6nyeges kririilm6nyr5l kotelesek
egym6st ir6sban 6rtesiteni.

7 1 .2. Y ev 6 ftsz &61 a kapcsolatt efiisre felj ogositott s zem6ly:

N6v: Luk6cs Ferenc
Telefon: + 36 / 30-217 -9285
Fax: 't72-805-333

E-mail: lukacs. fetenc@biokom.hu

Az Elado 6ltal kapcsoLattartisn feljogositott szem6ly:
Czak6 Csaba
+36/30-374-0074

czako.csaba@cpmhungary. hu

11.3. Szerz6d6 felek jelen szerz6d6sben meghatalmazzdk az e1626 pontban megnevezett
k6pvisel5iket, hogy a teljesit6s sorin hozott dcint6sekn6l a feleket teljes jogkorrel k6pviselj6k.
Ezen k6pvisel6k jogosultak, illetve kcitelesek megtenni mindazon mriszaki int6zked6seket,
nyilatkozatot, amely a szerz6d6.s teljesit6s6hez sziiks6gess6 vilik 6s a jelen szetz5d6sben, s a

szerz6d1s mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes. Szerz6d6 felek k6pvisel5inek a jelen
szerz5d6sben biztositott jogkot6nek korl6tozisa a misik f6llel szemben csak ir6sbeli kozl6st5l
kezdve hat6lyos. A k6pvisel6k szem6ly6ben tort6n5 villtozist a felek egym6ssal azonnal, irisban
kozlik. Ha valamelyik f6l a nytTatkozztanak 6tv6te16r6l visszaigazolist kiv6n kapni a m6sik f6lt5l
(cimzett6l) ezt az ig6ny6t fel kell tiintetnie a nyiatkozatiban. Abban az esetben, ha valamely
hat6id6 szilmitisa a n1,rla*ozat afrretellt6l kezd5dik, a nyilztkozatot megtev6 f6lnek 

^nytlatkozataban k6rnie kell a cimzett6l az 6tv6tel visszatgazol6sit.

11.4. Vev6 ftsz6r6l a szilllitzsok ellen6rz6s6re, r5s az iltadis-irv6teli eli6:ds lebonyolitis6ra
feljogositott szem6ly:
N6v: Luk6cs Ferenc
Telefon: + 36 / 30 -217 -9285
Fax: *72-805-333
E-mail lukacs. ferenc@biokom.hu

Az Elad6 r6sz6r6l a szilllitisok ellen6rz6s6re, 6s az iltadils-ilwlteli eljir6s lebonyolit6s6ra
feljogositott szem6ly:

N6v:
Telefon:
Fax:
E-mail:

N6v:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Czak6 Csaba
+36/30-374-0074

czako.csaba@cpmhungary. hu

11.5. A Szerz6d6 Felek ielen szerz5d6sben meghatalmazzik az el6z6 pontban megnevezett
k6pvisel6iket, hogy a szillrt6sok ellen5rz6se, illet6leg az 6tad6s-6w6teli eljir6s lebonyolit6sa sor6n
a Szerz6d6 Feleket teljes jogkorrel k6pviseli6k. A megjelcilt k6pvisel5k jogosultak, illetve kotelesek
megtenni mindazon mriszaki int6zked6st 6s nyilatkoz atot - ide6rtve a szilltt6lev6l, illet6leg az
itadis-iwlteb jegyz6konyw al6irisit -, amelyek szillit6sok ellen5rz6se, illet5leg az 6tadds-6rv6teli
eliltds lebonyolitisa sor6n sziiks6gess 6 vilnak.

12. Szerz6d6st biztosit6 mell6kkiitelezetts 6gek
12.1. Ha Elad6 olyan okb6l, amely6t felel6s, megszegi a szerz6d6st, 6s ezzel, a v6gteliesit6si
hatiid6n t61 k6sedelmesen teljesit, a Vev6t k6sedelmi kotb6r illeti meg. A k6sedetmi kotb6r napi
m6rt6ke a szeru6d6s szerinti - 6ltalinos fotgalmi ad6 n6lkiil szimitott - ellenszolgiltatis (v6tel6r)
0,5 o/o-af napt6ri nap. A k6sedelmi kotb6r a k6sedelembees6s napjitol esed6kes. A k6sedelmi
kotb6r maxim6lis risszege a szerz6d6.s szerinti - 6ltal6nos forgalmi ad6 n6lktil szimitott -
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ellenszolg6ltatLs 10 o/o-a.

72.2. Amennyiben az E,bd6nak felr6hat6 k6sedelem a szerz6d6.sben kikotcitt v6ghatirid6hoz
k6pest el6ri a 20 napot, a Vev6 an6lki.il, hogy 6tdekmul6s6t bizonyitania kellene jogosult a

szerz6d6st zzonnali hatilllyal felmondani. Elad6 ebben az esetben meghirisulisi kotb6rt koteles
megfizetni, melynek m6rt6ke: a szerz6d6,s szerinti, ApA .t6tt iil sz6mitott dii 70 oh-a. A
meghitisul6si kotb6r 6rv6nyesit6se eset6n Elad6t k6sedelmi kotb6r nem terheli.

12.3. A Vev6 csak abban az esetben tarthat ig6nyt a k6sedelmi kotb6re, amennyiben a k6sedelem
az Elzd6 hib6i6b6l ered. Amennyiben Yev6 az Elad6 6ltal 6sszerfien k6rt, a szerz6dtsszerfi
teljesit6shez sztiks6ges inform6ci6t, adatot, nyilatkozatot, hozzijina,list, dont6st a Szerz5d6 felek
6,ltal irisban rogzitett hat6rid6n beliil nem bocs6tja az Elad6 tendelkez6s6re, 6s a k6sedelmes
teljesit6s kizdrolagVev6 ebb6li Elad6 6ltal el nem hirithat6 mulasztis6b6l ered, abban az esetben
kotb6rig6ny nem 6rv6nyesithet5. Elad6t tov6bb6 nem terheli kritb6rfrzet6si kotelezetts6g, ha
kotelezetts6gei telfesit6s6t vis maior akadilyozza meg. Vis maior alatt 6rtend5k kiilcinosen elemi
csapisok, sztr6jkok vzgy egy6b munkahelyi zzvargisok, foldcsuszamlisok, foldreng6sek, viharok,
vill6mcsap6sok, 6rad6solq valamint egy6b hasonl6, el6re nem lilthato esem6nyek, amelyek
mindk6t f6l 6rdekkor6n kiviil meriilnek fel, 6s amelyeket a felek kell6 gondoss6ggal sem tudnak
kikiiszobolni.

12.4. A Szerz6d6.s - 72.2. pontban leirt eseten kiviil - Elad6nak felr6hat6 okb6l tcirt6n5
meghiirsul6sa eset6n Elad6 koteles a szerz6d6.s szerinti - 6ltal6nos forgalmi ad6 n6lkii{ sz6mitott -
ellenszolg6ltatis 10 o/o-6nzk megfelel6 cisszegfi kotb6r megfizet6s6re. A kcitb6r vetit6si alapia a
szerz6d6s telj esit6s6nek afinyiban megfelel5en csokken.

72.5.Yev5 kotb6rig6ny6nek 6rv6nyesit6se nem jelenti a Vev6 egy6b - hib6s teliesit6shez kot6d6 -
ig6nyeinek elveszt6s6t.

llt. J6till6s, szavatossAg
13.1. Elad6 a leszilliton i6rmfivekrc az iltadils-iw6,teh, eli66s lezilrisit kovet6 72 horap
mindennemi gydrtomfivi megkot6s n6lki.iii i6tiilAst villal. A szavatoss6gr jog a mindenkot
hat6lyos Ptk. el6ir6s ai szeint alakul.

73.2. Lz Elad6 koteles saj6t kolts6g6n zz esedeges hib6kat a lehet5 leghamarabb helyrehozni,
illetve kijavitani. Az Elado koteles - amennyiben jogszabily szigorubb felt6teleket nem illlapit
meg - a hiba bejelent6s6t kcivet6 24 6rJrn beliil a megfelel6 szem6lyi illlominnyal z iavitist a
szakszewizben elkezdeni 6s annak befejezls6tg folyamatosan munkit v6geznt. A fentiekben

meghatuozott id6intervallum munkanapok figyelembev6tel6vel 6rtelmezend6k

Az Elad6 koteles az aiilnlatiban villalt jotiilils id6tartama alatt alkatr6szcser6t nem ig6nyl6

meghib6sodis eset6n 48 6rdn belii'l, alkatr6szcser6t ig6nyl5 meghib6sod6s eset6n 96 6rin beliil az

el66ltt hib6t kijavitani. A kicser6lt vagy kijavitott szolg6ltat6s tekintet6ben irira kezd6dik a 16til16si
id6 azon a napon, amikor a Vev6 szilmitt kiel6git6 m6don a csere v^gy 

^ 
kijavitis megt6rt6nik.

Ha a szen6d6s r6szleges 6w6telr61 rendelkezik, ai6tall6si id6t a szilllitznd6 6ruknak csak a csete

vagy kijavit ds 6ltal 6rintett r6sz6,re vonatkoz6an kell meghos szabbitani.

73.3. Ha meghibdsod6s tort6nik a lotillilsi id6 alatt, a Vev6 koteles felsz6lit6st kiildeni az

Elad6nak. Ha az Elad6 nem javitja ki a hib6t az el6rthattid6re, a Vev5 jogosult ata,hogy sai6t

maga javitsa ki a hibit, vagy, hogy valaki mist bizzon meg a munka elv6gz6s6te az Elad6
kockilzatara 6s kolts6g6re.

14. Vit6s iigyek rendez6se
Minden jelen szerz6d6sb5l ered6 vitis k6rd6st aSzerz6d6 Felek els6sorban kozcis megegyez6ssel

pr6b6lnak megoldani. Amennyiben effe nincs lehet6s6g,6gy 6rt6lltatAtt6l fiigg6en kikotik a P6csi

J 6risbn6sitq illet6leg a P6csi Torv6nysz6k l<tz6r6lagos illet6kess6g6t.
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15. Alkalmazand6 iog
Jelen szetz6d6sben nem szabilyozott k6rd6sekben a jelen szerz6d6.s 6s elv6laszthatatlan
mell6kletei, az Eljirilst Megindit6 Felhiv6s, a Kozbeszerzlsi Dokumentum, az Elad6 6ltal
benyfitott Ajilnlat tendelkez6sei, valamint akozbeszerz6sekr6l szolo 2015.6vi CXLIII. tcirv6ny 6s

a Polg6ri Torv6nykonyvr6l szol6 2013.6vi V. torv6ny rendelkez6s ei az tinyad6ak.

16. A Szetz6d6s mell6kletei
16.1. Jelen szetz6d6s elvdlaszthatat)an r6.sz6t k6pezik az alilbbi mell6kletek:

1. szimu mell6kler Aj6nlatt6teli felhiv6s

2. szim:6 mell6klet Kozbeszerz6si Dokumentum (I4fiszaki leir6s), illetve ennek
m6dosit6sa (amennyiben a kozbeszerz6.si eliilrils sor6n a

kozbeszerz6si dokumentum m6dositisra keriilt)

3. szimi mell6klet: Kozbeszerz6si eljir6s sorin a Vev6 r6sz6r6l nyijtott kieg6szit6
tdjlkoztatis (amennyiben a krizbeszerzl.si eljilfis sor6n kieg6szit6
tdj lkoztatis val6 sult meg)

4. szimi mell6klet: Elad6 kozbeszerz6s sor6n beny6jtott szakmai aiilriata

16.2. A Szeru6d6 Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek
csatol6sra a szerz6d6s tcitzsszoveg6hez, de a Szerz6d6 felek szimira ismert azok tartalma. Ezen
iratokat 6gy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerz6d6,s elvillaszthatadan r6sz6t k6pez1k, azzal
egyiitt 6rtelmezend6ek.

17 . A Szetzdd6s m6dosit6sa

Jelen szerz6d6st Felek ltzir6lag ir6sban, a Kbt. 141. S alapiiln * az ott leirt felt6telek szerint -
m6dosithat,6k. A m6dosit6sokat tartalmaz6 megillapod6st a k6s6bbiekben a szerz6d6s szerves
r6szek6nt kell kezelni.

18. A szez6d6s hatrilybal6p6se

1 8.1 . Jelen szerz6d1s a Szerz6d6 Felek 6ltali al6fu6sdnak napjin I6p hat6tyba.

18.2. Szerz6d6 Felek lelen szerz5d6st 6tolvas6s 6s egys6ges 6rtelmez6s ut6n azt, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t j6vihagy6lag 6s c6gszer6en irtik al6 a @6gy) magyar nyelwri etedeti
p6ld6nyban, melyb6l 2 ftett5) plldiny Vev6t, ill. 2 ftett6) p6ld6ny Elad6t illeti.
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