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eoAsvBtr,l;r szgRz6ons

amely l6trejcitt egyr6.szr6l a BIOKOM P6csi Virosiizemeltet6si 6s Kiirnyezetgazdhlkodhsi
Nonprofit Korlitolt FelelSss6gff T6tsas6g (sz6khely: 7632 P6.cs, Sikl6si it 52., Cg.: 02-09-
062862, ad6szim: 11014959-2-02, k6pviseli: Genczler Istv6n iigywezet5 rgazgat6), mint vev6 (a

tovibbiakban: Vev6),

misr6.szr6l a CPM Hungary Kft. (sz6khely: 6100 I(iskunf6legyhiza, Kasza u. 5.; Cg. 03-09-
730470, ad6szim: 22630777 -2-03, banksz ilmlaszim: 11716008-2251,9087 , k6pviseli: Czak6 Csaba

iigywezet6, mint elad6 (a tov6bbiakban: Elad6) (a tov6bbiakban egyiittesen: Szerz6d6 felek)

kozott a mai napon az a,l6bbi felt6telekkel.

E16zm6nyek

Vev6, mint ai6nlatk6r6 2020. januir h6nap 37. mpi6n ,,Kstehergepjdrmfiuek besry@se" tilrgyban a

kozbeszerz6sekr6l szolo 2075.6vi CXLIII. torv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.) Harmadik R6sz 112. $
(1) bekezd6s b) pontja 6s a Kbt. 113. S alapiln nyilt kozbeszetzlsi eliirlst inditott.

Vev6 a kozbeszerz6si eli6r6st a Kbt.61. S (5)-(6) bekezd6se alapjin r6szekre bontotta, melynek

alapjin az eljirils 2. r6sz6t k6pezte: 1 db 6i kisteherg6piirmii beszez6se I. Vev6 a

kozbeszerzls tilrgylval szemben tdmasztott mennyis6gi 6s szakmai kcivetelm6nyeket az elilrist
megindit6 felhiv6sban 6s a kozbes zerztsi dokumentumban hatitozta meg.

Vev6 a kozbeszerzl.s tirgyival szemben tilmasztott mennyis6gi 6s szakmai kcivetelm6nyeket az

el,lilristmegindit6 felhiv6sban 6s a krizbeszerzlsr dokumentumban hatxoztameg.

Vev6 a kozbeszerz6si elj6r6s sor6n benyriitott aj6nlatokat megvtzsgilka, egym6ssal osszevetette,

a sziiks6ges 6rt6kel6st lefolytatta, 6s dont6s6t az elbl.r:il6st kcivet6en, 2020. 6v februir h6 26

nap16n ir6sban aj6nlattev6kkel kozolte. Vev6 hivatkozott kozbeszetz6si elilrds m6sodik

r6sz6ben hozott dont6se szednt a nyertes ai6nlzttev6 azElad6lett.

Ilyen el6zm6nyek utdr, a Szerz6d6 Felek az eljilrist megindit6 felhiv6snak, a dokumentici6
r6sz6.t k6pez6 feladatleirisnak, valamint ^z Elad6 kozbeszez6si elifuilsban benyfjtott
ajinlatinak megfelel5en az alibbiak szerint 6llapodnak meg:

l. Lszerz6d6s t6rgya
7.7. Az Elad6 villlzlja, hogy a szerz6d6s tilrgyitklpez6l db f, kistehetg6pj6rmfivet 6.s tartozlkut
(tov6bbiakb an: i6rmt) a Preambulumban hivatkozott kozbeszerz6si eli6r6s eli6r6.st megindit6

felhiv6s6ban 6s kozbeszerzlsidokumentumiban szerepl6 el6fuisoknak 6s a mriszaki ismertet6ben

villalt felt6teleknek megfelel6 mriszaki tartalommal leszilbtla, valamint ellatla a ielen
szerz6d6sben, illetve mell6kleteiben meghalirozott kapcsol6d6 szolg6ltat6sokat.

Elad6 a g6ppel egyiitt koteles iltadnt a jirr.rrtr hasznillatt ritmutat6j6t, a I(RESZ szerint kotelez5

tartoz6kokat.

Elad6 kiielenti, hogy a i6rmie_ per-6s tehermentes, valamint annak tulaidoniog6val szabadon

rendelkezik.

A j6rmrl adatu:

Rendslin

C1drtndryt RENAULT

Tipus TRAFIC FURGON LIHI
2,9t dci95 Pack Comfort
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Aladqs$n

Motorsryim

Forgalmi engedi ! sorsryima

TilrrykAryu sorsTtima

Kilomdtenira-dllis

7.2. Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy az ajddztban esedegesen konkr6tan megaf6nlott
eszkciz vagy berendez6s helyett (a term6k gyirtasS,nak megszrin6se, a m6rkan6v megvilltozisa,
vagy rd6szakos beszerezhetetlens6g miatt) azonos, vagy iobb iellemz6kkel bir6 term6ket sz6llithat
zz Blad6. Ez a szab6ly csak akkor alkzlmazhat6, ha az eredeti eszkoz vagy berendez6s

szill)itisinak az F,lad6r' kiviil 6116 okb6l tort6n6 lehetedenn6 v6l6sit az Elad6 el6zetesen igazolia
(tudom6sra jut6skor halad6ktalanul bejelenti) 6s egyben igazolia (term6kismertet6vel), hogy a

szilllitisra megai6nlott 6ra ielTemz5i megfelelnek az ajilrlatban meghatarozottaknak. Felek
meg6llapodnak abban, hogy a vltelir a fentiek kcivetkez6ben nem v6ltozik.

1.3. Vev6 tulaidonszen€.slt megalapoz6 iogi.igylet hatillyba l6p6s6nek id5pontja: iltadils-itvltd,j
iegyz6konyv szerint.

1.4. Vev6 kiilon meghatalmaz6ssal megbizza Elad6t a j6rmrivek forgalomba helyez6s6vel 6s a
tulajdonosvilltozissal kapcsolatos okm6nyirodai iJrgyrntiu.zlssel kapcsolatos elj6r6s lebonyolids6val.

Elad6 eljirisa az alilbbiak lebonyolit6s6ra terjed ki:
mfiszaki vizsga

okm6nyirodzi igytnt6.z6s (vagyonszerzlsi illet6kkel kapcsolatos iigyint6z6s, forgalmi
enge d6 ly, torz s konyv liillbtisa, rcnds z 6mtdbla, s tb. )

A mfiszaki vizsga lebonyolit6sit kovet6en Vev6 int6zkedik a g6pi6rmfite kotend6 kotelez6
felel6ss6gbiztosit6s megkot6se ir6nt, majd az etre vonatkoz6 tgazolilst EIad6 r|sz6,re megkiildi a

tov6bbi iigyint6z6s folytatasa 6rdek6ben.
A forgalomba helyez6ssel 6s a tulajdonosvilltozilst eli6rissal kapcsolatban felmeriilt kolts6geket
Elad6 viseli.

2. Telfesit6si hatirid6
2.1.. Elado kcitelezetts6get v6llal ara,hogy a szerz6d6s t6rgy6tklpez6 j6rm6vet, illetve eszkozoket
azok alkatr6szeivel 6s tartozlkaiva,l (egyiittesen tov6bbiakban: j6rmi) egyiitt legk6s6bb 

^szerz6d6skot6st kovet6 90 naptii napon beliil Vev6 r6,sz6,re leszillbtla, valamint a kapcsol6d6
szolgihati,sokat elvegzi.

2.2. Az 6t^d s-atveteli eli6r6s befejez6sekor a Szerz6d5 Felek a teljesit6s megtort6nt6t 6s ahhoz
kapcsol6d6 minden l6nyeges kortilm6nyt iltadis - 6tv6teli iegyz6ki>nyvbe foglalj6k 6.s azokat
k6pvisel6ik it16n c6.gszer6 alLfu6,saikkal igazolidk. A kirvesz|ly az 6tadis-6rv6teli jegyz6konyw
alitris 6v al s z611 6t Vev6re.

2.3. E,lr.d6 iogosult a szerz6d6,s tdrgyit k6pez6 jilrmivet a jelen szerz6dts v6gteliesit6sr hatand6
leiilttz el5tt, Vev6 r6.sz6re 6tadni (el6szillhtasra jogosults6g), mely esetben, ha az Elad6 el6sz6lhtisi
iog|val 6lni kivin, rigy koteles a Vev6t a szerz6d6sszerri teljesit6s pontos id6pongir6l azt
megel6z6en legal6bb 5 nappal kor6bban ir6sban t6l6koztatnt Amennyiben a fentieknek megfelel6
el6zetes irisbeli tiilkoztatas eddig az id5pontig nem tort6nik meg, Vev6 iogosult zz el6szdllitdst
6t gy a 16rmfi' 6tv6tel6t megtagadni. Szerz6d6 felek e korben rogzitik, hogy Elad6 el6teljesit6se
eset6n is az 5.2. pontban meghatdrozott fizet6si hatdidi viltozat)at.

2.4. Yev6 a v6gteljesit6sr6l teljesit6si igazol6st 6l1it ki. Ha a Vev5 15 munkanapon beliil nem 6llit
ki teljesit6si rgazolilst, 6s nem is utasitia el a teljesitett szolg6ltat6st, abban az esetben 6gy
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tekintend6, hogy ezen id5szak utols6 rm;p)in kiillitotta az igazolilst.

2.5 Yev6 kotelezetts6get villal zrra,hogy a tulajdonosviltozist - annak a iirmfinyilvintzrtdsban
tort6n6 6tvezet6se c6li6,b6l- 15 napon beliil bejelenti 6s a v6ltoz6,s bejegyz6s6te ir6nyul6 k6relm6t

ielen okirat egy ereden plldinyitnak csatol-ris6val, benyfjtja az illet6kes kozleked6si rgazgatisi
hat6s6ghoz. A Vev6 a birtokbav|tel napi6t6l kezd6d6en kciteles az 1. pontban meghat6rozott
j6rmfivel kapcsolatos valamennyi teher visel6s6re.

2.6. Elado kcitelezetts6get villal ara, hogy a jirnfi nrlajdonjogiban bekovetkezett villtozist - a

szerz6d6,s hatillybz- l6p6s6t kovet6 5 munkanapon beliil - beielenti az illet6kes kozleked6si
igazgatilsi hatos6gn6l (okm6nyiroda) jelen maglnol<rat egy eredeti p6ldiny6nak a benyujtisival
vagy megki.ild6s6vel.

2.7. Jelen okirat a kozleked6si rgazgatilsi hat6s6gi eljirisban tort6n5 felhasznihs c6lj6b6l, a kozriti
kozleked6si nyrlvintatisr6l sz6l6 1.999. 6vi IX)OilV torv6nyben el6irt bejelent6si kcitelezetts6g

teljesit6se 6rdek6ben, a kcizirti kozleked6si nylvintzrtisba bejegyzett jilrmfi nrlajdonjoginak,
illewe fizembentart6 szem6ly6nek v6ltozis6t rgazol6 teljes bizonyit6 ereii magdnokiratnak a

kozleked6si igzzgatisi elj6r6sban tort6n6 felhaszn6lhat6sigihoz sziiks6ges kotelez5 tartalmi
elemekr6l sz6l6 304/2009. 6II. 22.) Korm. rendeletben meghat6rozottak szerint keriilt
elk6szit6sre.

2.8. Felek kiielentik, hogy ismerik a bejelent6s nyilv6ntart6sba tort6n6 beiegyz6shez ffiz6d6

ioghat6sokat, valamint a beielent6s elmaradis6nak, illetve bejelent6si kotelezetts6g k6sedelmes

teljesit6s6nek iogkovetkezmr3nyeit, tovibbd asztibar. vannak azzal, hogy a teljes bizonyit6 erei6

magdnolnrat tartalmi kovetelm6nyeinek meg nem felel6 maginokirat a kozlekedl.si tgazgatasi

eljirisbm alkalmatlan a v6ltoz6s nyrlvilntxtisba t<irt6n6 beiegyeztet6s6re.

2.9 Felek kiielenik, hogy a szerz6d6s tirgyit kilpez6 '16rmfi tulaidonjoga nem tartozik a bizalmi

vagyonkezells alapjin fenn6ll6 kezelt vagyonba.

3. Teliesit6s helye
Szill\tisi cim, 6s a szillitishoz kapcsol5d6 szolgilltat6sok teljesit6s6nek helye: 7628P6.cs, Eperfis
rit 3.

4. Szen6d6ses 6r
4.1. A Szeru6d6 Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6s 1.1. ponti6ban

meghatilrozott 16rm$ sz6l7ttisit, valamint a kapcsol6d6 szolg6ltat6sokat az Elad6 6.786.7i1r'
ffUf + efa, azaz hatmil\6-h1tszdznyolcr.anhutez rr-.gy"iArharmincegy forint plusz AFA
osszegri v6tel6r ellen6ben v6gzt,az alilbbiak szednt:

- J6rm$vttel6ta: 6.686.131,- Ft + iGa

- Egy6b kolts6gek: 100.000 Ft ' + /ifa

A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy az ilhalilnos forgalmi ad6 tekintet6ben a mindenkori hat6lyos

ApA to*6.ry tendelkez 6seit alkalmazzdk.

4.2. Az Elad6 kijelenti, hogy az ajfuilat megt6tele el6tt figyelembe vett minden koriitm6nyt, amely

a szerz6d(:s hiilrrytalan 6s megfelel6 teljesit6s6hez sziiks6ges 6s be6pitette az irba a szeru6dls

teljesit6s6vel kapcsolatos valamennyi kolts6g6t, igy kiilonosen:
a) aiilrlr;rfi el6illit6si 6.s/vagy beszerz6si kolts6g6t;

b) a j6rmfivel kapcsolatos valamennyi ad6t, v6mot 6s m6s kcizterhet valamint a szillhtisi

kolts6get;
c) a sz6llitand6 j6rmfivel kapcsolatos kezel6si, csomagolisi, rakod6si, tov6bbit'6si, leszillirisi,

kicsomagol6si, ellen6rz6si, biztosit6si 6s egy6b adminisztrativ kolts6geket (a csomagol6s a

Vev6 tulajdon6t k6pezi);
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d) a szdllrtznd6 j6rmfivel kapcsolatos dokumentumok kolts6g6t;
e) r6szletes iizemeltet6si 6s karbantartisi ritmutat6t a szil)itott j6rmn minden t6tel,6hez, a

szetz6d6sben meghatirozott m6don;
Vev6 g6pkezel6inek betanit6si kolts6g6t,
minden egy6b olyan szolgiltatist, amely a i6rm(t szillitilsa sordn az Elad6 szdmilra el6re
l6that6an felmeri.il.

5. Fizet6si felt6telek
5.1. A Vev6 a v6telilrat lelen Szerz6d6s 9.9. pontia szerinti igazolt szerz6d6.sszer6 v6gteljesit6st
kovet6en, a Kbt. 135. $ (5)-(6) bekezd6s6ben r3s a Ptk. 6:130. $ (1) bekezd6s6ben foglaltak szerint
a szimla k6zhezv6tel6t vagy - ha b6rmely, a Ptk. 6:130. $ (2) bekezd6s6ben szabilyozott
korii{m6ny fenn6ll - az igazolt szerz6d€.sszerfi teljesit6st kovet6 30 napon beliil, sz6mla ellen6ben,
zzElado 11716008-22519087 szimi p6nzforgalmi szini6j6ra tort6n6 utal6ssal, forintban (HUF)
teljesiti. Elad6 egy darab v6.gsziml6t jogosult ki6llitani, a szerz6d6.ses 6rt6k 100o/o-6t el6r6
megval6sult teljesit6s eset6n. Vev6 a szeru6d1s teljesit6se sorir az ad6zis rendi6r6l szolo 2077.
6vi CL. torv6ny (Art.) 6s vonatkoz6 iogszabillyok rendelkez6seit teljes kcirben al<almazza.

5.2. trlado nem fizethet, illetve szimolhat el a szerz6d6s teljesit6s6vel cisszefiigg6sben olyan
kolts6geket, amelyek a 62. $ (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek nem
megfelel5 tilrsas{,g tekintet6ben meriilnek fel, 6s amelyek a nyertes ai6nlattev6 ad6koteles
jovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak.

5.3. A Vev5 fizet6si k6sedelme eset6n az Elad6 a Kbt. rendelkez6seinek megfelel6en jogosult a
Ptk. 6:155. $-dban meghatilrozott k6sedelmi kamatot, illetrre a behajtlsi k<ilts6gital6nyr6l sz6l6
2016. 6vi IX. torv6ny 3. $ (1) bekezd6se szerinti forintosszeget kcivetelni.

6. A Vev6 fogai 6s kiitelezetts6gei
6.1. Vev6 koteles azElad6 hib6dan teljesit6se 6rdek6ben egyiittmfikodni. Koteles azF,lad6 kijelolt
k6pvisel5i6t tiilkoztatni a teljesit6st befoly6so16 tlnyez6k, esem6nyek alakul6s6r6l. Vev5 koteles
Elad6 munkatirsai r6sz1re a szerz6d6,s teljesit6sekor biztositani a helyszinre bejutis 1ehet5s6g6t,
illetve kapcsol6d6 szolgilltatisok teliesit6s6n6l a sziiks6ges munkateriilet zavartalan biztosit6s6t.

6.2. Yev6 jogosult a jdrm(wet 6tadiskor t6szletesen meg- 6s 6wizsg6lru, 6s ennek keret6ben
sziiks6ges eljirlsokat megtenni. A sz6llitand6 jirmrinek minden vonatkozisban meg kell felelnie a

szerz6d6.s r6.sz6t k6pez6 mriszaki leir6snak, valamint Elad6 szakmai ajinlatanak A Vev6 jogosult
a szillitis id6pontj6ban a jirmrivet 6s tartoztkait mennyis6gi 6s mrikod6k6pess6g vonatlozdsiban
ellen6rizni. A Vev6 a teljesit6si tgazolilst mindaddig nem 6llitja ki, amig a mennyis6gi ellen6rz6st
6s a mrikod6k6pess6g min6s6gi ellen5rz6s6t v6gre nem hajtotta.

6.3. Vev6 koteles a szerz6d6.s tirgy6tk6pez6 j6rmrivet rendeltet6sszer6,enhaszndhi a gyilrtmdnyru.
6s tipusta vonatkoz6an az Elado 6\taliltadotthasznillaa utasitisnak megfelel6en. Vev6 ahasznillat
sor6n 6szlelt hib6kr6l - a szavatossilg1id6tartam alatt - koteles rdsban 6rtesiteni azBlad6t.

7. Az Elad6 iogai 6s kiitelezetts6gei
7.7. Az Elad6 k<iteles a szerz6d6st kell6 gondoss6ggal teljesiteni, bele6rtve minden r€szfeladat
elv6gz6s6t, tovibbS, a teljesit6sben mutatkoz6 esetleges hi6nyoss6gok kijavitis6t is.

7.2. Az EIad6 koteles betartani a Vev6 6ltal adott utasit6sokat. Ha az Elad6 rigy it6li meg,hogy az
utasit6s meghaladia a szerz6d6s teriedelm6t, koteles elr6l a Vev6t t6l6koztatn az lt^sit6s
k|.zhezv1tel6nek napi6t6l szimitott 3 napon beliil. Az utasitisok v6gtehajt6s6t nem lehet
megtagadni ezen 6ttesft6sre hivatkozilssal. Ha a Vev5 szakszerfitlen utasit6st ad, ere az Elad6
koteles 5t figyelmeztetni. AzBlad6 a Vev,6 utasit6sa szelint jogosult megtagadni a munkav6gz6st,
ha ez iogszabilly vagy hat6s6gi rendelkez6s megs6rt6s6re, y^gy 6let- 6s vagyonbiztonsig
v eszlly eztet6s6re vezetne.
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7.3. A Vev5, illetve az iltab kiielolt szervezet
megvizsg6lni, valamint ellen6rizni a szerz6d6s
el6rehalad6sit.

vagy szem6ly jogosult mindenkor ellen5rizni,
keret6ben teljesitend6 szolg6ltat6s (sz6llit6s)

7.4. Az Elad6 a teliesit6shez a kcizbeszerz|.si eljilris sor6n, az afl<almassdginak igazolilsilban r6,szt

vett szentezetet a Kbt. 65. S (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don kciteles ig6nybe venni,
valamint koteles a teljesit6sbe bevonni az alJ.<almassig igazohsihoz bemutatott szakembereket. E
szervezetek vagy szakemberek bevonisa akkot maradhat el, vagy helyetti.ik akkor vonhat6 be m6s
(ide6rtve az 6talakti6s, egyesii{6s, sz6w6l6s ritj6n tot6nt jogut6dl6s eseteit is), ha az Blad6 e

szervezet vagy szakembet n6lkiil y^gy 
^ 

helyette bevont ij szenrezettel vagy szakemberrel is
megfelel azoknak az alkalmass6gi kovetelm6nyeknek, amelyeknek az Elad6 a kozbeszerzlsi
elj6r6sban az adott szefiiezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg. Elad6ra a kozbeszerzl.sr
eljfuis sor6n bemutatott szervezetek 6s szakemberek bevon6s6ra tekintet6ben egy6bir6nt a Kbt.
138 S (4) bekezd6se allalmazand6.

Elad6 a iogosan igenybe vett alv6llalkoz66rt rigy felel, mintha a munk6t maga vigezte volna;
alvlllalkoz6 iogosulatlan ig6nybev6tele eset6n pedig felel6s minden olyan kirlrt is, amely an6lki.il
nem kovetkezettvolna be. Ha azElad6 a jelen 7. feiezet rendelkez6seit megszegi, a Vev5 jogosult
a szerz6d6sszeg6s kovetkezm6nyeit ilkallrrazri.

7.5. Elad6 az illtala 6s alkalmazottat6ltal okozott kirlrt teljes felel6ss6ggel tartozik. E kcirben a
Elad6 kifejezetten kotelezetts6get v6llal ara, hogy a tev6kenys6ge folyt6n eted5 k6rokat teljes
korfien megt6riti.

7.6. Elad6 koteles a Vev6t minden olyan koriilm|nyr6l haladEktalanul 6rtesiteni, amely a teljesit6s

eredm6nyess6g6t, vagy a hatiid6 t^fiAsilt veszllyezteti, vagy gitolia. Az 6rtesit6s elmulaszt6sib6l
ered6 kirlrt az Elad6 felel6ss6ggel tartozik.

7.7. Elzdo halad6ktalanul kozol Vev6vel minden olyan koriilm6nyt, amely ielen szerz6d6s
teliesit6s6t 6rdemben 6rinti vagy befoly6solja. Elad6 koteles a szerz6d6.s teljesit6s6nek telies
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetlt Vev6 sz6m6ta megismerhet6v6 tenni 6s Vev6t
halad6ktalanul r!,rtesiteni a Kbt. 143. S (3) bekezd6se szerinti iigyleteir6l.

7.8. Elad6 - amennyiben kiilfoldi ad6illet6s6gri - koteles a szerz6d6.shez arra vonatkoz6
meghatalmazist csatoLri, hogy ^z 

illet5s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar adohatosilg
k<izvedeniil beszerezhet ^z Elad6ra vonatkoz6 adatokat ^z orsz6gok kozotti jogseg6ly

ig6nybev6tele n6lki.il.

8. A szolgiltatis min6s6ge
A teliesitett szolgiltatisoknak minden vonatkozisban kovemiiik kell a szerz6d6sben

meghatdrozott mriszaki leir6st 6s minden szempontb6l meg kell felelniiik z szerz6d6sben szerepl6

mfiszaki 6s egy6b kcivetelm6nynek.

9. Szillitis, ellen6rz6s 6s 6w6tel
9.1. Elad6 koteles gondoskodti an6l, hogy a szolgilkatdst a teljesit6s hely6n kell6 id6ben teliesitse

(lesz6llitsa) annak 6tdek6ben, hogy a Vev5 megkezdhesse annak 6tt Etel6t.

9.2. A Vev6 a sz6llitiskor mennyis6gi 6s a mrikcid6k6pess6gi-min6s6gi ellen6rz6st v6.gez.

Mennyis6gi 6s a mfikod5k6pess6gi min6s6gi ellen6rz6s az alilbbizkra teried ki:
- 

^ 
lesz6llitott jirrrrfi 6s tartoz|kai darab- illetve tltelszilminak ellen6rz6se,

- ^ 
szilllttott ,16rmfi haszrillathoz sziiks6ges dokument6ci6 megl6t6nek vizsg6lata, illetve a

16rm$ dokument6ci6nak val6 megfelel6s6gi kontollia,
- gyirt6 vagy Elad6 6ltali nyilatkozat, mely tartalmazza ^ hat6lyos szabv6nyoknak 6s

el6ir6soknak val6 megfelel6s6get (6rint6sv6delem, balesetv6delem, trizv6delem stb.).

9.3. Elad6 a szilllitilssat egyideiffleg koteles r\^gy^r nyelven Vev6 k6pvisel6je r6sz6re 6tadn
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minden olyan dokumentumot - bele6rtve a m^gyzr hasznilatt ftmutat6t, alkatlsz katal6gust,
eredeti CE megfelel6s6gi tanrisiw6nyt 6s forgalmi enged6lyt , mely a szil\tott jdrm(t
egyen6rt6kris6g6nek megillapitisilhoz, haszr6latihoz, kezel6s6hez 6s mrikodtet6s6hez
elengedhetedeniil s ziiks6ges.

9.4. Az EIad6 k<iteles az ellen6rz6s sor6n feltfut hib6kat 6s hi6nyoss6gokat - a lehet6
leggyorsabban 6s a sa)dt kolts6g6n - helyrehozni. Amennylben az Elad6 ezt nem teljesiti, a

Vev6nek logiban 6lI m6s szem6lyt megbizni zz utasitilsok v6gehajtilsira, 6s az ebb6l ered6 vagy
ezzel i6r6 kolts6geket aYev6 levonhatia b6rmely, az Elad6 rlszlre esed6kes vagy esed6kess6 v6l6
kifizet6sb6l, illetve jogosult a szerz6d6sszeg6s kcivetkezm6nyeit alkalmazn.

9.5. A Yev6 a nem megfelel6 min6s6glt sz6lhtand6 jilrm(r v^gy t^rtoz6k 6tv6tel6t elutasitja. Az
elutasitott eszkozoket kiilon jellel kell ell"6tni. Az elutasitott eszkozoket el kell t6volitani a szilllitils
hely6r6l - ha a Yev6 ezt k6ri - a Vev6 6ltal kijelolt id6n beliil, 6s ha ez nem tort6nik rr,eg, Lz
Elad6 kolts6g6re 6s kock6zat6ra keriilnek eltivolit6sra.

9.6. A Felek a mennyis6gi 6s a mrikod6k6pess6gi-min6s6gi ellen5rz6st kovet5en iizempr6bit
tartanak. A funkcionilis teszt sorin, ha valamely funkci6 nem megfelel6en mrikcidik, vagy a Vev6
a 16rm6, mrikod6s6vel osszefligg6sben valamely folyamatot nem tud kezelni, ennek elhilri;tisa az
Elad6 feladata. Az Elad6 iavaslatot tehet a folyamat megvilltoztatisira, de Vev6 dont ar6l, hogy
a lavaslatot elfogadja-e, v^gy a rendszert kell m6dositani a folyamatnak megfelel5en.

9.7.Elado koteles azizempr6ba sor6n feltirthib6kat 6s hi6nyossdgokat- a lehet6leggyorsabban
6s a saj6t kolts6g6n - helyrehozni. Amennylben az Elad6 ezt nem teljesiti, a Vev6nek iogiban 6il,
m6s szem6lyt megbizni 

^z 
vtasitasok v6gehaitdsira,6s az ebb6l ered6 vagy ezzel j6r6 kolts6geket

a Vev5 levonhatja b6rmely, az F,lad6 r6sz1re esed6kes vagy esed6kess6 v616 kifizet6sb6l, illetve
jogosult a szerz6d6.sszeg6s kovetkezm6nyeit alkalmazri.

9.8. Szerz6d6d6 Felek az itadis-|w6teli elj6r6st a sikeres iizempr6ba lez6r6sit kcivet6en tafiarrak.
Yev6 az 6tad6s-6wlteli jegyz5kcinywet akkor kciteles aliirni 6s a teljesit6si igazolistliadti,ha zz
iizempr6ba sorin az iltadott jirm.6 hib6danul funkcion6l. A sz6llitott i6rmn nrlajdonjog6nak
6tszill6sa, az itadils-Ldr6tel id6pongiban tcirt6nik, s Vev6 att6l kezdve szedi annak hasznait, viseli
terheit 6s mindazt akifi, melynek megt6rit6s6re m6st kotelezni nem lehet.

9.9. A tendeltet6sszerfi, hasznilatot 6s az alapvet6 funkcionil6st nem befoly6sol6 apr6bb hib6k
eset6n Vev6 is kciteles alA:rnt z iegyzikonlwet, kiadni a teljesit6si igazolilst 6.s a jirmf,vet 6tvenni.
Szerz6d6 felek egyez6en adi6k el6, hogy ebben az esetben a, hibikat a jegyz6kony,vben t6telesen
rcgziak,6s Elad6 koteles a kijavirisukat a teljesit6s igazol6s l<radisit kovet6 15 napig v6gtehajtani.
Amennyiben az Elad6 az el6trt hat6dd5ig a rcgzitett hib6kat rrem javitia ki, a Vev6 jogosult a
v|telir ar6nyos r6sz6nek ahibajavitils id6pontj6ig tort6n5 visszatart6,sira.

9.70. Az 6w6.telt krivet6en az Elad6 kriteles sz6tszedni 6s elrivolitani az ideiglenes szerkezeteket
valamint a szerz6d1s teliesit6s6hez a tov6bbiakban mir nem sztiks6ges anyagokat. Koteles
tovdbb6 elt6volitani minden szemetet vagy akaddlyq 6.s az 6tv6tel hely6t a szerz5d6sben
el6irtaknak megfelel5en helyre6llitani.

10. Szerz6d6sszeg6s
10.1. Amennyiben a Szerz6d6 Felek egyike szerz6d6.sszeg6st kovet el, a szerz6d6sszeg6s folytin
k6rt szenvedett f6l k6rt6rit6sre 6s/vagy kotb6rre €s/vagy azonnahhatiiyi felmond6sra jogosult.

10.2. A Y ev6 az Elad6hoz intlzett ir6sbeli nyilatkozatt al, k6rt6rtt1si kotelezetts6g n6lkiil azonnah.
hatilllyal felmondhatja a szerz6d6st, ha
a) az Elad6 szerz6d6sszeg6st kovet el, azzz a szerz5d6.sb6l ered6 valamely kotelezetts6g6t nem

teljesiti;
b) az Elad6 6sszer6 id6n beliil nem teljesiti a Vev6 arra vonatkoz6 felszolrtisit, hogy tegyen

marad6ktalanul eleget a szerz6dlsben meghatilrozott kotelezetts6ge kifog6stalan 6s id6ben
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pontos teljesit6s6nek,
.) az Elad6 megtagadlz a Vev6 6ltal adott utasitisok v|.grehajtisit;
d) az F-lad6 a Vev5 iovdhagyisa n6lkiil engedm6nyezi a szerz6d6sb5l eted6 kovetel6s6t, v^{y

Elad6 a Vev5 el5zetes hozzdjiniilsa n6lkiil6s a Kbt. 138. $ tendelkez6seibe itkoz5en vesz
ig6nybe alvilldalkozot vagy egy6b kozremfikod6t a szeru6d6s teljesit6s6hez,

") a Vev6 fizet6sk6ptelenn6 v6lik, felszimolisi, v6gelsz6mol6si eliilrds indul vele szemben,
felfiiggeszti gazdasig1 tev6kenys6g6t;

D Elad6 a teljesit6si hatdid6hoz k6pest tobb mint 20 napos k6sedelembe esik, mely
k6sedelem eset6ben meghirisul6si kotb6rt Vev6 nem 6rv6nyesithet.

10.3. Vev6 a szerz6d6st felmondhatla vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6d6st6l
el6llhat, ha a Kbt. 143. $ (1) bekezd6s6ben meghatdrozott esetek b6tmelyike fenn6ll. A Vev6
az F,lad6hoz int|zett irisbeli nyilatkozattal, kirt1rit6si k<itelezetts6g n6lkiil azonna[ hatilllyal
felmondja a szerz6d6st, ha zz Elad6 tulajdoni helyzet6ben vagy tulajdoni viszonyaiban
b6rmely, a Kbt. 143. S (3) bekezd6s6ben meghatilrozott koriilm6ny bekovetkezik.

70.4. Az Elad6 azonna[ }rratilTyal felmondhatia a szerz6d6st, ha a Vev5 nem fizeti rr,.eg az Elad6
rlszlre a Vev5 6ltal ki:{llitott igzzolils 6rtelm6ben esed6kes b6rmely osszeget az adisvlteh
szerz6d6sben meghar6rozott h^t6id5ig, felt6ve, hogy az Elad6 6ltal tlzott legal6bb 30 napos

p6that6rid6 is eredm6nyteleniil eltelt, tov6bbi Vev6 sotozatosan 6s silyosan megszegi a

szerz6d6sb6l ered6 l6nyeges kotelezetts6geit, 6s a szerz6d1sszeg6st ir6sbeli felsz6lit6s ellen6re sem

owosolja.

10.5. Az Elad6nak a Vev6 esedeges k6r6t meg kell t6ritenie 6s lehet6s6g szerint mentesitenie kell
a Vev6t, illetve annak villalkoz6it 6s alkalmazottait minden perel, ig6nnyel, vesztes6ggel 6s k6rral

szemben, amely az Elad6 tev6kenys6g6b6l vagy mulaszt6s6b6l ered ielen szeru6d6s teljesit6se

sot6n.

10.6. Egyoldalir felmond6s eset6n a felmond6si id6 kezd5 napia a felmond6 f6l t6rtivev6nyes

6rtesit6 level6nek a m6sik f6l iitahklzhezv|tele. A Posta 6ltali misodik eredm6nytelen k6zbesit6si

kis6rlet esetrSn a lev6l k6zbesitettnek tekinthet6.

11. Kapcsolattart6s
11.1. Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6s hatilya zlatt egymissal kolcscinosen

egyi.ittmfikodve j6mak el, ennek 6rdek6ben Elad6 folyamatosan tailkoztatni koteles a Yev6t a

teljesit6s menet6r6l. A Felek a szerz6d6s teljesit6se sorin minden l6nyeges koriilm6nyr6l kotelesek

egymdst iri'sban 6rtesiteni.

7 7 .2. Y ev 6 r6sz1r6l a kapcsolattat6sra feli ogositott s zem6ly:

N6v: Luk6cs Ferenc
Telefon: + 36 / 30 -217 -9285
Fax: *72-805-333
E-mail: lukacs. fetenc@biokom.hu

Az F,lado 6ltal kapcsolattartdsn feliogositott szem6ly:

N6v:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Czak6 Csaba
+36/30-374-0074

czako. csaba@cpmhungary.hu

11.3. Szerz6d6 felek jelen szerz6d6sben meghatalmazzik az el6z5 pontban megnevezett

k6pvisel5iket, hogy a teljesit6s sor6n hozott d<int6sekn6l a feleket telies jogkorrel k6pviseli6k.

Ezen k6pvisel5k jogosultak, illewe kotelesek megtenni mindazon mffszalo int6zked6seket,

nyilatkozatot, amely a szerz6d6s teljesit6s6hez sziiks6gess6 v6lik 6s a ielen szerz6d6sben, s a
szerz6d6s mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes. Szerz6d6 felek k6pvisel6inek a ielen
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N6v:
Telefon:
Fax:
E-mail:

szetz6d6sben biztositott jogkcir6nek korl6toz6sa a m6sik f6llel szemben csak ir6sbeli kozl6st6l
kezdve hat6lyos. A k6pvisel6k szem6ly6ben tort6n6 villtozdst a felek egym6ssal azonnal, ir6sban
kozlik. Ha valamelyik f6l a nyilatkozatinak afiercl6r6l visszaigazol6st kiv6n kapni a m6sik f6lt6l
(cimzett6l) ezt az ig6ny6t fel kell tiintetnie a n'flatkozatiban. Abban az esetben, ha valamely
hat6nd6 szimitisa a nyilatkozat 6tv6tel6t6l kezd6dik, a nyilatkozatot megtev6 f6lnek 

^nytla*ozataban k6mie kell a cimz e tt6l az Lw 6tel visszai gazolisit.

11.4. Vev5 r6sz6r6l z sz6l)itasok ellen6z6s6te,
feliogositott szem6ly:
N6v: Lukdcs Ferenc
Telefon: + 36 / 30-217 -9285
Fax: *72-805-333
E-mail: lukacs. ferenc@biokom.hu

6.s az 6tadis-6tv6teli eli6rds lebonyolitis6ra

Az Elad6 ft.sz6r6l a szil\tisok ellen6rz6s6re, 6s az iltadis-iw|teli eljir6s lebonyolit6s6ra
feljogositott szem6ly:

Czak6 Csaba
+36/30-374-0074

czako. csaba@cpmhungary. hu

11.5. A Szerz6d6 Felek jelen szerz6d6sben meghatalmazzik zz el6z6 pontban megnevezett
k6pvisel6iket, hogy a sz6llitisok ellen6rz6se, illet6leg az 6ttd6.s-6w6teli elj6r6s lebonyolit6sa sorin
a Szerz6d6 Feleket telies jogkorrel k6pviseli6k. A megjelolt k6pvisel5k jogosultak, illetve kotelesek
megtenni mindazon mriszaki int6zked6st 6s nyilatkozatot - ide6rtve a szil\t6lev6l, illet6leg az

6tadis-6wlteU jegyz6koryv al6r6sdt -, amelyek sz6llit6sok ellen6rz6se, illet5leg az 6tad6,s-6tvlte[
eliiris lebonyolitisa sor6n sziiks 6ges s6 vilnak.

12. Szeru6d6s t biztosit6 mell6kkiitelezetts 6gek

72.7. Ha Elad6 olyan okb6l, amely6rt felel6s, megszegi a szerz6dlst,6s ezzel, a v6gtel)esit6si
hatiid6n tul k6sedelmesen teljesit, a Vev6t k6sedelmi kotb6r illeti meg. A k6sedelmi kotb6r napi
m6t6ke a szerz6d1s szerinti - 6ltal6nos forgalmi ad6 n61kiil sz6mitott - ellenszolgilltatS,s (v6tel6r)
0,5 o/o-af napt6ri nap. A k6sedelmi kotb6r a k6sedelembees6s napiitol esed6kes. A k6sedelmi
kotb6r maximilis cisszege a szerz6d6,s szerinti - 6ltalinos forgalmi ad6 n6lkiil szimitott -
ellenszolg6l tatis 1 0 o/o-a.

12.2. Amennyiben az Elzd6nak felr6hat6 k6sedelem a szerz6d6.sben kikcitott v6ghatirid5hoz
k6pest el6ri z 20 napot, a Vev6 an6lkiil, hogy 6rdekmril6s6t bizonyitanta kellene jogosult a

szerz6d6.st azonr.ald hatilllyal felmondani. EIad6 ebben az esetben meghiirsul6si kotb6rt koteles
megfizetni, melynek m6rt6ke: a szerz6dts szerinti, ApA .reU.fil szimitott dij 70 o/o-a. A
meglurisulisi kcitb6r 6rv6nyesit6se eset6n Elad6t k6sedelmi kotb6r nem terheli.

12.3. A Vev6 csak abban az esetben tarthat ig6nyt a k6sedelmi kotb6rre, amennyiben a k6sedelem
az Elad6 hib6,6b6l eted. Amennyiben Yev6 az Elad6 6ltal E.sszerien k6rt, a szerz6d6,sszer6
teljesit6shez sziiks6ges inform6ci6t, adatot, nyilatkozatot,hozzdjdnidst, dcint6st a Szerz6d6 felek
6ltal nilsban rogzitett hatiid6n beli.il nem bocs6tja az Elad6 rendelkez6s6re, 6s a k6sedelmes
teljesit6s l<tz6r6lagVev6 ebb6li Elad6 iltal el nem h6rithat6 mulasztisib6l ered, abban az esetben
kotb6rig6ny nem 6rv6nyesithet5. Elad6t tov6bbi nem terheli kotb6rfizet6si kotelezetts6g, ha
kcitelezetts6gei teljesit6s6t vis maior aktdillyozza meg. Vis maior alatt 6rtend6k kiilonosen elemi
csapisok, szft6jkok vagy egy6b munkahelyi zavargdsok, fcildcsuszaml6sok, foldreng6sek, viharok,
vill6mcsap6sok, 6tad6sok, valamint egy6b hasonl6, el6re nem l6that6 esem6nyek, amelyek
mindk6t f6l 6rdekkor6n kiviil meriilnek fel, 6s amelyeket a felek kell6 gondoss6ggal sem tudnak
kikriszobolni.
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12.4. A Szerz6d6s - 12.2. pontban leirt eseten kivil - Elad6nak felr6hat6 okb6l tot6n6
meghirisul6sa eset6n Elad6 koteles a szerz6d€s szerinti - 6ltalinos forgalmi ad6 n6lkiil szimitott -
ellenszolg6ltatis 10 o/o-6nak megfelel5 osszegfi kotb6r megfizet6s6re. A kotb6r vetit6si alapja a

szen6d6s teljesit6s6nek ariny 6ban megfelel5en cscikken.

72.5.Yev6 kotb6rig6ny6nek 6rv6nyesit6se nem jelenti a Vev6 egy6b - hibis teljesit6shez kot5d6 -
ig6nyeinek elveszt6s6t.

13. J6t6llis, szavatossdg
1 3.1 . Elad6 a lesz6llitott larm(te az 6tadds-6w6teb elifuils lezLrilsit kcivet6 12 h6nap mindennemri
gy6rt6mrivi megkot6s n6lktili j6t6ll6st vil7al. A szavatossagi"g a mindenkor hat6lyos Ptk. el5ir6sai
szerint alakul.

13.2. Az Elad6 koteles saj6t kcilts6g6n az esedeges hib6kat a lehet6 leghamarabb helyrehozni,
illetve kijavitani. Az Elad6 koteles - amennyiben iogszabily szigorubb felt6teleket nem illlapit
meg - a hiba beielent6s6t kovet6 24 6rin beliil a megfelel6 szem6lyi illlominnyal a lavitist a

szakszenizben elkezdeni 6s annak befejez6s6ig folyamatosan munk6t v6.geznl A fentiekben
meghatilrozott id5intervallum munkanapok figyelembev6tel6vel 6rtelmezend5k

Az Elado koteles az ajidatdban villlalt iotallSs id6tartama alatt alkatr6szcser6t nem ig6nyl6
meghibisodis esetrSn 48 6rin beliil, alkatr6szcser6t ig6nyl5 meghibisodis eset6n 96 6r6n beli.il az

el6illt hibit kijavitani. A kicser6lt vagy l<tjavitott szolg6ltat6s tekintet6ben rijra kezd5dik a 1ot6l16st
id6 azon a napon, amikor a Vev5 szimita kiel6git6 m6don a csere y^gy 

^ 
kijavit6s megtort6nik.

Ha a szerz6d6s r6szleges 6tv6telr6l rendelkezik, z 16t6ll6st id6t a szillbtand6 6ruknak csak a csere
vagy kijavit 6s iltal 6rintett rlszlre v onatkoz6an kell meghosszabbitani.

73.3. Ha meghib6sod6s tort6nik a i6tiil6si rd6 alatt, a Vev6 koteles felsz6litist kiildeni az

Elad6nak. Ha az Elad6 nem javitja ki a hib6t az el6tthatiid6re, a Vev6 jogosult ara,hogy sajit
maga javitsa ki a hib6t, vagy, hogy valaki mist bizzon meg a munka elv6gz6s6re az Elad6
kockizatita 6s kolts6g6re.

14. Vit6s tigyek tendez6se
Minden ielen szerz6d6sb6l ered6 vitis k6rd6st a Szerz6d5 Felek els6sorban kozos megegyez6ssel
pr6b6lnak megoldani. Amennyiben erre nincs lehet6s6g, rigy 6rt1l<hatalt6l fligg5en kikotik a P6csi

J ilrisbfuosigillet6leg a P6csi Torv6nysz6k l,tzdr6lagos illet6kess6g6t.

15. Alkalmuand6 iog
Jelen szez6d6sben nem szabillyozott k6rd6sekben a ielen szerz6d6s 6s elv6laszthatadan
mell6kletei, az EljirSst Megrndit6 Felhiv6s, a Kozbeszerz6si Dokumentum, 

^z 
Elad6 6ltal

benyijtott Aj6nlat rendelkez6sei, valamint a kcizbeszerz6sekr6l szolo 2015.6vi CXLIII. trirv6ny 6s

a Polgai Torv6nykonyvr5l szolo 2073. 6vi V. torv6ny rendelkez6s ei az rinyad6ak.

16. A Szetz6d6s mell6kletei

16.1. Jelen szerz6d6.s elvibszthatadat rlszlt k6pezik az alilbbi mell6kletek:

7. szdm:6 mell6kler Af6nlatt6teli felhiv6s

2. szimi mell6klet: Kozbeszerz6si Dokumentum (N,Ifiszaki leir6s), illewe ennek
m6dosit6sa (amennyiben a kozbeszerz6si eljirSs sorin 

^kozbeszerz6si dokumentum m6dosit6sra keriilt)

Kozbeszeru6si elj6r6s sor6n a Yev6 r1sz6r6l nylitott kieg6szit6
t6j6koztat6,s (amennyiben a kcizbeszerzdsi elj66s sorin kieg6szit6
tijlkoztatds val6 s ult meg)

3. sz6mi mell6klet:
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4. szimi mell6klet: Elad6 kozbeszerz6s sor6n benyujtott szakmai aiinlata

16.2. A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek
csatolisra a szerz6d6s tcirzsszoveglhez, de a Szerz6d6 felek sz6m6ra ismert azok tartalma. Ezen
iratokat irgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerz6d1s elvillaszthatatfan rlsz|t k6pez1k, azzal
egytitt 6rtelmezend5ek.

17 . lt Szetz6d6s m6dositdsa

Jelen szerz6d6st Felek l<tz6t6lzgu.dsban, a Kbt. 141. S alapiin - az ott leirt felt6telek szerint -
m6dosithatjik. A m6dosit6sokat tartalmaz6 megillapod6st a k6s6bbiekben a szerz6d6s szerves

16szek6nt kell kezelni.

18. A szez6d6s hatilybal6p6se

1 8. 1 . Jelen szerz6d1s a Szeru6d6 Felek iltali zlilirisilrak napyin I6p hat6lyba.

18.2. Szen6d6 Felek jelen szerz6d6st 6tolvas6s 6s egys6ges 6rtelmez6s ut6n azt, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t lovihzgyolag 6s c6gszerrien trti"Jr^ ali a (n6gy) lraagya;r nyelvri eredeti
p6ld6nyban, melyb6l2 ftett6) p6ld6ny Vev6t, ill. 2 ftett6) p6ld6ny Elad6t illeti.
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