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eoAsverElr szr,Rz6oBs

amely l6uejott egyft.szr6l a BIOKOM Pdcsi Virosiizemeltet6si 6s Kiirnyezetgazdiikodisi
Nonptofit Koditolt Felel6ss6g{i T6rsasdg (sz6khely: 7632 P6cs, Sikl6si it 52., Cg.: 02-09-
062862, ad6szilm: 11014959-2-02, k6pviseli: Genczler Istv6n igyvezet6 rgazgat6), mint vev5 (a
tov6bbiakban: Vev6),

m6sr6szr5l a CPM Hungary Kft., (sz6khely: 6100 Kiskunf6legyhdza, Kasza u. 5.; Cg.: 03-09-
730470, ad6szim: 22630777 -2-03, bankszimlaszdm: 1'1716008-22579087 , k6pviseli: Czak6 Csaba
iigywezet5, mint elad6 (a tov6bbiakban: Elad6) (a tov6bbiakban egyiittesen: Szerz6d6 felek)
kozott a mai napon az alilbbt felt6telekkel.

E16zm6nyek

Vev6, mint ajinlatk|r6 2020. )anuir h6nap 31. napiiln ,,Kistehetgepjdrrniiuek besry@se" tirgyban a

kozbeszerz6sekr5l szolo 2075.6vi CXLIII. torv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.) Harmadik R6sz 112. $
(1) bekezd6s b) pontia 6s a Kbt. 113. S alapjfu nyflt kozbeszerzlsi ellilrdst inditott.

Vev6 a kozbeszerz6si elj6r6st a Kbt.61. S (5)-(6) bekezd6se zlryjfu r6szekre bontotta, melynek
alaoi6.n az eliaris 3. r6sz6t k6nezte: 1 db ti kistehetp6oi6rmrl beszerz6se II. Vev6 a

kozbeszerzls txgy|val szemben timasztott mennyis6gi 6s szakmai kovetelm6nyeket az eljirist
megindit6 felhiv6sban 6s a kozbes zerz6si dokumentumban hatilrozta meg.

Vev5 a kozbeszerzls targydval szemben timasztott mennyis6gi 6s szakmai kcivetelm6nyeket az

elj6ristmegindit6 felhiv6sban 6s a kozbeszerzlsi dokumentumban hatiroztameg.

Vev5 a kiSzbeszerz6si eljiris sor6n benyujtott ajinlatokat megvizsg6lta, egymissal cisszevetette,

a sziiks6ges 6rt6kel6st lefolytatta, 6s dont6s6t az elbt6l6st kovet6e\ 2020. 6v febru6t h6 26

mpjiln ir6sban ai6nlattev5kkel kozolte. Vev6 hivatkozott kozbeszerzlsi eljfuils harmadik
r6sz6ben hozott dont6se szerint a nyertes ai6nlattev6 az Elad6 lett.

Ilyen el5zm6nyek utdn a Szerz6d6 Felek az eliirist megindit6 felhiv6snak, a dokument6,cr6
ft.sz|l klpez6 feladadeir6snak, valamint ^z Elad6 kozbeszerz6si elj6r6sban benyrijtott
ajiriztilnak megfelel6en zz alilbbiak szerint 6llapodnak meg:

l. Lszerz6d6s thryya
7.7. Az Elad6 vzlTal)a,hogy a szerz6d1s tirgyitktpez6 1 db ni kisteherg6pi6rmrivet 6s tzrtozlkait
(tovibbiakbat iilrmtl a Preambulumban hivatkozott k6zbeszerzlsi elj66s elifuilst megindit6
felhiv6s6ban 6s kdzbeszerulsi dokumentumiban szerepl6 el6ir6soknak 6s a mriszaki ismertet6ben
v6llalt felt6teleknek megfelel6 mfiszaki tartalommal leszilllitia, valamint ellatja a ielen
sz erz6d6sben, illetve mell6kleteiben meghatl tozott kapcsol6d6 s zolg6ltat6sokat.

Elad6 a g6ppel egyiitt koteles 6tadm a jilrm$hasznillaa ritrnutat6i6t, a KRESZ szerint kotelez6

tzrtozlkokat.

EIad6 kijelenti, hogy a jirmfi per-6s tehermentes, valamint annak tulajdonjogdval szabadon

rendelkezik.
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1.2. Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy az ajinlatban esedegesen konkr6tan megaj6nlott
eszkoz vagy berendez6s helyett (a term6k gyilrt-asinak megszrin6se, a m6rkan6v megviltozdsa,
vzgy id6szakos beszerezhetedens6g miatt) azonos, vagy iobb jellemz6kkel bir6 term6ket szillithat
az F-lad6. Ez a szab6ly csak akkor alkalmazhat6, ha zz eredeti eszkoz vagy berendez6s
szilhtisinzk az E,lad6n kiviitl 6116 okb6l tort6n6 lehetetlenn6 vililsit az Ela.do el6zetesen rgazolja
(tudom6sta jut6skot halad6ktalanul bejelenti) 6s egyben rgazolja (term6kismertet6vel), hogy a

szilhtisra megaj6nlott 6ru jellemz6i megfelelnek az ajfitlatban meghatarozottaknak. Felek
megillapodnak abban, hogy a vltelilr a fentiek kovetkez6ben nem viltozik.

1.3. Vev5 tulajdonszenlslt megalapoz6 jogiigylet hatillyba l6p6s6nek id5pontia: 6tadis-6witeh
jegyz6konyv szerint.

1.4. Vev6 kiilon meghatalmazilssal megbizza Elad6t a j6rmfivek forgalomba helyez6s6vel 6s a
tulajdonosvilhozdssal kapcsolatos okm6nyfuodaiigytntlzilssel kapcsolatos elj6r6s lebonyolit6s6val.

Elad6 eljirisa az alilbbiak lebonyolit6s6ra terjed ki:
mriszaki itzsga
okm6nyirodai igynt6z6s (vagyonszerzlsi illet6kkel kapcsolatos iigyint6z6s, forgalmi
enged6ly, torzskony'v ki6llitisa, rcndszimtilbla, stb.)

A mriszaki v'rzsga lebonyolit6sit kovet6en Vev6 int6zkedik a gilpjilrmfite kcitend6 kcitelez6
felel5ss6gbiztosit6s megkot6se ir6nt, majd az erre vonatkoz6 igazolilst Elad6 r6sztre megkiildi a

tov6bbi iigyint6z6s folytatasa 6rdek6ben.
A fotgalomba helyez6ssel 6s a nrlajdonosv6ltoz6si elj6r6ssal kapcsolatban felmeriilt kolts6geket
Elad6 viseli.

2. Teliesit6si hatiridd

2.1. Elad6 kotelezetts6get villal a:ta,hogy a szerz6d6.s tirgy6tk6pez6 jirmfivet, illetve eszkozoket
azok alkatr6szeivel 6s tartozlkaival (egyiittesen tov6bbiakban: 16rm$) egyiitt legk6s6bb 

^szerz6d6skot6st kovet6 90 napt6ri napon beliil Vev5 r6.sz6rc leszilllitja, valamint a kapcsol6d6
szolg6ltarisokat elv6gzi.

2.2. Az iltadis-itv|teli elifu6s befejez6sekor a Szerz6d6 Felek a teljesit6s megtort6nt6t 6s ahhoz
kapcsol6d6 minden l6nyeges kori.ilm6nyt 6tad6s - 6tv6te[i jegyz6konyvbe foglalf6k 6s zzokat
k6pvisel6ik :6rgin c6.gszefi, alilr6saikkal igazoli6k. A k6rcesz6ly az iltadis-drv6teli jegyz5konyv
al6tr6siv al s zill, 6t Vev6re.

2.3. E,lz,d6 iogosult a szerz6d6s tirgyit k1pez6 iirmrivet a jelen szerz6d6s v6gteljesit6si hatirid6
lei|tta el6tt, Vev6 r6sz6,re iltadnt (el5sz6llit6sra jogosults6g), mely esetben, ha az Elad6 el6szilllitdsi
logival 6lni kiv6n, rigy koteles a Vev6t a szerz6dlsszerri teljesit6s pontos id6pongfu6l azt
megel6z6en legal6bb 5 nappal kor6bban ir6sban tajlkoztaai. Amennyiben a fentieknek megfelel6
el6zetes ir6sbeli tljlkoztatAs eddtg az id5pontig nem t6rt6nik meg, Vev5 iogosult az el6szil\tist
6s igy a iilrmfi' 6w6tel6t megtagadni. Szerz6d6 felek e korben rogzirJk, hogy Elad6 el6teljesit6se
esetrin rs az 5.2. pontban meghatilrozott fizet6si hatiid6 villtozatfan.
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2,4. Yev6 a v6gteljesit6sr5l teljesittsi igazolilst 6llit ki. Ha a Vev5 15 munkanapon beli.il nem 6llit
ki teljesit6si rgazolilst, 6s nem is utasitia el a teljesitett szolg6ltatist, abban az esetben irgy
tekintend6, hogy ezen id6szak utols6 napiiln ki6llitotta az igazolAst.

2.5 Yev6 kritelezetts6get v6llal arla,hogy a nrlajdonosvilltozdst - annak a j6rmfnyilvintartAsban
tort6n6 ilttrezet6se c6lj6b6l - 15 napon beliil bejelenti 6s a vihozds bejegyz6s6re ir6nyut6 k6retm6t
ielen okirat egy eredeti p6ld6ny6nak csatolis6val, benpijgz az illet6kes kozleked6si rgazgatilsi
hat6s5'ghoz. A Vev6 a birtokbavttel napjitol kezd6d6en koteles az 1. pontban meghitairott
jirmfivel kapcsolatos valamennyi teher visel6s6re.

2.6- Elado kotelezetts6get v6llal arca, hogy a jirmfr, nrlajdoniog6ban bekovetkezett v6ltoz6st - a
szerz6d6.s hatalyba 16p6s6t kcivet6 5 munkanapon beliil - bejelenti az illet6kes kcizleked6si
igazgatdsi hat6s6'gnil (okm6nyiroda) ielen mag6nokirat egy eredet p1ldinyinak a benyijtis6val
vagy megktild6s6vel.

2.7. Jelen okkat a kozleked6si rgazgatdsi hat6s6gi elifurisban tort6n6 felhaszn1l1s c1lji;,6l, a kozriti
kozleked6si nyrlvintartasr6l sz6l6 1999. 6vi DOO(V torv6nyben el6irt bejelent6si kritelezetts6g
teliesit6se 6rdek6ben, a kozirti kozleked6si nytlvdntati,sba bejegyzett i6rm1o nrlajdoniog6nak]
illetve izembentart6 szem6ly6nek viltoz 6sit igazol6 teljes Aizoi'frt6 ereji maganokira[ak a
kozleked6si igazgatdsi elliltisban tort6n6 felhaszn6lh at6sS,gdhoz 

'szi.iks6ges 
kotelez6 tartalmi

elemekt6l sz6l6 304/2009. 6II. 22.) Korm. rendeletben meghztfuo-zottak szerint keriilt
elk6szit6sre.

2'8' Felek kijelentik' hogy ismerik a bejelent6s nyilvintarr6sba tort6n5 bejegyz6she z f6z6d6
ioghat6sokat, valamint a beielent6s elmarad6sinak, illetve bejelent6si katebzeiis6g k6sedelmes
teljesft6s6nek iogkovetkezmlnyert, tov6bbi ttsztaban vannak azzal,hogy a teljes blonlt6 erejfi
maginol<rtrat tartalmi k<ivetelm6nyeinek meg nem felel6 maginokfuat"'a kozieked6si rgazgatasi
elj66sban alkalmatlan av6ltoz6s nytrvintartasba tort6n5 beiegyeztet6s6re.

2'9 Felek kiielenik, hogy a szerz6d6s tirgydt klpez6 )drmfi tulajdonjoga ner, tartozrk a bizalmi
v agyonkezells zlarpjin fennill6 kezelt vagyonba.

3. Teliesit6s helye
Sz6llit6si cim, 6s a szillttishoz kapcsol6d6 szolgiitatasok teljesft6s6nek helye: 762gp6,cs,Eperf6s
6t 3.

4. Szen6d6ses ir
4.1. A szerz6d6 Felek meg6ilaped126 abban, hogy a jelen szerz6d6,s 1.r. ponti6banmeghatarozott idrmri szillitasilt, valamint a kapcsol6 dZ' szolgilharisokat az Elad6 6.9g6.296r-HUF + AF\ azazhatmi)h6-kilencsz6znyolcvanhatezer-kett6iz6zktlencvenhat forint plusz AFA
osszeg6 v6tel6r ellen6ben v6gzi, az alibbtak szerint:

- Jtumivltelira: 6.556.296- pt + tifa
- Egy6b kolts6gek: Iil).000 Ft - + iifa

A Szerz6d6 Felek rcigzitik, hogy az ilhalar,os forgalmi ad6 tekintet6ben a mindenkori hat6lyosApA toro6.ry rendelkez 6seit alkalmazzilk.

4'2' Az Elad6 kiielenti, hogy az ai6nlat megt6tele el6tt figyelembe vett minden koriilm6nyt, amely
a 

.szetz6d6's 
hiilnytalan 6s megfelel5 teljesit6s6hez szi.ik?ges 6s be6pitette az irba a szerz6d6.s

telj esit6s 6vel kapcsolatos valamenn)^ kolts6g6t, igy hilcinos Jn :

a) a jdrrlri el66llttasi 6s/vagy beszetz6si koltsEg6t;
b) a i6rmffvel kapcsolatos valamennyi ad6t,16mot 6s m6s kozterhet valamint a sz[l]rtasi

kolts6get;
c) a sz6ilttand6 iirmrivel kapcsolatos kezel6si, csomagol6si, rakod6si, tov6bbirisi, lesz6llit6si,
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kicsomagolilsi, el7en6ru6si, biztositisi 6s egy6b adminisztrativ kolts6geket (a csomagol6s

Vev5 tula j d onit k6p ezi) ;

a szLllitand6 j 6rmrivel kapc s olato s dokumentumok kolts 6 g6t;

rrSszletes iizemeltet6si 6s karbantat6si ritmutat6t a szilTitott i6rmri minden tltelihez, a

szerz5d6sben meghatirozott m6don;

Vev6 g6pkezel6inek betanit6si kolts6g6t,

mind; egy6b olyan szolgiltat6st, amely a 16rniu szilllritisa sotin az E'lad6 szimira el6re

l6that6an felmeriil.

5. Fizet6si felt6telek
5.1. A Vev6 a vttel1rztieletszerz6d6s 9.9. pontia szerinti rgazok szerz6d6sszer6 v6gteliesit6st

kovet6en, a Kbt. 135. S (tl tul bekezd6s6b..,6, " 
Ptk.6:130. $ (1) bekezd6t:!": foglaltakszerint

a szLmlz k,zhezvlterct'"rgy - ha b6rmely, a Ptk. 6:130. $ (2) bekezd6s6ben szabillyozott

koriilm6ny fennall - 
^, 

ig^rJit szerz6dlsszeri teliesit6st kovet6 30 napon beliil, sz6mla ellen6ben,

az Elad6 l1716OOg-2zSTgOffi szirrlu plnzforgabi sz6rnl6jilra tort6n5 utal6ssal, forintban (HUF)

teljesiti. Elad6 egy darab vlgszimlit iogoJilt ki6llit1ni, t szerz6d6ses 6rt6k 100o/o-6t el6t6

-.grrl6rrrlt telie#6, eset6n. Verr6 a ,r.r16d6., teliesit6se sotir. az ad6zis rendi6r6l szol6 2017 '

6vitf. torv6ny (Art.) 6s vonatkoz6 iogszab1lyok rendelkez6seit telies kotben alkal'",azza'

5.2. Elad6 nem fizethet, illetve sz6molhat el t szerz6d6s teljesit6s6vel cisszefugg6sben olyan

kolts6geket, amelyek , oz. 5 (1) bekezd6s k) pont ka)-kb)- alpontia szerinti.felt6teleknek nem

megfelel6 thrsasdg t"kittt"tJb..t meriilnek ia, Ct amelyek a nyertes al6riattev6 ad6koteles

lavedelrn6nek csokkent6s6re alkalmasak'

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

ptk. 6:155. $-6ban ^.gh^t6rorott 
k6sedelmi kamatot, illetve a behait6si kolts6g6tal6nyr6l sz6l6

2076. EvrIX. torv6ny :]S ffl bekezd6se szerinti forintosszeget kovetelni'

6. A Vev6 iogai 6s kiitelezetts6gei

6.1. Vev5 koteles azEbd6hib6tlan teliesit6se 6rdek6ben egyiittmfikodni' Koteles azElad6 kiielolt

k6pvisel6i6 t tii11ozatna teliesit6st t"fofyat"fa tt.,yez6{'esem6nyek alakul6s6r6l' Vev5 koteles

Elad6 munkarirsai r6sz6re a szerz6d€s teiiesit6sekoi birto,it'oi a irelyszime beiut6s lehet6s6g6t'

illewe kapcsol6d6 szolglltatksok teliesit6s 6116l asziiks6ges munkateriil et zavarttlan biztosit6s6t'

6.2. Yev6 jogosult a i6rmfivet 6tad6skot r6szletesen meg- 6s 6Mtzsg6lttr' 6s ennek ketet6ben

sziiks6ges el!6r6sokai -.gt"rroi. A sz4llitand6 i6rmfinek--iidt'vonatkoz6sban meg kell feletrnie a

szerz6d6s ft.sz6tf.ep*Akrzrki f.ir6.."k,..,"I,-i"t E'lad6 szakmai aiilriatznak' A Vev5 iogosult

a sz1llitasid6ponti6ban a iatmfive t 6s taio,z6kait mennyis6gi 6s mfikod5k6pess6g vonatkozisibart

ellen6rizni. a v".ri, teliesit6si igrrot6.t;dadd:g .r.t a'uiq, ki, amig a mennyis6gi ellen5rz6st

6s a mrikod6k6pess6g min5s6gr ellen6rz6s6t v6gre nem haitotta'

6.3. Vev6 koteles a szerz6d6s t6rgy6tk6pez6 i6rmffvet rendeltet6ss zerlen hasznalni a gy6ttm6ny-ra

6s tipusra vonatkoz6a r az Elad6Zltal 6t;dott haszt1lattutasit6snak megfelel6en' Vev6 ahaszn1lat

sor6n 6szlelt hib6kr6l - a szavatoss6gi id6tatam alatt - koteles irasban 6rtesiteni zzF'lad6t

7. AzEltd6 fogai 6s kiitelezetts6gei
7.7. LzElad6 koteles a szerz6d6st kell6 gondoss6ggal teliesiteni, ltlt6lryt.minden 

rlszfeladat

elv6gz6s6t, tov6bb6 a teliesit6sberi mutatkoi6 .s.tl.get hi6nyoss6gok kiiavitis6t is'

7 .2. AzEIad6 koteles betartani a vev5 6ltal adott utasit6sokat . Ha az Elado rigy it6li meg'hogy az

utasit6s meghaladia a szerz6d6,s teriedelm6t, koteles eff6l a vev6t tili'koz'tztttt zz lrt^sitas

k6zhezvbtel6nek iapi it6l szimitott 3 naPon blliil- Az utasit6sok v6gtehait6s6t nem lehet

megtagadni "r"n 
6rilrit6sre hivatk oz6ssal. Ha a Vev6 szakszerfitlen utasit6st ad' erte az Elad6

&i
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k<iteles 6t frgyelmeztetni. Az Elado a Vev6 utasit6sa szerint jogosult megtagadni a munkav6gz6st,
ha ez jogszabilly vagy hat6s6gi rendelkez6s megs6t6s6re, v^gy 6let- 6s vagyonbbtonsilg
v eszlly eztet6s6re vezetne.

7.3. A Vev6, illetve az 6lta,la, kijelolt szefrrezet vagy szem6ly jogosult mindenkor ellen6rizni,
megvizsg6lni, valamint ellen6rizni a szerz6d6s keret6ben teljesitend6 szolg6ltat6s (sz6llitis)
el6rehaladis6t.

7.4. Az Elad6 a teliesit6shez a kcizbeszerzlsi eljfuis sor6n, az a\kalmass6g6nak rgazolilsiban rdszt
vett szervezetet a Kbt. 65. S (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don koteles ig6nybe venni,
valamint koteles a teljesit6sbe bevonni az alkalmass6grgazolis6hoz bemutatott szakembereket. E
szervezetek vagy szakemberek bevon6sa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhat6 be mis
(ide6rtve az 6talaktil6s, egyesiil6s, sz6tvil6s ritj6n tort6nt jogut6dl6s eseteit is), ha az Elad6 e
szervezet vagy szakember n6lkiil v^gy a helyette bevont ii szercezettel vagy szakemberrel is
megfelel azoknak zz alkalmass6gi kovetelm6nyeknek, amelyeknek az EIad6 a kozbeszerzlsi
elifuilsban az adott szenrezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg. Elad5ra a kcizbeszerz6si
eliilris sor6n bemutatott szervezetek 6s szakemberek bevon6s6ta tekintet6ben egy6birint a Kbt.
138 S (4) bekezd6se alkalmazand6.

Elad6 a iogosan ig6nybe vett alv6llalkoz66t fgy felel, mintha a munk6t mzga v6,gezte volna;
alvilllalkoz6 iogosulatlan ig6nybev6tele eset6n pedig felel6s minden olyan k6r6rr is, amely an6lktil
nem kcl,vetkezett volna be. Ha az Elzd6 a jelen 7. fejezet rendelkez6seit megszegi, a Vev6' jogosult
a szerz6d6sszeg6s kovetkezm6nyeit alkalmazni.

7.5. Elado az illtala 6s alkalmazottai,6ltil okozott kirlrt teljes felel6ss6ggel tatozik. E korben a
EIad6 kifejezetten kotelezetts6get v6llal arra, hogy a tev6kenys6ge folyt6n ered6 kfuokat teljes
k<ir6en megt6riti.

7.6. El^d6 koteles a Vev,5t minden olyan koriilmlny6l halad6ktalanul 6rtesiteni, amely a teljesit6s
eredm6nyess6.g1t, vagy ahatilidS tartasiltveszllyeztett, vzgy gdtolja. Az 6rtesit6s elmulaszt6s6b6l
ered6 k6r6rt az Elad6 felel6ss6ggel tartozik.

7.7. Elad6 halad6ktalanul kozol Vev6vel minden olyan koriilm6nyt, amely ielen szerz6d6s
teliesit6s6t 6rdemben erinti vagy befoly6solja. Elad6 k<iteles a szetz6d6.s teljesit6s6nek teljes
id6t:Jtamz alatt tulajdonosi szerkezetlt Yev6 szim6ra megismerhet6v6 tenni 6s Vev6t
halad6ktalanul 6rtesiteni a Kbt. 143. S (3) bekezd6se szerinti iigyleteir6l.

7.8. Elad6 - amennyiben kiilfoldi ad6illet5s6gd - koteles a szerz6d6,shez arra vonatkoz6
meghatalmazdst csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a m^gy^r ad6hat6s6g
kcjzvedeniil beszerezhet az Elad6ra vonatkoz6 adatokat az orsz6gok kozotti jogseg6f
ig6nybev6tele n6lkiil.

8. A szolgiltatis min6s6ge
A teljesitett szolgiltatisoknak minden vonatloz6sban kovetniiik kell z szerz6desben
rneghatdrozott mfiszaki leirist 6s minden szempontb6l meg kell felelniiik a szerz6d6sben szerepl6
mriszaki 6s egy6b kovetelm6nynek.

9. Sz6llitds, ellen6z6s 6s 6w6tel
9.1. Elad5 ktiteles gondoskodni ar6l, hogy a szolgilltat6st a teljesit6s hely6n kell6 id5ben teljesitse
(esz6llitsa) annak 6rdek6ben, hogy a vev5 megkezdhesse annak 6tv6tel6t.

9.2. A Vev6 a szilhtaskor mennyis6gi 6s a mrikod6k6pess6gi-min6s6gi ellen6rzr6st v6,gez.
Mennyis6gi 6s a mfikod6k6pess6gi min5s6gi ellen5rz6s az alilbbiakra terjed ki:

- a lesz6llitott jirm:6 6s tartozlkai darab- illewe tltelsziminak ellen6rz6se,
- a szillitott i6rrrrf;- hasznillathoz sztiks6ges dokumentici6 megl6t6nek vizsg6lata, illetve a

i6,rm$ dokument6ci6nak val6 megfelel6s6gi kontrollja,

&
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- gyirto vagy Elad6 iltali nyilatkozat, mely tartalmzzza. a hat6lyos szabv6nyoknak 6s

el5ir6soknak val6 megfelel6s6get (6rint6sv6delem, balesetv6delem, trizv6delem stb.).

9.3. Elad6 a szillhtissal egyrdeirileg kriteles m^gyarr nyelven Vev6 k6pvisel6ie t6sz6re itadni
minden olyan dokumentumot - bele6rtve ^ 

magyar hasznillat ftmutat6t, alkatr6sz katal6gust,

eredeti CE megfelel5s6gi tanrisitv6nyt 6s forgalmi enged6lyt , mely a szilllitott ifum6
egyen6rt6kris6g6nek megillapitisilhoz, hasznLlatdhoz, kezel6s6hez 6s mfkodtet6s6hez

elengedhetetleniil sziiks6ges.

9.4. Az Elad6 kciteles az ellen6n6s sorin feltilrt hib6kat 6s hi6nyoss6gokat - a lehet6

leggyorsabban 6s a sajilt kolts6g6n - helyrehozni. Amennyiben m Elad6 ezt nem teliesiti, a

Vev5nek jogilban 6lI m6s szem6lyt megbizni az utasitisok v6gtehaitilsirt,6s az ebb6l ered6 vagy

ezzeli6r6 kolts6geket a Vev6levonhatja b6rmely, azElad6 rlszlre esed6kes vagy esed6kess6 v6l6

kifrzet6sb5l, illetve jogosult a szerz6d6sszeg6s kovetkezm6nyeit allrc,lrnazru.

9.5. A YevS a nem megfelel6 min6s6g$sz6l1ttand6 jirmrl vagy t^rtoz6k 6tv6tel6t elutasitia' Az

elutasitott eszkozoket ktilon jellel kell ell:itni. Az elutasitott eszkozoket el kell tivolrtari a szilllttas

hely6r6l - ha a Vev6 ezt k6ri - a Vev6 6ltal kijelolt id6n beliil, 6s ha ez nem tort6nik rrreg, 
^z

E tad6 kolts6g6re 6s kockizat6ra keriilnek elt6volit6sra.

9.6. A Felek a mennyis6gi 6s a mrikod6k6pess6gi-min6s6gi ellen6rz6st kovet6en iizempr6b6t

tartanzk. A funkcion6lis teszt sor6n, ha valamely funkci6 nem megfelel6en mfikodik, vagy aYev6

a jfirmi mfikod6s6vel cisszefligg6sben valamely folyamatot nem tud kezelni, ennek elhditilsa az

Eiad6 feladata. AzEladojavaslatot tehet a folyamat megvilltoztatilsiru, de Vev6 dont arr6l, hogy

a iavaslatot elfogadja-e, vagy 
^ 

tendszert kell m6dositani a folyamatnak megfelel5en.

9.7. Elado koteles az izemproba sor6n feltirt hibikat 6s hi6nyossilgokat - a lehet6 leggyorsabban

6s a szi6t kolts6g6n - helyrehozni. Amennylben zz Elad6 ezt nem teliesiti, a Vev6nek iogdban 6il'

m6s szem6lyt megbizni az utasitisok v6gtehaitisilra,6s az ebb6l ered5 vagy ezzel i6r6 kolts6geket

a Vev6 levonhatia b6rmely, az E\ad6 tlszlre esed6kes vagy esed6kess6 v6l6 kifrzet6sb6l, illetve

j o go sult a sz erz 6 d6ss z eg6 s kove tke z m6nyeit akzlr:;iazri.

9.g. Szerz6d6d6 Felek az 6tadils-6w,6teli eli6r6st a sikeres tizempr6ba lezirisit kovet6en tattznak-
yev6 zz 6t21d s-avlteli jegyz6kcinywet akkor koteles alifuru 6s a teliesit6si igazolist kiadni, ha az

iizempr6ba sor6n az iltalott i6rmn hibitlanul funkcion6l. A sz6llitott 16rm$ tulaidonjog6nak

itsz;il6sa, az 6tad6s-6w,6tel id6pon giban tort6nik, s Vev6 att6l kezdve szedi annak hasznait, viseli

terheit 6s mindazt akilrt,melynek megt6rit6s6re m6st kotelezni nem lehet'

9.9. A rendeltet6ss zerir hasznilatot 6s az alapvet6 funkcionil6st nem befoly6sol6 apr6bb hibAk

eset6n Vev5 is koteles ilzrrrrri a legyz6korrwet, kiadni a teliesit6si igazolilst 6s a iirmffvet 6tvenni'

Szerz6d6 felek egyez6en adi6k el6, hogy ebben az esetben a hibikat alegyz6konyvben t6telesen

rcgziak,6s Etad6 Lateles a kiiavit6sukat a teljesit6s igazolils kiadisit kcivet5 15 napig v6gtehaitani.

Aiennyibet azF-lado az el6fut hatirid6ig a rogzitett hib6kat nem iavitja ki, a Vev6 iogosult a

v6tel6r arinyos r6sz6nek allrbariavitils id6ponti6ig tot6n5 vrsszatartLs6ra.

9.10. Az 6w6telt kcivet6en azElad6 kciteles sz6tszedni 6s eltivolitani az ideiglenes szerkezeteket

valamint a szerz6d1s teliesit6s6hez a tov6bbiakban rrrdr nem szti'ks6ges anyagokat. Koteles

tov6bb6 elt6volitani minden szemetet vagy akzLdillyt, 6s zz ilwltel hely6t a szerz6d6sben

el6irtaknak megfelel6en helyte6llitani.

10. Szetz6d6sszeg6s
10.1. Amennyiben a Szerz6d6 Felek egyike szerz6d1sszeg6st kovet el, a szerz6d6sszeg6s folytin
kirt szenvedett f6l k6rt6rit6sre 6s/vagy k<itb,6rre 6s/vagy azonrralihatillyli felmond6sta iogosult.

10.2. AYev6 az Elad6hoz intlzett ir6sbeli nyilatkozattal,kirt6it6.si kotelezetts6g n6lkiil azonnali

hatdllyal felmondhatja a szerz6d6st, ha

*
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^) az ELad6 szerz6d6sszeg6st kovet el, azaz a szerz6d6sb6l ered6 valamely kotelezetts6g6t nem
teljesiti;

b) az Elad6 6sszerri id6n beliil nem teljesiti a Vev6 arra vonatkoz6 felsz6htdsit, hogy tegyen
marad6ktalanul eleget a szerz6dlsben meghatArozott kotelezetts6ge kifogistalan 6s id6ben
pontos teljesit6s6nek,

.) azElad6 megtagadja a Vev5 6ltal adott utasilisok v|.gehaitasilt;
d) az Elad6 a Vev6 iovihagyise n6lkiil engedm6nyezi a szerz6d6sb6l ered6 krivetel6s6t, ya{y

EIad6 a Vev6 el6zetes hozzdjiniisa n6lki.il 6s a Kbt. 138. S rendelkez6seibe iitkoz6en vesz
igenybe alvillalkoz6t v^gy egy6b koztemriko d6t a szerz6d6s teljesit6 s6hez,

") a Vev6 fizet6sk6ptelenn6 v6lik, felsz6molisi, v6gelsz6mol6si el166s indul vele szemben,
felfiiggeszti gazdasdgp tev6kenys6g6t;

0 Elad6 a teljesit6si hat6rid6hoz k6pest tobb mint 20 napos k6sedelembe esik, mely
k6sedelem eset6ben meghiisul6si kotb6rt Vev6 nem 6rv6nyesithet.

10.3. Vev6 a szerz6d6,st felmondhatja vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6d6st6l
el6llhat, ha a Kbt. 143. S (1) bekezd6s6ben meghatirozott esetek birmelyike fennill. A Vev5
az Elad6hoz intizett ir6sbeli nyilatkozattal, kirt6rit6si kotelezetts6g n6tki.il azonnzh hatilllyal
felmondja a szerz6d6,st, ha az ELad6 tulajdoni helyzet6ben vagy tulajdoni viszonyaiban
b6rmely, a Kbt. 143. S (3) bekezd6s6ben meghatirozott kciriilm6ny bekovetkezik.

70.4. Az EIad6 azonnah hatalTyal felmondhatjz a szerz6d6st, ha a Vev6 nem fizeti meg 
^z 

Elad6
r6szire a Vev6 6ltal kiillitott igazolils 6rtelm6ben esed6kes b6rmely cisszeget az adisvltelt
szetz6d6sben meghat6rozott hataid6ig, felt6ve, hogy az Elad6 6ltal tfizott legalibb 30 napos
p6thatr{rid6 is etedm6nyteleniil eltelt, tovibbi Vev6 sorozatosan 6s sirlyosan -.grr"gi ,
szerz6d6sb6l ered6 l6nyeges kotelezetts6geit, 6s a szerz6d6,sszeg6st fu6sbeli felsz6lit6s ell.n6re i.m
orvosolia.

70.5. Az Elad5nak a Vev5 esedeges kirit meg kell t6ritenie 6s lehet5s6g szerint mentesitenie kell
a Vev6t, illetve annak villlalkoz6it 6s alka,lmazottait minden perrel, ig6nnyel, vesztes6ggel 6s k6ral
szemben, amely az Blad6 tev6kenys6g6b5l vagy mulaszt6s6b6l eted jelen szerz6d?s telesit6se
sor6n.

10.6. Egyoldahi felmondis eset6n a felmondisi id6 kezd6 napia a felmond6 f6l t6rivev6nyes
6rtesit6 level6nek a misik f6l6,ltahk6zhezv6tele. A Posta iltali misodik eredm6nytelen k6zbesii6si
kis6rlet eset6n a lev6l k6zbesitettnek tekinthet6.

11. Kapcsolattartis
11.1. Felek megillapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6s hadlya alatt egymissal kolcs<incisen
egytittmfikodve i6mak el ennek 6rdek6ben Elad6 folyamatosan tijlkoztatni kciteles a yev6t a
teljesit6s menet6rSl. A Felek a szeru6d1s teljesit6se sor6n minden l6nyeges kcidilm6nyr6l kotelesek
egym6st ir6sban 6rtesiteni.

1 1 .2. Y ev 6 ftsz&61 a kapcsolat tartAsra felj ogositott s zem6ly:
N6v:Luk6cs Ferenc
Telefon: +36 / 30-217 -9285
Fax: *72-805-333
E-mail lukacs. fetenc@biokom.hu

Az Elado 6ltal kapcsolattatista feliogositott szem6ly:
N6v:
Telefon:

Czak6 Csaba
+36/30-374-0074

Fax:
E-mail: czako.csabt@cpmhungary.hu

11.3. Szerz6d6 felek ielen szerz5d6sben meghataknazzik az el6z6 pontban megnevezett



k6pvisel6iket, hogy a teljesit6s sor6n hozott dcint6sekn6l a feleket teljes jogkcirrel k6pviseli6k.

Ezen k6pvisel5k jogosultak, illewe kotelesek megtenni mindazon mfiszaki int6zked6seket,

nyilatkozatot, amely a szerz6d1s teljesit6s6hez szi.iks6gess6 v6lik 6s a jelen szerz6d6sben, s a
szerz6d6,s mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes. Szerz6d6 felek k6pvisel5inek a ielen
szerz6d6sben biztositott jogkor6nek korl6toz6sa a m6sik f6llel szemben csak irisbeli kozl6st6l

kezdve hat6lyos. A k6pvisel5k szem6ly6ben tort6n5 villtozist a felek egym6ssal azottnal, irisban
kozlik. Ha valamelyik f6l a nyilatkoz*znak 6tv6tel6r6l visszigazol6st kivin kapni a m6sik f6lt6l
(cimzett6l) ezt 

^z 
ig6ny6t fel kell tiintetnie a nyilatkozatilban. Abban az esetben, ha valamely

hatind6 szimitisa a rtytlatkozat 6tv6tel6t6l kezd6dik, a nyilatkozatot megtev6 f6lnek a

ny tlatkozatab an k6mie kell a cimz e tt6l az 6ttr 6tel v is szaigaz ol6s6t.

11.4. Vev6 r6szlr6l a sz61\tasok ellen6rz6s6re, 6s az iltadis-irv6teli elifuils lebonyolit6sira

felj ogositott szem6ly:
N6v: Lukics Ferenc
Telefon: + 36 / 30-217 -9285

Fax: +72-805-333
E-mail: lukacs. ferenc@biokom.hu

Az Elad6 ftsz&61 z szilllitzsok ellen6rz6s6re, 6s az 6tadis-6w6teli eli6r6s lebonyolit6s6ra

feliogositott szem6ly:

N6v:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Czak6 Csaba
+36/30-374-0074

czako. csaba@cpmhungary.hu

11.5. A Szerz6d6 Felek jelen szez6d6sben meghatalmazzik az el6z6 Pontban megnevezett

k6pvisel5iket, hogy a szilhtilsok ellen6rz6se, illet6leg az iltadis-Lw6teli eli6ds lebonyolit6sa sor6n

aSzerz6d6 Feleket telies jogkorel k6pviseli6k. A megjelolt k6pvisel6k iogosultak, illetve kotelesek

megtenni mindazon mfszaki int6zked6st 6s nyilatkozatot - ide6twe a szilht6lev6l illet6leg az

at^Jar-aweteli jegyz5konyv allrisit -, amelyek sz6llit6sok ellen6tz6se, illet6leg az 6tadils-6tv6teh

e\6ris lebonyolitisa sor6n sziiks6ges s6 v6lnak.

12. Szeru6d6st biztosit6 mell6kkiitelezetts 6 gek
12.1. Ha Elad6 olyan okb6l, amely6rt felel6s, megszegi a szerz6dlst, 6s ezzel, a v6gteliesit6si

hatind6n tul k6sedelmesen teljesit, a Vev5t k6sedelmi kotb6r illeti meg. A k6sedelmi kotb6t napi

m6rt6ke a szerz6d6s szerinti - 6kal6r,os forgalmi ad6 n6lkiil szdmitott - ellenszolgilltatis (v6tel6r)

0,5 o/o-af naptili nap. A k6sedelmi kotb6r a k6sedelembees6s napiiltol esed6kes. A k6sedelmi

kotb6r -^*i-61ir cisszege a szerz6d6s szerinti - 6ltalinos forgalmi ad6 n6lkiil sz6mitott -
ellenszolg6l tatis 7 0 o/o -a.

72.2. Amennyiben az F;ladorrak felr6hat6 k6sedelem a szerz6dlsben kikotott v6ghat6rid6hoz

k6pest el6i a 20 napot, a Vev6 an6lkiil, hogy 6rdekmul6s6t bizonyitanta kellene iogosult a

szerz6d6st azonna,h hatillTyal felmondani. Elad6 ebben az esetben meghirisulisi kotb6rt koteles

megfizetni, melynek m&t6ke: a szerz6d6s szerinti, AFA n6lkiil sz6mitott dii 10 o/o-a. A

meghirisul6si kotb6r 6rv6nyesit6se esettin Elad6t k6sedelmi kotb6r nem terheli.

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

az Elad6 hibAi6b6l ered. Amennyiben Yev6 az Elad6 6ltal 6sszer6en k6rt, a szerz6d|sszerfi

teljesit6shez sziiks6ges inform6ci6t, adatot, nyilatkozatot,hozz6i6r'i6st, dont6st aSzerz6d6 felek

6Jtr-al lrilsban rcgzititt hat6rid6n beliil nem bocs6tia az Elad6 rendelkez6s6re, 6s a k6sedelmes

teljesit6s l<nir6lagVev6 ebb6li Elad6 ilirtal el nem h6rithat6 mtirasztis6b6l eted, abban az esetben

kotb6rig6ny nem 6rv6nyesithet6. Elad6t tov6bb6 nem terheli kotb6rfizet6si kotelezetts6g, ha

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

csap6sok, sztr6ikok vagy egy6b munkahelyi zavargisok, foldcsuszaml6sok, foldreng6sek, viharok,
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vill6mcsap6sok, 6rad6sok, valamint egy6b hasonl6, el6re nem l6that6 esem6nyek, amelyek
mindk6t f6I 6rdekkor6n kiviil mertlnek fel, 6s amelyeket a felek kell6 gondossiggal sem tudnak
kikiiszobolni.

12.4. A Szerz6d6s - 12.2. pontban leirt eseten kiviil - Elad6nak felr6hat6 okb6l tort6n6
meghiirsul6sa eset6n Elad6 koteles t szerz6d6s szerinti - iltalinos forgalmi ad6 n6lkiil sz6mitott -
ellenszolg6ltads 10 o/o-inak megfelel6 osszegri kcitb6r megfizet6s6re. A kotb6r vetit6si abpja a

szez 6d6s teli esit6s6nek ar.6,ny 6bzn megfelel6en cscikken.

72.5.Yev6 kotb6rig6ny6nek 6rv6nyesit6se nem ielenti a Vev6 egy6b - hib6s teliesit6shez kot6d6 -
ig6nyeinek elveszt6s6t.

L3. J 6ti.Jlhs, szavatoss ig
13.1. Elad5 a lesz6llitottlilrmfire az iltadis-itv6teli elj6t6s lez6l6silt kcivet5 72h6nap mindennemri
gyirt6mrivi megkot6s n6lki.ili i6tAlli.stvillal. A szavatoss6gi"s a mindenkor hat6lyos Ptk. el6ir6sai
szednt alakul.

13.2. Az Elad6 koteles saj6t kolts6g6n az esedeges hibikat a lehet5 leghamarabb helytehozni"
illetve kijavitani. Az Blado koteles - amennyiben jogszabily szigorubb felt6teleket nem Silapit
meg - a hiba bejelent6s6t kcivet5 24 6rl;n beliil a megfelel6 szem6lyi illTomilnnyal a javtttst a

szakszewbben elkezdeni 6s annak befeiez6s6ig folyamatosan munkit v6gezni. A fentiekben
meghatirozott id6intervallum munkanapok figyelembev6tel6vel 6rtelmezend6k

Az Elado kciteles u a)fuiatabar villalt j6tiilis id6tarttma zlatt alkatr6szcser6t nem ig6nyl6
meghib6sod6s eset6n 48 6rin beliil, alkatrrSszcsertlt rg6nyl6 meghibisodis eset6n 96 6rin beliil az
el66llt hibit kijavitani. A kicser6lt vagy kijavitott szolgiltat6s tekintet6ben rijra kezd6dik a 16t6116si
id5 azon a napon, amikor a Vev5 szimira kiel6git6 m6don a csere v^gy a kijavit6s megtort6nik.
Ha a szerz6d6s r6szleges 6w6telr6l rendelkezik, a i6t6ll6si id6t a sz6llitand6 6ruknak csak a csere
vagy kijavitis iltal 6rintett r6sz6,rc votatkoz6an kell meghosszabbitani.

13.3. Ha meghibisod6s tott6nik a j6tiil6si id5 alatt, a Vev6 koteles felsz6lit6st kiildeni az
Elad6nak. Ha az Elad6 nem javiga ki a hib6t az el6rthztiiddre, a Vev6 jogosult zrz,hogy szi6t
mrga iavitsa l<t a hib6t, vagy, hogy valaki m6st bizzon meg a munka elv6gz6s6re az Elad6
kockizatira 6s kolts6g6re.

14. Vitis iigyek rendez6se
Minden lelen szerz6d6sb6l eted6 vitis k6td6st a Szerz6d6 Felek els5sorban kozos megegyez6ssel
pr6b6lnak megoldani. Amennyiben effe nincs lehet6s6g, rigy 6tt6l<hatiln6l fiigg6en kikotik a P6csi

Jirilsbir6sie illet6leg a P6csi Torv6nysz6k l<rzirolagos illet6kess6g6t.

15. Alkalmazandb iog
Jelen szerz6d6sben nem szabilyozott k6rd6sekben a ielen szerz6d6,s 6s elvillaszthatatlan
mell6kletei, az Eljir6,st Megindit6 Felhiv6s, a Kozbeszerz6si Dokumentum, az Elad5 6ltal
benyujtott Ajinlat rendelkez6sei, valamint a kcizbeszerz6sekr5l szolo 201,5.6vi CXLIII. t<irv6ny 6s

aPolgili Trirv6nykonyvr5l szolo 2073.6vi V. torv6ny rendelkez6set az rinyad6ak.

16. A Szerz6d6s mell6kletei
16.1. Jelen szerz6d6.s elvibszthatadan r6sz6t k6pezik zz alilbbi mell6kletek:

7. szim:6 mell6klet Aj6nlatt6teli felhiv6s

2. szimi mell6klet: Kozbeszerz6.si Dokumentum (lVffiszaki leir6s), illetve ennek
m6dosit6sa (amennyiben a kozbesz erzlsi el,16ris sor6n 

^kozbeszerz6si dokumentum m6dositisra kertlt)

3. szimi mell6klet: Kozbeszerz6si eli6r6s soriln a Vev6 r6sz6r5l nyujtott kieg6szit6
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tAilkoztatils (amennyiben a kcizbeszerzlsi eli6r6,s sor6n kieg6szit5
taj lkoztatis val6 sult meg)

4. szdmi mell6klet: Elad6 kozbeszerz6s sorin benyrijtott szakmai ajfuiata

16.2. A Szerz6d6 Felek rcigzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok frzikailag nem keriilnek
csatol6sra z szerz6d6s tcirzssziiveglhez, de a Szerz6d6 felek szimira ismert azok tartaLma. Ezerr
iratokat rigy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerz6d6s elvillaszthatatlzn rlsz6tkilpezlk, azzal

egyiitt 6telmezend6ek.

l7 . A Szerz6d6s m6dosit6sa

Jelen szerz6d6st Felek kizir6lag irisban, a Kbt. 141. S alapjin - ^z 
ott leirt felt6telek szerint -

m6dosithati6k. A m6dositisokat tatalmaz6 megilllapod6st a k6s6bbiekben a szerz6d6s szerves

r6szek6nt kell kezelni.

18. lt szetz6d6s hat6lybal6p6se

1 8. 1 . Jelen szerz6d1s a Szerz6d6 Felek 6ltali alat:.6,s6rrak napiiln l6p hatilyba.

78.2. Szetz6d5 Felek jeler, szerzSd6st 6tolvas6s 6s egys6ges 6rtelmez6s utj'n rzt, mint akaratukkal

mindenben megegyez6t j6vilhzgyolag 6s c6gszer6en iti.ir^ al6 a (n6gy) magy^r nyelvfi etedeti

p6ldinyban, melyb6l2 ftett6) p6ld6ny Vev5t, ill. 2 ftett6) p6ldiny Elad6t illeti.
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