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eoAsverELr szERz6oes

amely l6trejott egyr6szr6l a BIOKOM P6csi V6tosiizemeltet6si 6s Kiirnyezetgazdiikod6si
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gf Tfrsasig (sz6khely: 7632 P6.cs, Sikl6si it 52., Cg.: 02-09-

062862, ad6sz6m: 11014959-2-02, k6pviseli: Genczler Istvin igyvezet6 rgazgtt6), mint vev5 (a
tovibbiakban: Vev6),

m6sr6szr6l a CPM Hungary Kft., (sz6khely: 6100 Kiskunf6legyhiza, Kasza u. 5.; Cg.: 03-09-

130470, ad6szim: 22630777-2-03, bankszimlaszim: 11716008-22579087, k6pviseli: Czak6 Csaba

iigl'vezet6), mint elad6 (a tov6bbiakban: Elad6) (a tov6bbiakban egyiittesen: Szerz6d6 felek)

kcizott a mai napon az alibbi felt6telekkel.

E16zm6nyek

Vev6, mtnt aj6ilatk6r6 2020. jarrudr h6nap 31. nap16n ,,Kistebergepjirmfiaek besryryfse" tirgyban a

kozbeszerz6sekr5l szolo 2075.6vi CXLIII. torv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.) Harmadik R6sz 112. $
(1) bekezd6s b) pontja 6s a Kbt. 113. S alapliln nyilt kozbeszerzlsi eliilrJst inditott.

Vev5 a kozbeszerz6si elj6r6st a Kbt.61. S (5)-(6) bekezd6se alzpjiln r6szekre bontotta, melynek

zlaplin az elifuis 4. r6sz6t k6pezte: 1 db 6i kisteherg6piirmii beszez6se III. Vev6 a

kozbeszerzl,s tirgyival szemben flmasztott mennyis6gi 6s szakmai k<ivetelm6nyeket az eliilfi'st
megindit6 felhiv6sban 6s a kozbes zerzlsr dokumentumb an hatLrozta meg.

Vev6 a kozbeszerzls targyival szemben timasztott mennyis6gi 6s szakmai kovetelm6nyeket az

eli6r6stmegindit6 felhiv6sban 6s a kozbeszerzlsi dokumentumbanhatirozta meg.

Vev5 a kozbeszerzlsr eliilr6,s sot6n benyujtott ajinlatokat megvizsg6lta, egymissal osszevetette,

a sziks6ges 6rt6kel6st lefolytatta, 6s dont6s6t az elb:rilist kcivet6en,2020.6v febru6r h6 [...]
napiiln fu6sban ziilnlattevSkkel kozolte. Vev6 hivatkozott kozbeszerz6si eli6r6s negyedik

r6sz6ben hozott dcint6se szerint a nyertes ai6nlattev6 azF-lad6lett.

Ilyen el5zm6nyek lutin a Szerz6d6 Felek zz eliilrist megindit6 felhiv6snak, a dokumentici6
rlsz|t klpez6 feladatleirisnak, valamint ^z Elad6 kozbeszerz6si elj6r6sban benyfitott
alilriatinak megfelel6en zz alibbiak szerint 6llapodnak meg:

l. Lszetz6d6s tirgya
7.7. Az Elad6 vilTalja, hogy a szerz6dls tfugyitk6pez61 db ri, kisteherg6pi6rmfivet 6s tzrtozlkait
(tov6bbiakban: j6rmri) a Preambulumban hivatkozott kozbeszerz6si eli6r6s e\66st megindit6

felhivisiban 6s kozbeszerz6.sr dokumentumiban szerepl5 el6irisoknak 6s a mffszaki ismertet6ben

vdllaft felt6teleknek megfelel6 mfiszaki tartalommal leszilllttia valamint elliltia a ielen
szerz6d6sben, illetve mell6kleteiben meghati rozott kapcsol6d6 szolg6ltat6sokat.

Elad6 a g6ppel egyiitt koteles 6tzdm a jdrrrrfi hasznillatt irtrnutat6iit, a KRESZ szerint kotelez5

tartoz6kokat.

Elado kijelenti, hogy a i6rmfi per-6s tehermentes, valamint annak tulaidoniogival szabadon

rendelkezik.
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7.2. Szerz6d6 Felek meg6llapodnak abban, hogy az aj6ilatban esedegesen konkr6tan megaj6nlott
eszkoz vagy berendez6s helyett (a term6k gy6rt6sinak megszfn6se, a m6rkan6v megv6ltozS.sz,
vagy id6szakos beszetezhetedens6g miatt) azoltos, vagy jobb jellemz5kkel bir6 term6ket sz6llithat

^z 
Elad6. F,z a szab6ly csak akkor alkalmazhat6, ha az eredeti eszkoz vagy berendez6s

sz6lhtdsirak az Elad6n kiviil all6 okb6l tort6n6 lehetedenn6 v6l6sdt az Elad6 el6zetesen rgzzolia
(tudom6sra iut6skor halad6ktalanul bejelenti) 6s egyben lgazolia (term6kismertet6vel), hogy a

szillitisra megaj6nlott 6u jellemz5i megfelelnek az a16r'iatban meghatarozottaknak. Felek
meg6llapodnak abban, hogy a v6tel6r a fentiek kovetkez6ben nem v6ltozik.

1.3. Vev6 tulajdonszerzlslt megalapoz6 yogiigylet hatillyba l6p6s6nek id6pontja: 6tadAs-6*6teh
jegyz6konyv szednt.

7.4. Yev6 kiilon meghatalmazissal megbizza Elad6t a j6rmrivek forgalomba helyez6s6vel 6s a
tulajdonosv6ltoz6ssal kapcsolatos okminyirodar igynt1zlssel kapcsolatos eli6r6s lebonyolit6s6val.

Elad6 elji,rdsa az alilbbiak lebonyolit6s6ra terjed ki:
mriszaki v'tzsgz

okm6nyirodai igytnt6.z6s (vagyonszerzl.sr illet6kkel kapcsolatos iigyint6z6s, forgalmi
enged6ly, torz skony"v ki6llit6sa, rcndszimt|bla, stb.)

A mfiszaki vizsga lebonyolit6s6t kovet5en Vev6 int6zkedik a glpjfum$re kcitend6 kotelez6
felel5ss6gbiztositas megkcit6se rint, majd 

^z 
erre vonathoz6 igazolilst Elad6 r6sz6re megkiildi a

tovibbi iigyint6z6s folytatasa 6rdek6ben.
A fotgalomba helyez6ssel 6s a nrlajdonosvilltozisi elj6rissal kapcsolatban felmeri.ilt kolts6geket
Elad6 viseli.

2. Teliesit6si hat6rid6

2.1. Elad6 kcjtelezetts6get v6llal arta,hogy a szerz6d6,s tirgyitk1pez6 jirmrivet, illetve eszkozciket
azok alkatr6szeivel 6s tartozlkaival (egyiittesen tovibbiakban: jirmfr) egytitt legk6s5bb a

szerz6d6skot6st kovet6 90 naptii napon beliil Vev5 r6sz1re leszilJ.irttja, valamint a kapcsol6d6
s z olgihatisokat e lv6gzi.

2.2. Az iltadds-ilwtteli elj6r6s befejez6sekor a Szerz6d6 Felek a teljesit6s megtcirt6nt6t 6s ahhoz
kapcsol6d6 minden l6nyeges konilm6nyt iltadis - 6tv6teli jegyz6k6nyvbe foglalj6k 6s azokat
k6pvisel5ik iti6n c6gszerri al6ir6saikk al igazoliilk A k6rves r6ly ", atzld s-6tv{teh jegyz6konlw
aliltrisiv al sz6l, 6t Vev5re.

2.3. E,lad6 jogosult a szerz6d6s tirgy|t k1pez6 i6rmfivet a ielen szerz6d6s v6gteliesit6si hat6id6
lei6rta el6tt, Vev6 r6sz1re 6tadn1(el5sz6llitisra jogosults6g), mely esetben, ha az Elad6 el6sz6lbt6si
iogdval 6lni kiv6n, rigy koteles a Vev5t a szerz6d6.sszer6 teljesit6s pontos tdlporrtjdr6l azt
megel6z5en legal6bb 5 nappal kor6bban ir6sban tiljlkoztatrrt Amennyiben a fentieknek megfelel5
el6zetes irisbeli tij€koztatas eddig az id6pontig nem tort6nik meg, Vev6 jogosult az el6szilirrt5st
6t igy aiirmfi' 6w6tel6t megtagadni. Szerz6d6 felek e korben rcigzitik, hogy Elad6 el6teliesit6se
eset6n rs az 5.2. pontban meghatdrozott frzet6si hatand6 villtozatfan.
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2.4.Yev6 a v6gteljesit6sr6l teljesittsitgazolilst 6llit ki. Ha a Vev5 15 munkanapon beliil nem 6llit
ki teljesit6si rgazolilst, 6s nem is utasitja el a teljesitett szolg6ltatist, abban az esetben igy
tekintend5, hogy ezen id6szak utols6 napjiln ki6llitotta az igazolist.

2.5 Yev6 kotelezetts6get villal arra,hogy a tulaidonosviltoz6st - annak a j6rmrinyilvintartilsban
tcirt6n6 6wezet6se c6lj6b6l - 15 napon belii{ bejelenti 6s a villtozisbejegyzlslre idn1.ul6 k6relm6t
jelen okirat egy eredea plldinyirnak csatol6s6val, benlruiga az illet6kes kozleked6si igazgat|,si

hat6sighoz. A Vev6 a birtokbav6tel nap)Lt6l kezd6d6en koteles az 1. pontban meghatatozott

i6rmfivel kapcsolatos valamennyi teher visel6s6re.

2.6. Elado kcitelezetts6get v6llal arta, hogy a jirrrrfr, tulaidoniog6ban bekovetkezett viltozist - a

szerz6d6s hatillyba l6p6s6t kovet5 5 munkanapon beliil - bejelenti az illet6kes kozleked6si
igazgatdsi hatosignill (okm6nyiroda) jelen mag6nokirat egy eredett plldilnyirnak a benpit6sival
vagy megkiild6s6vel.

2.7 . Jelen okirat a kozleked6si igazgatisi hat6s6gi eljirS.sban tort6n6 felhasznillils c6ljib6l, a kozriti
kozleked6si nytlvintartisr6l sz6l6 7999. 6vt I)()C(IV torv6nyben el5irt bejelent6si kotelezetts6g
teljesit6se 6rdek6ben, a kozriti kozleked6si rryrlvLntartisba bejegyzett itrrnfr, nrlaidonjog6nak,
illetve iizembentart6 szem6ly6nek viltozisit igazolo teljes bizonyit6 erejri mag6nokfuatnak a

kozleked6si igazgatisi elj6risban tort6n5 felhaszn6lhat6sigilhoz szi.i{rs6ges kcitelez6 tartalmi
elemekr6l sz6l6 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatitozottak szerint kertilt
elk6szit6sre.

2.8. Felek kiielentik, hogy ismerik a beielent6s nyilv6ntart6sba tort6n5 beiegyz6shez fitz6d6
joghatisokat, valamint a bejelent6s elmaradis6nak, illetve bejelent6si kcitelezetts6g k6sedelmes

teljesit6s6nek jogkovetkezm6nyeit, tov6bb6 isztiban vannak azzzl,hogy a teljes bizonyit6 ereifi

mag6nokirat tartalmi kovetelm6nyeinek meg nem felel6 maginokirat a kozleked|.si igazgatasi

eljilrilsban alkalmatlan av6ltoz6s nyrlvintartdsba tort6n6 bejegyeztet6s6re.

2.9 Felek kijelenik, hogy a szerz6d6.s tfugyit k1pez6 jinmfi tulajdonioga nem tartozik a bizalmi
v agy onkezel6s alap j 6n fenn6ll6 kezelt vagyonba.

3. Teliesit6s helye
Sz6l\tisi cim, 6s a szilllitishoz kapcsol6d6 szolgilltatasok teljesit6s6nek helye: 7628P6cs, Eped6s

irt 3.

4. Szetz6d6ses 6r
4.1. A Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6s t.1. ponti6ban
meghatirozott i6rmff szillxttdsit, valamint a kapcsol6d6 szolg6ltat6sokat az F,lad6 6.586.328'-
ffUf + AFA azaz hatnilli6-otszlztyolaranhitezerhiromsilzhuszonnyolc forint plusz AFA
osszegff v|telir ellen6ben v6.gzi, az alilbbtak szerint:

- Jiurm$v6tel6ra: 6.486.328,- pt + Afa

- Egy6b kolts6gek: 100.000 Ft - + /{-fa

A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy az 6ltal6ros forgalmi ad6 tekintet6ben a mindenkori hat6lyos

AFA ta*6rry rendelkez 6.seit alkalmazzik.

4.2. Az Elad6 kijelenti, hogy az ajirizt megt6tele el5tt figyelembe vett minden koriilm6nyt, amely

a szerz6d6s hiilnytalat 6s megfelel5 teliesit6s6hez sziks6ges 6s be6pitette az irbz z szerz6d6s

teliesit6s6vel kapcsolatos valamennyi kolts6g6t, igy ki.iloncisen:

a) a 16rrnfi, el66lhtasi 6s / vagy beszerz6si kolts6g6t;

b) a i6rmffvel kapcsolatos valamennyi ad6t, v6mot 6s mis kcizterhet valamint a szil\tilsi
kolts6get;

c) a sz6lhtand6 j6rmfivel kapcsolatos kezel6si, csomagol6si, takod6si, tov6bbit6si, lesz6llilisi,



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

Vev5 tulaidon6t k6pezi);
a sz61\tand6 j6rmrivel kapcsolatos dokumentumok kolts6g6t;
r6szletes i.izemeltet6si 6s karbantxtisi ritrnutat6t a szill.Jttott i6rrr,i$ minden tetellhez, 

^
szez6d6sben meghat6rozott m6don;
Vev6 g6pkezel5inek betanit6si kolts6g6t,
minden egy6b olyan szolg6ltatist, amely a iilrmfi. szlllitisa sorin az EIad6 szimira el6re
l6rhat6an felmeriil.

5. Fizet6si felt6telek
5.1. A Vev6 a v|tellrat jelenSzerz6d6s 9.9. pontja szerinti rgazolt szerz6d|.sszerri v6gteljesit6st
kcivet5en, a Kbt. 135. S (5)-(6) bekezd6s6ben r3s a Ptk. 6:130. $ (1) bekezd6s6ben foglaltak szerint
a szdrrla klzhezv|tel6t vagy - ha b6rmely, a Ptk. 6:130. $ (2) bekezd6s6ben szabilyozott
koriilm6ny fennill - u rgazolt szerz6dlsszer6 teljesit6st kovet6 30 napon beliil, sz6mla ellen6ben,
azblad6 71716008-22519087 szim,6 p6nzforgalmi sziniiljira tort6n6 utal6ssal, forintban (HUF)
teljesiti. Elad6 egy darab v6gsziml6t iogosult kiillitani, a szerz6d6ses 6rt6k 700o/o-6t el6r6
megval6sult teljesit6s eset6n. Vev6 a szeru6d6s teljesit6se sordn az ad6z6s rendj6r6l szol6 201,7.

6vi CL. torv6ny (Art.) 6s vonat-koz6 jogszabillyok rendelkez6seit teljes korben alkalmazza.

5.2. Elado nem fizethet, illetve sz6molhat el a szerz6d6s teliesit6s6vel osszefiigg6sben olyan
kcilts6geket, amelyek a 62. $ (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek nem
megfelel6 tilrsasilg tekintet6ben meriilnek fel, 6s amelyek a nyertes ai6nlattev6 ad6koteles
j ovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak.

5.3. A Yev6 fizet6si kdsedelme eset6n az Elad6 a Kbt. rendelkez6seinek megfelel5en jogosult a

Ptk. 6:155. $-6ban meghatdrozott k6sedelmi kamatot, illetve a behait6si kolts6gAtal6nyr6l sz6l6
2016. 6vi IX. torv6ny 3. S (1) bekezd6se szerinti forintosszeget kovetelni.

6. A Vev6 iogai 6s kdtelezetts6gei
6.1. Vev5 koteles azElad6 hib6tlan teljesit6se 6tdek6ben egyiittrnrikodni. Koteles az Elad6 kijelolt
k6pvisel6j6t tijlkoztatti a teljesit6st befoly6sol6 t6nyez6k, esem6nyek alakul6s6r5l. Vev5 kciteles
Elad6 munkatirsai r6sz1re a szerz6d6.s teljesit6sekor biztositani a helyszinre bejut6s lehet6s6g6t,
illewe kapcsol6d6 szolgilkztisok teljesit6sEn6l a sziiks6ges munkaterii{et z^v^rt^lln biztosit6s6t.

6.2. Yev6 iogosult a jdrm:6.vet itad6skor r6szletesen meg- 6s 6tvizsg6ku, 6s ennek keret6ben
sziiks6ges elj6risokat megtenni. A szillitand6 j6rmrinek minden vonatkoz6sban meg kell felelnie a

szerz6d6s r6sz|tk6pez6 mfiszaki leir6snak, valamint Elad6 szakmai aj6nlatanak A Vev6 iogosult
a szilllitils id6ponti6ban a i6rmrivet 6s tartoz|kait mennyis6gi 6s mfikod6k6pess6g vonatkozilsiban
ellen6rizni. A Vev5 a teljesit6si igazolilst mindaddrg nem illitja ki, amig a mennyis6gi ellen6z6st
6s a mrikod6k6pess6g min5s6gr ellen5rz6s6t v6gre nem hajtotta.

6.3. Vev6 koteles a. szerz6d6.s tilrgyit k6pez5 jirmrivet rendeltet6ss zer(ren hasznihi a gyt,rtmirryra
6s tipusra vonatkoz6an az Elad6 6ltalitadotthasznillaa utasit6snak megfelel6en. Vev5 ahasznillat
sorin 6szlelt hibrkr6l - a szavatoss6gi id5tartam alatt - koteles ir6sban 6rtesiteni az Elad6t.

7. AzElad6 iogai 6s kdtelezetts6gei
7.7. Az Elad6 kciteles a szerz6d6st kell6 gondossiggal teljesiteni, bele6rwe minden ri.szfeladat
elv6.gz€.s6t, tov6bb6, a teliesit6sben mutatkoz5 esedeges hi6nyoss6gok kiiavit6s6t is.

7 .2. Az Elad6 kciteles betartani a Vev6 6ltal adott utasit6sokat. Ha az Elad6 rigy it6li meg, hogy az
utasit6s meghaladja a szerz6d1s terjedelm6t, koteles err6l a Vev6t tijlkoztatnt az utasitis
kdzhezv|tel6nek napjit6l szimitott 3 napon beli.il. Az utasit6sok vlgrehajtis6t nem lehet
megtagadni ezen 6rtesit6ste hivatkozissal. Ha a Vev6 szakszerriden utasit6st ad, erre az Elad6
koteles 5t figyelmeztetri. AzElad6 a Vev6 utasit6sa szerint jogosult megtagadni a munkav6gz6st,

d)

e)

0
s)
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ha ez iogszab6ly vagy hat6sigi rendelkez6s megs6rt6s6re, vagy 6let- 6s vagyonbiztons6g
v esz€ly eztet6s6re vezetne.

7.3. A Vev5, illewe az iltala kijelolt szenrezet vagy szem6ly jogosult mindenkor ellen6rizni,
megvizsgilni, valamint ellen6rizni a szerz6dts keret6ben teljesitend5 szolglkatis (sz6llitis)
el5rehalad6s6t.

7.4. Az EIad6 a teliesit6shez zkozbeszerzlsr e\lrils sorin, az akalmass6g6nak igazolilsiban r6szt
vett szervezetet a Kbt. 65. S (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don k<iteles ig6nybe venni,
valamint koteles a teljesit6sbe bevonni az alkzlmassdg igazohsihoz bemutatott szakembereket. E
szervezetek vagy szakemberek bevon6sa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhat6 be m6s

(ide6rtve az 6talakul6s, egyesiil6s, szltvilils irtj6n tort6nt jogut6dl6s eseteit is), ha az Elad6 e

szervezet vagy szakembet n6lkiil vagy a helyette bevont iti szenrezettel vagy szakembettel is

megfelel azoknak az a\<almass6gi kovetelm6nyeknek, amelyeknek az Elad6 a kozbeszerz6.si

e\ilrisban az adott szefriezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg. Elad6ra a kozbeszerzlsi
ellilrils sorin bemutatott szeryezetek 6s szakemberek bevon6sira tekintet6ben egy6bir6nt a Kbt.
138 S (4) bekezd6se alkalmazand6.

Elad6 a jogosan ig6nybe vett alv6llakozo6rt 6gy felel, mintha a munk6t maga v6gezte volna;
alv6llalkoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele eset6n pedig felel6s minden olyan kdr|rt is, amely an6lkiil
nem kovetkezett volna be. Ha az Elad6 a jelen 7 . feiezet rendelkez6seit megszegi, a Vev6 jogosult

a szerz6d6.sszeg6s kcivetkezm6nyeit alkalmazni.

7.5. Elad6 az illtala 6s alkalmazottai 6ltal okozott kirlrt telies felel6ss6ggel tafiozik. E korben a

Elad5 kifejezetten kotelezetts6get v6llal zna, hogy a tev6kenys6ge folyt6n eted6 kirokat telies

korfien megt6riti.

7.6.E1z'd6 kciteles a Vev5t minden olyan koriilmEnyr6l halad6ktalanul6rtesiteni, amely a teliesit6s

eredm6nyess6g6t, vagy a hatdid6 tartisit vesz€lyezteti, vagy gitolia. Az 6tesit6s elmulaszt6s6b6l

ered6 kfulrt az Elad6 felel5ss6ggel tartozik.

7.7 - Elad6 halad6ktalanul kozol Vev6vel minden olyan koriilm6nyt, amely jelen szerz6dds

teljesit6s6t 6rdemben 6rinti vagy befoly6solja. Elad6 koteles z szerz6d6s teljesit6s6nek telies

id6tartama alatt tulajdonosi szerkezettt Vev6 szimdra megismerhet6v6 tenni 6s Vev6t
halad6ktalanul 6rtesiteni a Kbt. 143. S (3) bekezd6se szednti iigyletefu6l.

7.8. Elad6 - amennyiben kiilfoldi ad6illet6s6gff - koteles a szerz6dlshez arra vonatloz6
meghatalmaz6st csatolni, hogy ^z illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l z mlgyar ad6hat6sdg

kozvetleniil beszerezhet az Elad6ra vonatkoz6 adatokat ^z otsz6gok koztitti logseg6ly
ig6nybev6tele n6lkii{.

8. A szolgdltatis min6s6ge
A teljesitett szolglltatzsoknak minden vonatkoz6sban kovetniiik kell a szerz6d6sben

meghatfurozott mfiszaki leirist 6s minden szempontb6l meg kell felelniiik a szerz6d6sben szerepl6

mriszaki 6s egy6b kovetelm6nynek.

9. Szillit6s, ellen6z6s 6s 6w6tel
9.1. Elad6 koteles gondoskodni arr6l, hogy a szolgilkatist a teljesit6s hely6n kell5 id6ben teliesitse

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

9.2. A Vev6 a szillit6skor mennyis6gi 6s a mrikod6k6pess6gi-min6s6gr ellen6rz6st v6gez.

Mennyis6gi 6s a mfikod6k6pess6gi min5s6gi ellen6rz6s az alibbizkra terjed ki:

- a lesz6llitott i6rr.rr$ 6s tartoz6kai darab- illetve tltelsziminak ellen6rz6se,

- ^ 
sz61)ttott 16rmfr, haszn6lathoz sziiks6ges dokument6ci6 megl6t6nek vizsgilata, illetve a

16rmfi dokument6ci6nak val6 megfelel5s6gr kontrollj a,

- gyirto vagy Elad6 6ltal:. nytlatkozat, mely tartalm^zz^ ^ hat6lyos szabvilnyoknak 6s
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el5fu6soknak val6 megfelel5s6get (6rint6sv6delem, balesew6delem, t6zv6delem stb.).

9.3. Elad6 a szillitilssal egyidejrileg koteles m^gyat nyelven Vev6 k6pvisel6je r|sz6re 6radn
minden olyan dokumentumot - bele6rtve a rrragy^r hasznilati ritmutat6t, alkatr6sz katal6gust,
eredeti CE megfelel6s6gi tanrisitv6nyt 6s forgalmi enged6lyt , mely t szilllitott )irm{r
egyen6rt6kris6g6nek megillzpitdsihoz, hasznilatilhoz, kezel6s6hez 6s mfikodtet6s6hez
elengedhetedeniil sziiks6ges.

9.4. Az Elad6 kciteles az ellen6rz6s sordn feltirt hibikat 6s hi6nyoss6gokat - a lehet6
leggyorsabban 6s a sai6t kolts6g6n - helyrehozni. Amennyrben az Elad6 ezt nem teliesiti, a

Vev6nek logilban 6lI m6s szem6lyt megbizni az ut^sitilsok v6grehaitdsira,6s az ebb6l ered5 vagy
ezzel jir6 kolts6geket a Vev6 levonhatia b6rmely, az Elad6 fi:s26rc esed6kes vagy esed6kess6 v6l6
kifizet6sb6l, illetve jogosult a szerz6d6sszegr6s kcivetkezm6nyeit alkalmaznt.

9.5. A Vev5 a nem megfelel6 min6s6g!, szillrtar,do i6rm(t v^gy t^rtoz6k 6w6tel6t elutasitja. Az
elutasitott eszkozoket kiilcin jellel kell ell{tni. Az elutasitott eszkozoket el kell tivolitant a szilllitis
hely6r6l - ha a Vev5 ezt k6ri - a Vev6 6ltal kiielolt id5n beltil, 6s ha ez nem tcir6nik meg, 

^zElad6 kolts6g6re 6s kock6zat6ra keriitrnek eltivolit6sra.

9.6. A Felek a mennyis6gi 6s a mfikod6k6pess6gi-min6s6gi ellen6rz6st kovet6en iizempr6b6t
tartanak. A funkcionilis teszt sor6n, ha valamely funkci6 nem megfelel6en mfkodik, vagy a Vev6
a jfumfi mrikod6s6vel osszefiigg6sben valamely folyamatot nem tud kezelni, ennek elh6it6sa az

Elad6 feladzta. Az Elad6 javaslatot tehet a folyamat megviltoztat6silra, de Vev6 dcint arr6l, hogy
a javaslatot elfogadja-e, v^gy 

^ 
rendszert kell m6dositani a folyamatnak megfelel6en.

9.7. Elad6 kciteles az izempr6ba sor6n fekart hib6kat 6s hiinyoss6gokat - a lehet6 leggyorsabban
6.s a sajit kolts6g6n - helyrehozni. Amennyiben az Blad6 ezt nem teljesiti, a Vev6nek iogihan iil
m6s szem6lyt megbizni 

^z 
at^sitilsok v6gehaitisdra,6s az ebb6l ered5 vagy ezzel jir6 kolts6geket

a Yev6levonhatja b6rmely, az Blado r6sz6re esed6kes vagy esed6kess6 v6l6 kifrzet6sb5l, illetve
i o go s ult a sz erz 6 d6.ss z eg6s kove tkezm6 ny eit alkalmazri.

9.8. Szeru6d6d6 Felek az 6tad6,s-6w6tel1elifu st a sikeres iizempr6ba lezirisit kovet5en tartanak.
Yev6 az 6t^d s-6tvete1i jegyz6konyvet akkor k<iteles alilini 6s a teljesitlsiigazolilstliiadri,ha az
iizempt5ba sordn az itadott jirmfr hibidanul funkciondl. A szillitott iilrrrrfi nrlajdonjoginak
6tszil76sa, az 6tad6,s-6w6tel id6ponqiban tort6nik, s Vev5 att6l kezdve szedi annak hasznait, viseli
terheit 6s mindazt ak6rt, melynek megt6rit6s6re m6st kotelezni nem lehet.

9.9. A rendeltet6sszeri hasznilatot 6s az alapvet6 funkcion6l6st nem befoly6sol6 apr6bb hibak
eset6n Vev6 is k<iteles alAimia jegyz6k6nyvet, kiadni a teljesit6si igazolilst 6s a j6rmrivet itvenni.
Szeru6d6 felek egyez6en adj6k el6, hogy ebben az esetben a hib6kat a iegyz6konyvben t6telesen
rogzittk,6s Elad6 koteles a kijavitisukat a teljesit6s igazol6s kiadisdt kcivet6 15 napig v6grehajtani.
Amennyiben az Elad6 zz el6tt hat6rid6ig a rogzitett hib6kat nem javitja ki, a Vev5 jogosult a

v€.telfu arinyos r6sz6nek ahlbaiavitS.s id5pontj6ig tort6n6 visszatartisdra.

9.70. Az 6tv6telt kovet5en az Elad6 koteles sz6tszedni 6s eltivolitani az ideiglenes szerkezeteket
valamint a szerz6d6.s teliesit6s6hez a tov6bbiakban m6r nem sziiks6ges anyagokat. Koteles
tov6bb6 elt6volitani minden szemetet vagy akadillyt, 6s az ilwltel hely6t a szerz6d6sben
el6irtaknak megfelel6en helyre6llitani.

10. Szetz6d6sszeg6s
10.1. Amennyiben a Szerz6d6 Felek egyike szerz5d6sszeg6st kcivet el, a szerz6d6sszeg6s folytdn
k6rt szenvedett f6l kirt6rit6sre 6s/vagy kotb6rre 6s/vagy azonnals.hat6ly6, felmond6sra jogosult.

10.2. AYev6 az Elad6hoz intlzett ir6sbeli nyilatkozattal,kilrt€ntlsi kcitelezetts6g n6lkiil azonnah
hatilllyal felmondhatja a szerz5d6st, ha

n az Elad6 szerz6d6sszeg6st krivet el, azaz a szetz6d6.sb6l ered6 valamely kotelezetts6g6t nem
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teliesiti;
b) az Elad6 6sszerri id6n belil nem teljesiti a Vev5 arta vonatkoz6 felsz6ht6s6t, hogy tegyen

marad6ktalanul eleget a szerz6d6,sben meghat6rozott kotelezetts6ge kifog6stalan 6s id5ben
pontos teljesit6s6nek,

.) az Elad6 megtagadia a Vev5 Lltal adott utasit6sok v6.gehaitisdt;
d) az Elad6 a Vev6 jovihagyi,sa n6lkiil engedm6nyezt a szerz6d6sb6l ered6 kovetel6s6t, v?gy

Elad6 a Vev5 el6zetes hozzilliruhsa n6lki.il6s a Kbt. 138. $ rendelkez6seibe iitkoz5en vesz
ig6nybe alvilllzlkoz6t vagy egy6b kozremfikcid6t a szerz6d6s teljesit6s6hez,

e) a Vev6 fizet6sk6ptelenn6 v6lik, felsz6mol6si, v6gelsz6mol6si elifuils indul vele szemben,

felfliggeszti gazdasigp tev6kenys6g6t;

0 EIad6 a teljesit6si hat6rid6hoz k6pest tobb mint 20 napos k6sedelembe esik, mely
k6sedelem eset6ben meghiirsul6si kotb6rt Vev6 nem 6rv6nyesithet.

10.3. Vev6 a szerz6d6st felmondhatia vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - z szerz6d6st6l
elillhat, ha a Kbt. 143. S (1) bekezd6s6ben meghatS"rozott esetek b6rmelyike fenn6ll. A Vev6
az Elad6hoz int|zett ir6sbeli nyilatkozattzl, kirt6fit6si kotelezetts6g n6lki.il azonnali hatilllyal
felmondia a szerz6d6st, ha az Elad6 tulajdoni helyzet6ben vagy tulaidoni viszonyaiban
b6rmely, a Kbt. 143. S (3) bekezd6s6ben meghatlrozott kcidilm6ny bekovetkezik.

70.4. Az Elad6 azotnahhatilllyal felmondhatja a szerz6d6st, ha a Vev5 nem fizeti meg 
^z 

Elad6
r6sz6re a Vev6 6ltal ki6llitott igazolils 6rtelm6ben esed6kes b6rmely cisszeget az zddsvttelt

szerz6d6sben meghatirozott hatiid6ig, felt6ve, hogy az Elad6 6ltal drzott legalibb 30 napos

p6that6rid5 is eredm6nyteleniil eltelt, tov6bb6 Vev5 sorozatosan 6s sulyosan megszegi a

szez6d6sb5l ered6 l6nyeges kotelezetts6geit, 6s a szerz6d6sszeg6st ir6sbeli felsz6litis ellentire sem

orvosolja.

10.5. Az Elad6nak a Vev5 esetleges kirit meg kell t6ritenie 6s lehet6s6g szerint mentesitenie kell
a Vev6t, illetve annak villalkoz6it 6s alkalmazottait minden pemel, ig6nnyel, vesztes6ggel6s k6rral

szemben, amely az Elad6 tev6kenys6g6b,5l vagy mulasztisib6l ered ielen szerz6d6s teljesit6se

sor6n.

10.6. Egyoldalt felmondis eset6n a felmond6si id6 kezd6 ntpia a felmond6 f6l t6rtivev6nyes

6rtesit6 level6nek a m6sik f6l6ltahk6zhezv6tele. A Posta 6ltali m6sodik eredm6nytelen k6zbesit6si

kis6rlet eset6n a lev6l k6zbesitettnek tekinthet6.

11. Kapcsolattartis
11.1. Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6s hat6lya alatt egymissal kolcsoncisen

egyi.ittmfikodve j6rnak el, ennek 6rdek6ben Elad6 folyamatosan tailkoztatni koteles a Vev6t a

teljesit6s menet6r6l. A Felek a szerz6d6s teliesit6se sor6n minden l6nyeges koriilm6nyr6l kotelesek

egym6st irdsban 6rtesiteni.

7 1. .2. Y ev 6 ftsz6r6l a kapcsolat tartisru fel) ogo sitott s z em6ly:

N6v: Luk6cs Ferenc
Telefon: + 36 / 30-217 -9285
Fax 'r72-805-333

E-mail: lukacs. ferenc@biokom.hu

Az Elad6 6ltal kapcsolattartisru 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 el6z6 pontban megneYezett

k6pvisel6iket, hogy a teliesit6s sor6n hozott dont6sekn6l a feleket teljes iogkorrel k6pviseli6k.
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N6v:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Ezen k6pvisel5k jogosultak, illewe kcitelesek megtenni mindazon mfiszaki int6zked6seket,
nyilatkozatot, amely a szerz6d1s teliesit6s6hez sziiks6gess6 vilik 6s a ielen szerz6d6sben, s a
szen6d1s mell6kleteiben foglaltakkal nem ellentrStes. Szerz6d6 felek k6pvisel6inek a jelen
szerz6d6sben biztositott jogkot6nek korl6toz6sa a m6sik f6llel szemben csak ir6sbeli kozl6st6l
kezdve hat6lyos. A k6pvisel6k szem6ly6ben tcirt6n6 v6ltoz6st a felek egymdssal zzonnal, ir6sban
kcizlik. Ha valamelyik f6l a nytlatkozatznak 6w6tel6r6l visszaigazolilst kiv6n kapni a misik f61t6l
(cimzett6l) ezt 

^z 
ig6ny6t fel kell ti.intetnie a nyrb*ozataban. Abban az esetben, ha valamely

hat6id6 szimitisa a nyrlatkozat 6tv6tel6t6l kezd6dik, a nyilatkozatot megtev6 f6lnek 
^tytlatkozataban k6rnie kell a cimzen6l az 6tv6tel vtsszargazolasil

11.4. Vev6 r6sz6r6l a szil)itisok ellen5rz6s6re, 6s az 6tad6s-6w6teli eljilris lebonyolitisira
feljogositott szem6ly:
N6v: Luk6cs Ferenc
Telefon: + 36 / 30-217 -9285
Fax: +72-805-333
E-mail: lukacs. ferenc@biokom.hu

Az Elad6 ftsz6r6l a szillitisok ellen5rz6s6re, 6s ^z iltadis-ilwlteli eljfu6s lebonyolit6sdra
feliogositott szem6ly:

Czrk6 Csaba
+36/30-374-0074

czako.csaba@cpmhungary.hu

11.5. A Szerz6d6 Felek ielen szerz5d6sben meghatalmazzilk az el6z6 pontban megnevezett
k6pvisel6iket, hogy a szillitdsok el1en6rz6se, illet6leg az itzdis-6w6teli elj6r6s lebonyolit6sa sordn
aSzerz6d6 Feleket telies iogkorrel k6pviseli6k. A megjelolt k6pvisel6k jogosultak, illetve kotelesek
megtenni mindazon mriszaki int6zked6st 6s nyilatkozatot - ide6rtve a sz6llit6lev6l, t17et6leg az
6tad s-atvlteli jegyz6konyv alilttisit -, amelyek sz6llitisok ellen6rz6se, illet5leg az 6tadis-6rv6teli
eliilris lebonyolitisa sor6n s ziiks6ges s6 v6lnak.

12. Szerz6d6st biztosit6 mell6kkiitelez etts 6gek
72.1. Ha Elad6 olyan okb6l, amely6rt felel6s, megszegi a szerz6d6.st, 6s ezzel, a v6gteljesit6si
hataid6n t6l k6sedelmesen teliesit, a Vev6t k6sedelmi kotb6r illeti meg. A k6sedelmi kotb6r napi
m6rt6ke a szerz6d€,s szednti - 6ltal6nos forgalmi ad6 n61ki.il szimitott - ellenszolgiltatds (v6telir)
0,5 o/o-af napt6ri nap. A k6sedelmi kotb6r a k6sedelembees6s napiiltol esed6kes. A k6sedelmi
kotb6t maximilis cisszege a szerz6d6,s szerinti - 6ltal6nos forgalmi ad6 n6lkiil szilmitott -
ellenszolg6l tatis 1 0 o/o-a.

72.2. Amennyiben az Blad6nak felr6hat6 k6sedelem a szerz6dlsben kik<itrjtt v6ghat6rid6hoz
k6pest el6.i a 20 napot, a Vev6 an6lkiil, hogy 6rdekmrilisit bizonyitana kellene iogosult a
szerz6d1st azonnalt hatdllyal felmondani. Elad6 ebben az esetben meghirisul6si kotb6rt k<iteles
megfizetni, melynek m6rt6ke: a szerz6d6s szerinti, ApA .remtil sz6mitott dii 70 o/o-a. A
meghidsulisi kotb6r 6rv6nyesit6se eset6n Elad6t k6sedelmi kotb6r nem terheli.

12.3. A Vev6 csak abban az esetben tarthat ig6nyt a k6sedeimi kotb6rre, amennyiben a k6sedelem
az F'bd6 lttb j6b6l ered. Amennyiben Yev6 az Elad6 61rtal lsszerien k6rt, a szerz6dlsszer6
teljesit6shez sziiks6ges inform6ci6t, adatot, nyilatkozatot,hozz6j6ni6st, dcint6st a Szerz6d6 felek
6ltal risban rogzitett hat6dd6n beliil nem bocs6tja az Blad6 rendelkez6s6re, 6s a k6sedelmes
teljesit6s l<tzirolagVev5 ebb6li Elad6 6ltal el nem h6rithat6 mulaszt6sib6l ered, abban az esetben
kotb6rig6ny nem 6rv6nyesithet6. Elad6t tovibbi nem terheli kotb6rfrzet6si kotelezetts6g, ha
kotelezetts6gei teliesit6s6t vis maior akaddlyozza meg. Vis maior alatt 6rtend5k kiilonosen elemi
csapisok, szt6ikok vagy egy6b munkahelyi zavargisok, f<jldcsuszaml6sok, foldreng6sek, viharok,
vill6mcsapisok, 6rad6sok, valamint egy6b hasonl6, el6re nem lithat6 esem6nyek, amelyek
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mindk6t f6l 6rdekkor6n kiviil meriilnek fel, 6s amelyeket a felek kell6 gondoss6ggal sem tudnak
kikiiszobolni.

12.4. A Szerz6d1s - 12.2. pontban leirt eseten ki\riil - Elad6nak felr6hat6 okb6l tot6n5
meghiirsul6sa eset6n Elad6 koteles t szerz6d1s szerinti - 6ltal6nos forgalmi ad6 n6lkiil szilmitott -
ellenszolg6ltatis 10 o/o-6nak megfelel6 osszegfi kotb6r megfizet6s6re. A kotb6r vetit6si alapia a

szerz6d6s telj esit6s6nek ariny 6ban megfelel5en csokken.

72.5.Yev6 kotb6rig6ny6nek 6rv6nyesit6se nem jelenti a Vev5 egy6b - hibis teljesit6shez kot6d5 -
ig6nyeinek elveszt6s6t.

13. J6till6s, szavatossig
1 3.1 . Elad6 a lesz6llitott jirmfue az 6tadis-Lw6teh eli6r6s lezirisit kovet6 72 h6nap mindennemri
gy6rt6mfivi megkot6s n6lkiili jotallastv6lTal- A szavatossirg j"g a mindenkor hat6lyos Ptk. el6irisai
szerint alakul.

73.2. Az Elad6 kciteles saj6t kolts6g1n az esedeges hib6kat a lehet6 leghamarabb helytehozni,
illetve kijaviani. Az Elad6 koteles - amennyiben iogszabily szigorubb felt6teleket nem iilapit
meg - a hiba bejelent6s6t kcivet6 24 6rl;n beliil a megfelel6 szem6lyi illomirrrryal z javitist a

szakszewuben elkezdeni 6s annak befejez6s6ig folyamatosan munkit v6.geznt. A fentiekben
meghatilrozott id6intervallum munkanapok figyelembev6tel6vel 6rtelmezend6k

Az Blado koteles az ajinlatilban v6llalt iotillli.s id6tartama alatt alkatr6szcsettlt nem ig6nyl5

meghibisodis eset6n 48 6rin beliil, alkatr6szcser6t ig6nyl6 meghib6sod6s eset6n 96 6rit beliil az

el66llt hib6t kijavitani. A kicser6lt vagy l<tjavitott szolg6ltat6s tekintet6ben rijra kezd6dik a 1ot6llast
id6 azor, a napon, amikor a Vev5 szdmira kiel6git6 m6don a csere v^gy a kijavit6s megtort6nik.
Ha a szerz6d6s t6szleges 6w6telr61 rendelkeztk, a i6t6llLsi id6t a sz6llitand6 iruknak csak a csete

vagy kijavitis Lltil 6rintett r6sz6rc vonatkoz6an kell meghosszabbitani.

73.3. Ha meghibisod6s tort6nik a i6t6llasi id6 alatt, a Vev6 koteles felsz6lit6st ki.ildeni az

Elad6nak. Ht az Elad6 nem javitja ki a hib6t az el6rthatiid6rc, a Vev6 iogosult ara,hogy sai6t

maga javitsa li a hib6t, vagy, hogy valaki mist bizzon meg a munka elv6gz6s6re az Elad6
ko ckizatira 6s kolts6g6re.

14. Vit6s iigyek tendez6se
Minden lelen szerz6d6sb6l ered5 vitis k6rd6st aSzerz6d6 Felek els6sorban kozos megegyez6ssel

pr6b6lnak megoldani. Amennyiben ere nincs lehet6s6g, igy lrtll*tztirtol ftigg6en kikotik a P6csi

J fu 6sbtr o sie ille t6leg a P 6c si Torv6ny s z 6k lizilrolagos ille t6 ke s s 6 g6t.

15. Alkalmazand6 iog
Jelen szerz5d6sben nem szabilyozott k6rd6sekben a jelen szerz6d1s 6s elvilaszthatadan

mell6kletei, az Eljirdst Megrndit6 Felhiv6s, a Kozbeszerzlsi Dokumentum, az Elado 6ltal

benyiitott Ajilnlat rendelkez6sei, valamint a kcizbeszerz6sekr,5l szolo 2015.6vi cXLIII. torv6ny 6s

tPolginTorv6nykony'vr5l szolo 2073.6vi V. tcirv6ny tendelkez6s ei az tinyad6ak.

16. A Szeru6d6s mell6kletei
16.1. Jelen szerz6d6s elv6laszthatatfin ft.szlt k6pezik az alilbbi mell6kletek:

7. sz6mi mell6klet A,Adatt6teli felhivis

2. sz|mumell6klet Kozbeszerzlsi Dokumentum @ftiszaki leir6s), illetve ennek

m6dosit6sa (amennyiben a kozbeszerzlsi eliilris sor6n 
^

kozbeszerz6si dokumentum m6dosit6sra kernlt)

3. szimu mell6klet: Kozbeszerz6si elj6r6s sorin a Yev6 r|sz|r6l nyuitott kieg6szit6

t6j6koztat6s (amennyiben a kozbeszerz|,si e\6r6s sor6n kieg6szit5
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tii 6ko ztatis val6 s ult meg)

4. szdmi mell6klet: Elad6 kozbeszerz6s sor6n benyujtott szakmai ajirlata

16.2. A Szeru6d6 Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem kerii{nek
csatol6sra a szerz6d6.s tcirzsszciveglhez, de a Szerz6d6 felek sz6m6ta ismett azok tartalma. Ezen
iratokat rigy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szetz6d6s elvillaszthatzdan ft.sz|t k6pezik, azzal
egyiitt 6rtelmezend5ek.

17 . A Szen6d6s m6dositisa

Jelen szetz5d6st Felek lizfu6lag ir6sban, a Kbt. 141. S alapiiln - az ott leirt felt6telek szerint -
m6dosithatjik. A m6dosit6sokat tartzlmaz6 meg6llapodist a k6s6bbiekben a szerz6d6s szerves
r6szek6nt kell kezelni.

18. A szerzSd6s hatilybal6p6se

1 8.1 . Jelen szerz6d6.s a Szerz6d6 Felek iltali aliitisdnak napjin l6p hat6lyba.

18.2. Szerz6d6 Felek lelen szerz6d6st 6tolvas6s 6s egys6ges 6rtelmez6s ut6n azt, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jovihagyolag 6s c6gszer6en trtak al6 a @6.gy) r\aryar nyelvri eredeti
p6ld6nyban, melyb6l2 ftett6) p6ldiny Vev6t, ill. 2 ftett6) p6ld6ny Elad6t illeti.

Kiskunf6legy hiza, 2020._." S.{, . *.J., napiiln
/ ceu Hungary Kft.
6100 Kiskunfelegyhdza, Kasza u 5
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Cegjegy26kszam: 03-09-'1 30470
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CPM Hungary Kft.

K6pviseli: Czak6 Csaba tigyvezet5

BIOKOM Nonprofit Kft.
K6pvis eli: Genczler I s win tiglwez e t5 igazgat6
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I,lllenjegzes a BIOKOM Nonprofit Kft. resz6r5l:
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