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eoAsvnrgLr szgp.z6oes

amely l6trejott egyftszr6l a BIOKOM P6csi Virosiizemeltet6si 6s Kiirnyezetgazdilkod6si
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6g{i Titsas6g (sz6khely: 7632 P6cs, Sikl6si it 52., Cg.: 02-09-

062862, ad6sz6m: 11014959-2-02, k6pviseli: Genczler Istv6n igyvezet6 igazgat6), mint vev6 (a
tov6bbiakban: Vev6),

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

730470, zd6szfurn: 22630777-2-03, bankszimlaszim 11716008-22519087, k6pviseli: Czako Csaba

tigyvezet5), mint elad6 (a tov6bbiakban: Elad6) (a tov6bbiakban egyi.ittesen: Szerz6d5 felek)

kozott a mai napon az alilbbi felt6telekkel.

E16zm6nyek

Vev5, mtnt a16nlatk6r6 2020. ianuir h6nap 37. rurpjfu ,,Kistehergdpjdrmfruek besTgr4se" tdrgyban a

kozbeszerz6sekr6l szolo 2015.6vi CXLIIL torv6ny (a tovibbiakban: Kbt.) Harmadik R6sz 112. $
(1) bekezd6s b) pontja 6s a Kbt. 113. S alapjin nyflt kozbeszerzlsi eli66st inditott.

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

alapjin az elj66s 5. t6sz6t k6pezte: 1 db iri kisteherg6piirmii beszerz6se IV. Vev6 a

koibeszerzls tirgyival szemben tirnasztott mennyis6gi 6s szakmai kovetelm6nyeket az eli6r6st

megindit6 felhiv6sban 6s a kozbes zerzlsi dokumentumban hatdrozta meg.

Vev6 a kozbeszerzl,s tfugydval szemben timasztott mennyis6gi r6s szakmai kovetelm6nyeket az

eli6r6stmegindit6 felhiv6sban 6s a kozbeszerzl,sidokumentumbznhatirozta meg'

Vev6 a kozbeszerz6si elj6r6s sor6n benyrijtott aiiltlatokat megvizsgillta, egym6ssal cisszevetette,

a sziiks6ges 6rt6kel6st lefolytatta, 6s dont6s6t az elbfu6l6st kovet5en, 2020. 6v febru6r h6 26

napi6n fu6sban aj6nlattev5kkel k6zolte. Vev6 hivatkozott kozbeszerz6si eli6t6s <itodik r6sz6ben

hozott dont6se szerint a nyertes alinlattev6 az Elad6lett-

Ilyen el6zm6nyek ut6n a Szerz6d6 Felek az e116r6,st megindit6 felhivisnak, a dokumentici6

ri"z6t k1pez6 feladatleir6snak, valamint az Elad6 kozbeszerz6si elj6risban benyiritott

ajinlt;tinak megfelel6en az alibbiak szerint illapodnak meg:

l. LszetzSd6s tLrgya
7.7. Az Elad6 u6l1^lia, hogy a szerz6d1s tirgyiltklpez6l db 6, kisteherg6piirmffvet 6.s tattozlkait

(tov6bbiakb an: iilrmfi) a Preambulumban hivatkozott kozbeszerz6si eli6ris eli6t6st megindit6

ielhiv6s6ban 6s kozbes zerz6,si dokumentumdban szerepl6 el5ir6soknak 6s a mriszaki ismetet6ben

v6llalt felt6teleknek megfelel6 mriszaki tartalommal leszilfltga, valamint elligz a ielen

szerz5d6sben, illetve mell6kleteiben meghatirozott kapcsol6d6 szolgiltat6sokat.

Elad6 a g6ppel egyiitt koteles 6tadn a iilrlrrrfi haszrrillatt ritmutat6i6t, a KRESZ szerint kotelez6

tattoz6kokat.

Elad6 kiielenti, hogy a jdrmfi per-6s tehermentes, valamint annak tulaidonjog6val szabadon

rendelkezik.
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7.2. Szeru6d6 Felek meg6llapodnak abban, hogy az ajirlatbtn esetlegesen konkr6tan megaj6nlott
eszkoz vagy berendez6s helyett (a term6k gyirtilsinak megszfin6se, a lr:rirkanlv lr:,egviltozisa,
vagy id6szakos beszerezhetedens6g miatt) azonos, vagy jobb iellemz6kkel bir6 term6ket sz6llithat
az Blad6. Ez a szab6ly csak akkor alkalmazhat6, ha az ercdeti eszkoz vagy berendez6s
szillTrtdsinak az Elad6n kivii'l iU6 okb6l tot6n6 lehetedenn6 v6l6sit az Elad6 el6zetesen igazolja
(tudom6sra iut6skor halad6ktalanul bejelenti) 6s egyben rgazolja (term6kismetet6vel), hogy a

sz6lht6srz megaj6nlott fuu ielTemz,5i megfelelnek az ajilnlatban meghatarozottaknak. Felek
megillapodnak abban, hogy a v6tel6r a fentiek kovetkez6ben nem villtoztk.

1.3. Vev6 tulajdonszerzls6t megalapoz6 jogiigylet hat6lyba l6p6s6nek id6pontja: 6tadis-6*6teb,
jegyz6koryv szerint.

1.4. Vev6 kiilon meghatalmazissal rnegbizza Elad6t a j6rmffvek forgalomba helyez6s6vel 6s a
tulajdonosvilltozissal kapcsolatos okm6nyirodat igytntlzlssel kapcsolatos elj6r6s lebonyolit6s6val.

Elad6 ellilrdsa az alibbiaklebonyolitis6ta teled ki:
mfiszaki ilzsga
okm6nyirodar ngynt6.z6s (vagyonszerz1,si illet6kkel kapcsolatos tigyint6z6s, forgalmi
enge d6ly, torz s ko nyw lii.ll itisa, rcndsz imtib la, s tb.)

A mfiszaki vizsga lebonyolit6s6t kovet6en Vev5 int6zkedik a glpiilrmire kotend6 kcitelez5
felel5ss6gbiztosit6s megk<it6se trint, maid az ette vonatkoz6 igazolilst Elad6 r6,sz6re megkiildi a

tov6bbi iigyint6z6s folytatasa 6rdek6ben.
A forgalomba helyez6ssel 6s a tulajdonosv6ltozisi elj6rissal kapcsolatban felmenilt kolts6geket
Elad6 viseli.

2. Teliesit6si hatirid6

2.1. Elado kotelezetts6get v6llal arra,hogy a szerz6d€s tfugyitk1pez6 j6rmfiveq illerve eszkozciket
azok alkatr6szeivel 6s tartozdkaival (egytittesen tovibbiakban: iarmfi) egyiitt legk6s5bb a
szerz6d6skcit6st krivet5 90 naptili napon beltil Vev6 r1sz6re leszillttia, valamint a kapcsol6d6
sz olgilltatdsokat elv6gzi.

2.2. Az 6tad6's-6w1teli elj6r6s befejez6sekor a Szerz6d6 Felek a teliesit6s megtort6nt6t 6s ahhoz
kapcsol6d6 minden l6nyeges koriilm6nyt 6tad6.s - 6w6teli jegyz6konyvbe foglali6k 6s azokat
k6pvisel6ik iqin clgszeri, alilfuilsaikkal igazoli6k. A kirveszlly az 6tadis-6rv6teli jegyz6konyv
al6tr 6sdv al s 2611 6t Vev6re.

2.3. I1lad6 jogosult z szerz6d6s tirgyit k6pez6 iilrmivet a ielen szerz6d6s v6gteljesit6si hat6rid6
leiilrta el6tt, Vev5 rlszlre 6tadnt (el6szillidsra jogosults6g), mely esetben, ha az Elado el6szilllttisi
iogival 6lni kiv6n, rigy koteles a Vev5t a szetz6dlsszeni teliesit6s pontos id6pong6l.irl azt
megel6z6en legal6bb 5 nappal kor6bban risban t6i6koztatni. Amennyiben a fentieknek megfelel6
el6zetes ir6sbeli tdilkoztatas sfldig az id6pontig nem tor6nik meg, Vev5 jogosult az el6szillitist
6t gy a i6rmi 6w6tel6t megtagadni. Szerz6d6 felek e k<irben rogzitik, hogy Elad6 el6teljesit6se
eset6n is az 5.2. pontban meghatilrozott fizet6si hat6id6 villtozatlat.



2.4. Yev6 a v6gteliesit6sr6l teljesitlsi tgazolilst 6llit ki. Ha a Vev6 15 munkanapon beli.il nem 6llit
ki teljesit6si rgazolilst, r5s nem is utasitja el a teljesitett szolg6ltatilst, abban az esetben (rgy

tekintend6, hogy ezen id5szak utols6 mpjiln ki6llitotta az rgazolilst.

2.5 Yev6 kotelezetts6get v6llal ara,hogy a tulajdonosviltozist - annak a j6rmrinyilv6ntatt6sban

tcirt6n5 ilfirezet|se c6lj6b6l - 15 napon beli.i{ beielenti 6s a villtozilsbeiegyz|.stre ir6nyul6 k6relm6t
jelen okirat egy eredeti p6ld6ny6nak csatol6sival, benyfrjga az illet6kes kozleked6si tgazgatisi
hat6sighoz. A Vev6 a birtokbavltel napjilt6l kezd6d5en kciteles az 7. pontban rneghatatozott
jirmrivel kapcsolatos valamennyi teher visel6s6re.

2.6. Ela'do kcitelezetts6get v6llal ana, hogy a i6rmi nrlajdonjog6ban bekovetkezett villtozist - z

szerz6d6s hatillyba l6p6s6t kovet6 5 munkanapon beliil - bejelenti az illet6kes kozleked6si
igazgatisi hat6s6gn6l (okm6nyiroda) jelen mag6nokirat egy eredett plld6nyirnak a beny(rjt6s6val

vagy megkiild6s6vel.

21.Jelen okirat a kozleked6sitgazgatisi hat6sigi eljilrl;sban tort6n6 felhaszn6l'is c6li6b6l, a k<izriti

kozleked6si nytlvintart6sr6l sz6l6 7999. 6vi LI()CilV torv6nyben el6irt bejelent6si kotelezettslg
teliesit6se 6rdek6ben, a koziti kozleked6si nytlvintartasba bejegyzett iilrmfi tulajdonjog6nak,

illetve iizembentart6 szem6ly6nek vLltozisit igazolo telies bizonyit6 etejfi mag6nokiratnak a

kozleked6si igazgatisi elj6r6sban tort6n6 felhaszn6lhat6s6gihoz sziiks6ges kotelez6 tartalmi
elemekr6l sz6l6 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghat6rozottak szerint keriilt
elk6szit6sre.

2.8. Felek kijelentik, hogy ismerik a beielent6s nyilv6ntartisba tort6n6 beiegyz6shez ffrz6d6
joghatisokat, valamint a bejelent6s elmarad6sinak, illetve beielent6si kotelezetts6g k6sedelmes

teliesit6s6nek jogkovetkezm6nyeit, tov6bb6 tiszt6ban vannak azzal, hogy a teljes bizonyit6 ereiri

mag6nokirat tartalmi k<ivetelm6nyeinek meg nem felel6 magiLnokirat a kcizlekedlsi tgazgatasi

eliilrilsban alkalmadan avilltozils nytlvintartilsba tort6n6 beiegyeztet6s6re.

2.9 Felek kijelenik, hogy a szerz6d1s tfugydt klpez6 16rmi tulajdonioga nem tartozik a bizalmi
vagyotkezeli.s altpiiln fenn6ll6 kezelt vagyonba.

3. Teliesit6s helye
Sz6llit6si cim, 6s a szilTitishoz kapcsol6d6 szolgilltat5sok teliesit6s6nek helye: 7628P6.cs, Eperf6s

6t 3.

4. Szetz6d6ses 6r
4.1. A SzerzSd6 Felek megillapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6.s 1.1. pontiiban
meghatirozott )irrrrfi szil\tasit, valamint a kapcsol6d6 szolg6ltatisokat az Blado 6.686.456''
ffUf + AFA, 

^z 
z hatrnilli6-hatszdznyolcvinhatezer-n€.gyszizowenhat forint plusz Ape

osszegri vltelilr ellen6ben v6gzi, az alilbbrak szerint:

- JLrm$v6tel6rz: 6.586.456,- Ft + Afa

- Egy6b kolts6gek: 100.000 Ft - + Afa

A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy az 6ltal6nos forgalmi ad6 tekintet6ben a mindenkori hatilyos

ArA ta*6.ry rendelkez6s eit alkalmazzik.

4.2. Az Elad6 kiielenti, hogy az aifunlzt megt6tele el6tt figyelembe vett minden koriilm6nyt, amely

a szerz6d6s hinytabn 6s megfelel6 teliesit6s6hez sziiks6ges 6s be6pitette az 6tba a szerz6d1s

teliesit6s6vel kapcsolatos valamennyi kolts6g6t, igy kiilcincisen:

a) a 16rmfi el66llit6si 6s/va;gy beszerz6si kolts6g6t;

b) a j6rm6vel kapcsolatos valamennyi ad6t, vimot 6s m6s kcizterhet valamint a szilllitisi
kolts6get;

c) a szillitand6 j6rmrivel kapcsolatos kezel6si, csomagolisi, rakod6si, tovibbit6si, lesz6llit6si,

fr,zz-



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

Vev6 tulaidon6t k6pezi);
a sz6lhtard6 i6rmrivel kapcsolatos dokumentumok kolts6g6t;
r6szletes iizemeltet6si 6s karbantafiilsi titmutat6t a szillitott i6rmn minden tetellhez, 

^
szerz5d6sben meghat6rozott m6don;
Vev5 g6pkezel6inek betanit6si kcilts6g6t,
minden egy6b olyan szolgilltatast, amely a jirmfr, szillitdsa sorir az Elad6 szLmira el6te
l6that6an felmeriil.

5. Fizet6si felt6telek
5.1. A Vev6 a v6tel6rat ielen Szerz6d6s 9.9. pontja szerinti igazolt szerz6d6,sszer6 v6gteljesit6st
kcivet6en, a Kbt. 135. $ (5)-(6) bekezd6s6ben 6s a Ptk. 6:130. $ (1) bekezd6s6ben foglaltak szerint
a szilmla k6.zhezv6tel6t vagy - ha b6rmely, a Ptk. 6:130. $ (2) bekezd6s6ben szabillyozott
kori.ilm6ny fennill - az igazolt szerz6d6.sszer6 teljesit6st kovet6 30 napon beliil, sz6mla ellen6ben,
az Elad6 11716008-22519087 szimi p6nzforgalmi szinl6i6ra trirt6n6 utal6ssal, forintban (HUF)
teliesiti. Elad6 egy darab v6.gszin76t jogosult ki6llitani, a szerz6d6,ses 6rt6k 700o/o-6t el6r6
megval6sult teljesit6s eset6n. Vev6 a szerz6d6.s teljesit6se sorin az ad6z6s rendj6r6l szolo 2017.
6vi CL. tcirv6ny (Art.) 6s vonatkoz6 iogszabillyok rendelkez6seit teljes k<irben alkalmazza.

5.2. Elado nem fizethet, illetve sz6molhat el a szerz6d6s teljesit6s6vel osszeftigg6sben olyan
kolts6geket, amelyek a 62. $ (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek nem
megfelel6 tilrsasilg tekintet6ben meriilnek fel, 6s amelyek a nyertes aj6nlattev6 ad6koteles

iovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak.

5.3. A Yev6 fizetlsi k6sedelme eset6n az EIad6 a Kbt. rendelkez6seinek megfelel6en jogosult a

Ptk. 6:155. $-6ban meghatdrozott k6sedelmi kamatot, illetve a behajtisi kolts6gital6nyr6l sz6l6
2016.6vt IX. torv6ny 3. S (1) bekezd6se szerinti forintdsszeget kovetelni.

6. A Vev6 iogai 6s kiitelezetts6gei
6.1. Vev6 koteles azElad6 hib6tlan teljesit6se 6rdek6ben egyiittmrikodni. Koteles az Elad6 kijelolt
k6pvisel6j6t tiilkoztatnt a teljesit6st befoly6sol6 t6nyez6k, esem6nyek alakul6s6r6l. Vev6 kcjteles
Elad6 munkatritsai r6.sz6re a szerz6d6s teljesit6sekor biztosftani a helyszinre bejut6s lehet5s6g6t,
illetve kapcsol6d6 szolgilltatl.sok teljesit6s 6n6l a sziiks6ges munkateriilet zavartalan biztositisit.

6.2. Yev6 jogosult a iilrmiwet 6tad6skor t6szletesen meg- 6s iltvizsgdlm, 6s ennek keret6ben
sziiks6ges eli6r6sokat megtenni. A sz6llitand6 jirmrinek minden vonatkoz6sban meg kell feleLrie a
szerz6d6.s r6sz6t k1pez6 mfiszaki leir6snak, valamint Elad6 szakmai aiilnlatanak A Vev,5 jogosult
a szil\t6,s id6pontj6ban a iltmfivet 6s tartozlkait mennyis6gi 6s mrikod6k6pess6g vonatkozisiban
ellen6rizni. A Vev5 a teljesit6si igazolilst mindaddig nem illhtja ki, amig a mennyis6gi ellen6rz6st
6s a mfikod6k6pess6g min5s6gr ellen6rz6s6t v6gte nem hajtotta.

6.3. Y ev6 kciteles a szerz6d6.s t6,rgy6t k1pez6 i6tmrivet rendeltet6ss zerien hasznibi a gyirtrnilnyra
6s tipusra vona*oz6an az Elad6 6ltal6tadotthasznillar utasilisnak megfelel6en. Vev6 ahasznillat
sor6n 6szlelt hibikr6l - 

^ 
szav^tossilgy id6tartam alatt - koteles ir6sban 6rtesiteni az F,lad6t.

7. ltz Elad6 iogai 6s kiitelezettsdgei
7.7. Az Elad6 k<iteles a szerz6d6.st kell6 gondossdggal teljesiteni, bele6ftve minden rl.szfeladat
elv6gz6s6t, tov6bb6 a teljesit6sben mutatkoz6 esedeges hi6nyoss6gok ki)avir{s6t is.

7 .2. Az Elad6 koteles betartani a Vev6 6ltal adott utasit6sokat . Ha az Elad6 irgy it6li meg,hogy az
utasit6s meghaladja a szerz6d6s terjedelm6t, kciteles err6l a Vev6t t6l6koztatm az lt^sit6s
k6.zhezv6tel6nek napjit6l szimitott 3 napon beliil. Az utasit6sok v6grehajt6s6t nem lehet
megtagadni ezen 6rtesit6sre hivatkoz6ssal. Ha a Vev5 szakszerfitlen utasitist ad, ere az Elad6
koteles 6t frgyelmeztetri. AzElado a Vev5 utasitasa szerint jogosult megtagadni a munkav6gz6st,

d)
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ha ez logszabilly vagy hat6s6gi rendelkez6s megs6rt6s6re, vagy 6let- 6s vagyonbiztons6g

vesz6lyeztet6s6re vezetne.

7.3. A Vev6, illetve az ihala kijelolt szervezet vagy szem6ly jogosult mindenkor ellen6rizni,

megvizsg6lrri, valamint ellen6rizni a szerz6d6s keret6ben teljesitend6 szolgilltatis (sz6llitis)

el6rehaladilsilt.

7.4. Az Elad6 a teliesit6shez a kcizbeszerzlsi eljilris sor6n, az alkalmassiginak tgazolasiban t6szt

vett szervezetet a Kbt. 65. S (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don koteles ig6nybe venni,

valamint koteles a telfesit6sbe bevonni az a\kalmassig rgazolas6hoz bemutatott szakembereket. E
szewezetekvagy szakemberek bevon6sa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhat6 be m6s

(ide6rwe az 6talaki6s, egyestiltls, szlwilils 6ti6n tort6nt iogut6dl6s eseteit is), ha m Elad6 e

szevezet vagy szakember n6lkiil vagy a helyette bevont ii szer:rezettel vagy szakemberrel is

megfelel azoknak az alkalmass6gi kovetelm6nyeknek, amelyeknek az Elad6 a kcizbeszerz6si

eli6risbm az adott szentezettel vagy szakemberel egyiitt felelt meg. Elad6ra a kozbeszerzlsi

elifuris sorAn bemutatott szervezetek 6s szakembetek bevon6s6ra tekintet6ben egy6bir6nt a Kbt.

138 \ (4) bekezd6se alkalmazand6.

Elad6 a jogosan ig6nybe vett alv6llalkoz66rt rigy felel, mintha a munk6t nrraga vigezte volna;

alvflllalkon6 iogosulatlan ig6nybev6tele eset6n pedig felel5s minden olyan k6r6rt is, amely an6lkiil

nem kovetkezelt .rolna be. Ha az F,lad6 a jelen 7. feiezet tendelkez6seit megszegi, a Vev6 jogosult

aszerz6d6sszeg6skovetkezm6nyeitalkallrrraznt.

7.5. Elad5 az ikala 6s alkalmazottai 6ltal okozott kirtrt teljes felel5ss6ggel tattoztk. E korben a

E1ad6 kifejezetten k<itelezetts6get v6llal arta, hogy a tev6kenys6ge folyt6n ered5 k6tokat teljes

korfien megt6dti.

7.6. Elad6 kriteles a Vev5t minden olyan koriilmlnyr6lhalad6ktalanul6rtesiteni, amely a teliesit6s

eredm6nyess6g6t, vagy a hatilidl t^rtasat veszllyezteti, vagy gitolia. Az 6rtesit6s elmulaszt6s6b6l

ered6 kfulrt az Elad6 felel5ss6ggel tartozik.

7.7. Elado halad6ktalanul kozol Vev6vel minden olyan koriilm6nyt, amely ielen szerz6d6s

teljesit6s6t 6rdemben 6rinti vagy befoty6solia. Elad6 koteles a szerz6d6s teliesit6s6nek telies

td6tartama alatt tulaidonosi szerkezetlt Vev5 szim6ra megismerhet6v6 tenni 6s Vev6t

halad6ktalanul 6rtesiteni a Kbt. 143. S (3) bekezd6se szednti iigyleteir6l.

7.8. Elad6 - amennyiben kiilfoldi ad6illet6s6gfi - koteles a szetz6dlshez arta vonatloz6

megh21talmazilst csatolni, hogy az illet5s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l ^ m gy^r ad6hat6s6g

kozvetleniil beszerezhet az 
-F,lad6rz 

vonatkoz6 adatokat ^z orszigok kozotti iogseg6ly

ig6nybev6tele n6lkiil.

8. A szolgiltatAs min6s6ge
A teljeslett szolg6ltatisoknak minden vonatkozisban kovetniiik kell a szerz6d6sben

meghat1rozott mfislaki leir6st 6s minden szempontb6l meg kell feleLriiik a szerz6d6sben szerepl6

mfiszaki 6s egy6b kovetelm6nYnek.

9. Szfulliths, ellenfltzfls 6s 6w6tel
9.1. Elad6 koteles gondoskodni arr6l, hogy z szolgilltatilst a teliesit6s hely6n kell6 id6ben telfesitse

(leszillitsa) annak 6rdek6ben, hogy a Vev6 megkezdhesse annak 6wltel6t'

g.2. A Vev6 a sz6llit6skor mennyis6gi 6s a mfik<id6k6pess6gi-min6s6gi ellen6rz6st v|gez.

Mennyis6gi 6s a mffkod6k6pess6gi min6s6gi ellen6rz6s az al6bbiakra teried ki:

- alesz6llitott i6rm"u is tartoz€kai darab- illetve tltelszilminak ellen6rztise,

- ^ szillitott iirn1n hasznillathoz sziiks6ges dokumentdci6 megl6t6nek vizsg6lata, illetve a

jilrrni dokument6ci6nak val6 megfelel6s6gi kontrollia,

- 
'gy6rt6 

vagy Elad6 6ltali nyilatkor^t, mely tartalmazz^ ^ hat6lyos szabv6nyoknak 6s



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

9.3. Elad6 a sz61)itdssal egyideifiIeg kciteles m^gyzr nyelven Vev6 k6pvisel5je r6sz6re 6tadni
minden olyan dokumefltumot - bele6rt',re a mlgy^r hasznillzi irtmutat6t, zlkalir6sz katal6gust,
eredeti CE megfelel5s6gi tanrisitv6nyt 6s forgalmi enged6lyt , mely a szilllitott jfum(t
egyen6t6kfis6g6nek lr;,egillapitdsilhoz, hasznilatihoz, kezel6s6hez 6s mfikodtet6s6hez
elengedhetetleni.il sziiks6ges.

9.4. Az Elad6 koteles 
^z ellen6rz6s sor6n feltirt hib6kat 6s hi6nyossigokat - a lehet6

leggyorsabban 6s a sajdt kcilts6g6n - helyrehozni. Amennylben zz EIad6 ezt nem teliesiti, a

Vev6nek )ogiban 6ll m6s szem6lyt megbizni 
^z 

ut^sitilsok v6gtehajtisdra, 6s az ebb6l ered6 vagy
ezzel 1616 kolts6geket a Vev6 levonhatia b6rmely, zz Elzd6 r6sz6re esed6kes vagy esed6kess6 vil6
kifizet6sb6l, illetve jogosult a szerz6d6sszeg6s kovetkezm6nyeit alkalmaznt.

9.5. A Vev5 a nem megfelel6 min6s6gfi, sz6lhtand6 j6rmfi vagy tattoz6k 6w6tel6t elutasitia. Az
elutasitott eszkozoket kiilon jellel kell ell6tni. Az elutasitott eszkozoket el kell t6volitani a szillhtis
hely6r5l - ha a Yev6 ezt k6ri - a Vev6 6ltal kijelolt id6n beli.il, 6s ha ez nem tot6nik rneg, zz
Elad6 kolts6g6re 6s kockLzatira kenilnek elt6volit6sra.

9.6. A Felek a mennyis6gi 6s a mrikod6k6pess6gi-min5s6gi ellen6rz6st kovet6en iizempr6b6t
tartanzk. A funkcion6lis teszt sotAn, ha valamely funkci6 nem megfelel6en mfkodik, vagy a Vev5
a jdrmfr, mrikod6s6vel osszefiigg6sben valamely folyamatot nem tud kezelni, ennek elhirit6sa az
Elad6 feladata. Az Elad6 javaslatot tehet a folyamat megvikoztatisira, de Vev6 dont arr61, hogy
a javaslatot elfogadja-e, v^gy a rendszert kell m6dositani a folyamatnak megfelel6en.

9.7 . Elad6 koteles az izempr6ba sor6n fekart hibikat 6s hi6nyossigokat - a lehet5 leggyorsabban
6.s a saj6t kolts6g6n - helyrehozni. Amennylben az Elad6 ezt nem teljesiti, a Vev5nek jogiban 6il,
m6s szem6lyt megbizni az ttasitisok v6grehajtilsira, 6,s az ebb6l ered6 vagy ezzeljir6 kolts6geket
a Yev6 levonhatia birmely, az Elad6 r6,sz6re esed6kes vagy esed6kess6 v6l6 kifzet6sb6l, illetve
jogosult a szerz6d6sszeg6s kcivetkezm6nyeit alkalmazri.

9.8. Szerz6d6d6 Felek az 6tad6s-6ar6teli eli6r6st a sikeres iizempr6ba lezfu6s6t kcivet6en t^rtanak.
Yev6 az iltadis-iwlteli jegyz6kony'vet akkor koteles allimi 6s a teljesit6si igazoldstl<tadri,ha az
iizempr6ba sor6n az itadott iiltmfi hib6tlanul funkciondl. A sz6llitott i6rm$ nrlajdonjog6nak
6tszil76,sa, az 6tadis-iw6tel id6pongdban tort6nik, s Vev6 att6l kezdve szedi annak hasznait, viseli
terheit 6s mindazt akirt, melynek megt6rit6s6re m6st kotelezni nem lehet.

9.9. A tendeltet6sszer(t hasznilatot 6s az alapvet6 funkcion6l6st nem befoly6sol6 apr6bb hib6k
eset6n Vev6 is koteles alAtrri a jegyz6k6ny'vet, kiadni a teljesit6si igazolilst 6.s a jirmi,vet 6tvenni.
Szerz6d6 felek egyez5en adj6k el5, hogy ebben az esetben a hibikat a yegyz6konwben t6telesen
togziik,6s Elad6 koteles a kiiavitisukat a teljesit6s igazol6s kiadisdt kcivet6 15 napig v6gtehajtani.
Amennyiben az Blad6 az el6trt hatirid6ig a rogzitett hibikat nem javitja ki, a Vev6 iogosult a
v6tel6r arinyos r6sz6nek ahlbajavitas id6ponti6ig tort6n6 visszatarti.siln.

9.10. Az 6tv6telt kovet6en az Elad6 koteles sz6tszedni 6s eltivolitan az tderglenes szerkezeteket
valamint a szerz6d6.s teliesit6s6hez a tov6bbiakban mir nem sziiks6ges anyagokat. Kciteles
tov6bb6 eltivolitani minden szemetet vagy akadilyt, 6s az 6w6tel hely6t a szerz6d6sben
el6irtaknak megfelel6en helyre6lliani.

10. Szetz6d6sszeg6s
10.1. Amennyiben a Szerz6d6 Felek egyike szetz6d6sszeg6st k<lvet el, a szerz6d6sszeg6s folytin
k6rt szenvedett f6l k6rt6rit6ste 6s/vagy kcitb6re 6s/vagy azonnahhatilyi felmond6sta jogosult.

10.2. AYev6 zz Elad6hoz rntlzett ir6sbeli nyilatkozattal,kirtlitl.si kotelezetts6g n6lkiil azonnah
hatilllyal felmondhatla a szerz6d6st, ha

") az Elado szerz6d6,sszeg6st kovet el, azaz a szerz6d6.sb6l ered6 valamely kotelezetts6g6t nem

s



teljesiti;
b) az Elad6 6sszerfi id6n beliil nem teljesiti a Vev6 arra vonatkoz6 felsz6ltl6s6t, hogy tegyen

mzrad€ktalanul eleget a szerz6d6,sben meghat6rozott kotelezetts6ge kifog6stalan 6s id6ben
pontos tel)esit6s6nek,

.) mBlad6 megtagadja a Vev6 6ltal adott utasit6sok vlgehaitdsit;
d) zz Elad6 a Vev6 j6vdhagyisa n6lkiil engedm6nyezi a szerz6d6sb6l ered6 kcivetel6s6t, v^gy

Elad6 a Vev5 el5zetes hozz616rul6sa n6lkiil6s a Kbt. 138. S rendelkez6seibe i.itkoz6en vesz

ig6nybe alvilllzlkoz6t vagy egy6b kozremffkod6t a szerz6d6s teliesit6s6hez,

") a Vev6 fizet6sk6ptelenn6 v6tk, felsz6mol6si, v6gelsz6mol6si eljiris indul vele szemben,

felfliggeszti gazdasdgS tev6kenys6g6t;

0 Elad6 a teljesit6si hatdid6hoz k6pest tobb mint 20 napos k6sedelembe esik, mely

k6sedelem eset6ben meghiirsul6si kotb6rt Vev6 nem 6rv6nyesithet.

10.3. Vev6 a szerz6d6.st felmondhatia vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szetz6d6st6l
el6llhat, ha a Kbt. 143. S (1) bekezd6s6ben meghatirozott esetek birmelyike fennill. A Vev6
az Elad6hoz intlzett ir6sbeli nyllatkozattal, kdrt6it6si kotelezetts6g n6lktil azonnab hatillyal
felmondja a szerz6d6st, ha az Elad6 tulajdoni helyzet6ben vagy tulaidoni viszonyaiban
b6rmely, a Kbt. 143. S (3) bekezd6s6ben meghatirozott koriilm6ny bekovetkezik.

70.4. Az Elad6 azonna.li hatallyal felmondhatlt a szerz6d6st, ha a Vev6 nem fizeti lrreg zz Elad6
r6sz6re a Vev6 6ltal kiillitott rgazolils 6rtelm6ben esed6kes b6rmely osszeget az adisvltelt
szerz6d6sben meghatirozott hataid6ig, felt6ve, hogy az Elad6 6ltal tfizott legalibb 30 napos

p6that6rid6 is eredm6nyteleniil eltelt, tovibbi Vev6 sotozatosan 6s srilyosan megszegi a

szez6d6sb6l ered6 l6nyeges kotelezetts6geit, 6s a szerz6d6sszeg6st ir6sbeli felsz6lit6s ellen6re sem

orvosolja.

70.5. Az Elad6nak a Vev6 esetleges k6r6t meg kell t6ritenie 6s lehet5s6g szerint mentesitenie kell

a Vev5t, illetve annak villalkoz6it 6.s alkalmazottait minden perrel, ig6nnyel, vesztesrlggel 6s k6rral

szemben, amely az Elad6 tev6kenys6g6b6l vagy mulaszt6s6b6l ered ielen szerz6d6s teljesit6se

sor6n.

10.6. Egyoldalir felmondis eset6n a felmond6si id6 kezd6 napja a felmond6 f6l t6rtivev6nyes

6resit6 level6nek a m6sik f6l6ltd6 klzhezvltele. A Posta 6ltali m6sodik eredm6nytelen k6zbesit6si

kis6rlet esettin a lev6l k6zbesitettnek tekinthet5.

11. Kapcsolattattis
11.1. Felek meg6llapodnak abban, hogy a ielen szerz6d6s hat6lya alatt egymissal kolcscincisen

egyiittrrrfkodve jimak el ennek 6rdek6ben Elad6 folyamatosan tiilkoztatni koteles a Vev6t a

teljesit6s menet6r6l. A Felek a szerz6d6s teljesit6se sot6n minden l6nyeges koriilm6nyr5l kotelesek

egym6st irisban 6rtesiteni.

77.2. Y ev6 r6sz1r6l a kapcsolattartisra feliogositott szem6ly:

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

E-mail: lukacs. fetenc@biokom.hu

Az F,lad6 6ltal kapcsolattartasra feliogositott szem6ly:

N6v:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Czak6 Csaba
+36/30-374-0074

czako.csaba@cpmhungary.hu

11.3. Szerz6d6 felek jelen szerz6d6sben meghatalmazzilk az el6z6 pontban megnevezett

k6pvisel6iket, hogy a teljesit6s sor6n hozott dont6sekn6l a feleket telies iogkorrel k6pvisel!6k.



N6v:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Ezen k6pvisel6k iogosultak, illetve kotelesek megtenni mindazon mriszaki int6zked6seket,
nyilatkozatot, amely a szerz6d1s teljesit6s6hez sziiks6gess6 v6lik 6s a jelen szerz6d6sben, s a

szerz6d1s mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes. Szerz6d6 felek k6pvisel6inek a jelen

szerz6d6sben biztositott jogkor6nek korlitoz6sa a m6sik f6llel szemben csak irisbeli kozl6st6l
kezdve hat6lyos. A k6pvisel6k szem6ly6ben tot6n6 viltozist a felek egym6ssal azonrral, ir6sban
kozlik. Ha valamelyik f61 a nylatkozatanak 6tv6tel6r6l visszaigazolilst kiv6n kapni a m6sik f6lt5l
(cimzett6l) ezt 

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

hatiid6 szimitisa a nyrlatkozat 6tv6tel6t6l kezd6dik, a nyrlatkozatot megtev6 f6lnek a

nyrlatkozataban k6rnie kell a cimzett6l az ilwltelvisszaigazolilsilt.

71.4. Yev6 r6.sz6r6l a sz61\t6sok ellen6rz6s6re, 6s az 6tadis-6tv6teli eli6r6,s lebonyolitisira
feljogositott szem6ly:
N6v: Lukics Ferenc
Telefon: + 36 / 30 -217 -9285
Fax: *72-805-333
E-mail: lukacs. ferenc@biokom.hu

Az Elad6 r6.sz&61 a szlllitisok ellen5rz6s6re, 6s az 6tad6s-6w|teli eljiris lebonyolit6s6ra
feljogositott szem6ly:

Czak6 Csaba
+36/30-374-0074

czako.csaba@cpmhungary. hu

11.5. A Szerz6d6 Felek jelen szerz6d6sben meghataknazzilk az el6z6 pontban megnevezett
k6pvisel6iket, hogy a szilllitilsok ellen6z6se, illet6leg az iltadis-iweteh eljfu s lebonyolitisa sor6n
a Szerz6d6 Feleket teljes jogkorrel k6pviseli6k. A megjelolt k6pvisel6k jogosultak, illerve kcitelesek
megtenni mindazon mfiszaki int6zked6st 6s nyilatkozatot - ide6tve a szillit6levll, tllet6leg az
6tad6,s-6wltel:, iegyz6konyv al6fu5.s6t -, zmelyek szillitisok ellen6rz6se, illet6leg az 6tad6.s-6tv6teh
el)dr6,s lebonyolitisa sor6n sziiks6ges s 6 v6lnak.

12. Szetzdd6s t biztosit6 mell6kkiitelezetts 6gek
12.7. Ha Elad6 olyan okb6l, amely6rt felel6s, megszegi a szerz6d1st, 6s ezzel, a v6gteljesit6si
hatirid6n tul k6sedelmesen teljesit, a Vev6t k6sedelmi kotb6r illeti meg. A k6sedelmi kotb6r napi
m6tt6ke a szerz6d6s szerinti - lltalanos forgalmi ad6 n6lkiil szdmitott - ellenszolgilhatis (v6tel6r)
0,5 o/o-af naptai r-rrp. A k6sedelmi kotb6r a k6sedelembees6s napjitol esed6kes. A k6sedelmi
kotb6r maxim6lis cisszege a szerz6d6.s szerinti - 6ltal6nos forgalmi ad6 n6lkiit sz6mitott -
ellenszolg6ltatis l0 o/o-a.

12.2. Amennyiben az Blad6nak felr6hat6 k6sedelem a szerz6d6.sben kikotott vlghatind6hoz
k6pest el6ri a 20 napot, a Vev6 an6lki.il, hogy 6rdekmul6s6t bizonyitarua kellene jogosult a
szerz6d6st azonnali hatilTyal felmondani. Elad6 ebben az esetben meghiirsul6si kotb6rt kciteles
megfizetni, melynek m6rt6ke: a szerz6d6.s szerinti, ApA rrekiil szimitott dii l0 o/o-a. A
meghifsulisi kotb6r 6rv6nyesit6se eset6n Elad6t k6sedelmi kotb6r nem terheli.

12.3. A Vev6 csak abban az esetben tafihat ig6nyt a k6sedelmi kcitb6rre, amennyiben a k6sedelem
az Elad6 l:rrb iab6l ered. Amennyiben Yev6 az Elad6 6ltal 6sszerfien k6rt, a szerz6dl,sszerri
teliesit6shez sziiks6ges inform6ci6t, adatot, nyilatkozatot,hozzii6ni6st, dont6st a Szerz6d6 felek
6ltal tisban r6gzitett hat6rid6n beliil nem bocs6tia az Elad6 rendelkez6s6re, 6s a k6sedelmes
teljesit6s ktzir6lag Vev6 ebb6li Elad6 6ltal el nem h6rithat6 mulasztis6b6l ered, abban az esetben
kotb6rig6ny nem 6rv6nyesithet6. Elad6t tov6bb6 nem tetheli kotb6dzet6si kcitelezetts6g, ha
kritelezetts6gei teliesit6s6t vis maiot akadillyozza meg. Vis maior alatt 6rtend6k ki.ilonosen elemi
csapisok, szttdjkok vagy egy6b munkahelyi zavargisok, foldcsuszamlisok, fcildreng6sek, viharok,
villimcsap6sok, 6rad6sok, valamint egy6b hason16, el6re nem lilthato esem6nyek, amelyek



mindk6t f6l 6rdekkor6n kivi.il meriilnek fel, 6s amelyeket a felek kell6 gondoss6ggal sem tudnak
kikiiszobolni.

12.4. A Szeru6d6.s - 12.2. pontban leirt eseten ki\rail * Elad6nak felr6hat6 okb6l tort6n5
meghirisul6sa eset6n Elad6 koteles a szerz6d6s szerinti - iltal6nos forgalmi ad6 n6lkiil sz6mitott -
ellenszolg6ltat6s 10 o/o-6nak megfelel6 osszegri kritb6r megfizet6s6te. A kcitb6t vetit6si alapia a
szerz6d1s telj esit6s6nek adnyiban megfelel5en cscikken.

72.5.Yev6 kotb6rig6ny6nek 6rv6nyesit6se nem jelenti a Vev6 egy6b - hibis tel)esit6shez kot6d6 -
ig6nyeinek elveszt6s6t.

13. J6tdll6s, szavatossig
1 3.1 . Elad6 a lesz6llitott j6rmfire az 6tadis-6tv6teb ell6rils lez6ris6t kcivet5 12 h6nap mindennemff
gy6rt6mrivi megkot6s n6lkiili j6till6st vdllal. A szavatossag j"ga mindenkor hat6lyos Ptk. el6fu6sai

szerint alakul.

13.2. Az Elad6 kciteles sai6t kolts6g6n az esedeges hib6kat a lehet5 leghamarabb helyrehozni,
illewe kiiaviani. Az Elad6 kciteles - amennyiben jogszabdly szigorubb felt6teleket nem iilapit
meg - a hiba bejelent6s6t kovet6 24 6r6n beliil a megfelel6 szem6lyi illlominnyal a javitilst z
szakszewizben elkezdeni 6s annak befeiez6s6ig folyamatosan munk6t v6geznt. A fentiekben
meghatirozott id6intervallum munkanapok figyelembev6tel6vel 6rtelmezend6k

Az F-lado kriteles m ajililataban v6llalt iotallils rd6tartama alatt zlkztr6szcser6t nem igenyl6
meghibisodis eset6n 48 or6n beliil, alkatr6szcser6t ig6nyl6 meghibisod6s eset6n 96 orin beliil az
el66llt hib6t kiiavitani. A kicser6lt vagy kiiavitott szo@ltzt6s tekintet6ben rijra kezd6dik a jotiililsr
id6 azon a napon, amikor a Vev6 sz6m6ra. kiel6git6 m6don a csere vagy 

^ 
kijavitis megtort6nik.

Ha a szerz6d6s r6szleges 6w6telr6l rendelkezik, a i6till6si id6t a szdl\tand6 6ruknak csak a csere
vagy kiiavitils 6ltal 6rintett rlszlrc v onatkoz6zn kell meghosszabbitani.

73.3. Ha meghib6sodis tort6nik a i6tilll6sr id6 alatt, a Vev6 koteles felsz6lit6st kiildeni az
Elad6nak. Ha az Elad6 nem javitja ki a hibit az el6irthat6nd6rc, a Vev6 jogosult zra,hogy sajit
maga javitsa ki a hib6t, vagy, hogy valaki miist bizzon meg a munka elv6gz6s6re az Elad6
ko ck6zat6ra 6s kolts6g6re.

14. Vit6s iigyek rendez6se
Minden jelen szerz6d6sb6l ered6 vit6s k6rd6st a Szerz6d6 Felek els5sorban kozos megegyez6ssel
pr6b6lnak megoldani. Amennyiben erre nincs lehet5s6g, irgy lrt1l*:,atart6l fligg5en kikotik a P6csi

Jfu6,sbros6,q illet6leg a P6csi Torv6nysz6k l<tzirolagos illet6kess6g6t.

15. Alkalmazand6 iog
Jelen szerz5d6sben nem szabilyozott k6rd6sekben a jelen szerz6d6.s 6s elvillaszthatarJan
mell6kletei, az Eljfuilst Megindit6 Felhivis, a Kozbeszerzlsi Dokumentum, 

^z 
Elado 6ltal

benyujtott A16dat rendelkez6sei, valamint akozbeszerz6sekr5l szolo 2015.6vi CXLIII. torv6ny 6s

a Polgiri Torv6nykonywr6l sz6lo 2013.6vi V. torv6ny rendelkez6s ei az i6nyad6ak.

16. A Szeru6d6s mell6kletei
1 6.1 . Jelen szerz6d1s elvillaszthatar,fan rlsz|t k6pezik az alilbbi mell6kletek:

7. szilmi mell6klet: Ai6nlatt6teli felhiv6s

2. szim:6 mell6klet: Kozbeszerzlst Dokumentum @{fiszaki leir6s), illetve ennek
m6dosit6sa (amennyiben a kozbeszerzl.si el16t6s sot6n 

^kozbeszerz6si dokumentum m6dositisra kernlt)

3. sz6mi mell6klet: Kozbeszerz6si eljdris sor6n a Yev6 r6.sz6t5l nytjtott kieg6szit6
tiljlkoztatis (amennyiben a kcizbeszerzl.si eljiris sor6n kieg6szit6



tilj 6koztatis val6 sult meg)

4. szilrrr:6 mell6klet Elad6 kozbeszerz6s sor6n benpijtott szakmai aiiilata

16.2. A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keri.i{nek

csatol6sra a szerz6d6s tcirzsszciveglhez, de a Szerz6d6 felek szimira ismert azok tartalma. Ezerr
iratokat rigy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerz6d6s elvillaszrhatzt)an rlszlt klpezik, azzal

egyiitt 6rtelmezend6ek.

tl . L Szerz6d6s m6dosit6sa

Jelen szerz6d6st Felek kizirolaguilsban, a Kbt. 141. S alapjir, - az ott leirt felt6telek szerint -
m6dosithatiik. A m6dosit6sokat tartalmaz6 megillTapod6st a k6s6bbiekben a szerz6d6s szerves

r6szek6nt kell kezelni.

18. A szez6d6s hatilybal6p6se

1 8.1 . Jelen szerz6d1s a Szerz6d6 Felek 6ltali alitrdsirak napiin l6p hat6lyba.

78.2. Szerz6d6 Felek jelen szerzSd6st 6tolvas6s 6s egys6ges 6rtelmez6s ut6n azt, mint akaratukkal

mindenben megegyez6t j6vihagyolag 6s c6gszer6en rtak all, a (n6gy) n^gy"t nyelvri eredeti

p6ld6nyban, melyb6l2 (kett6) p6ldiny Vev6t, ill. 2 ftett6) p6ld6ny Elad6t illeti.
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