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amely l6teiott egyr6szr6l a BIoKoM Nonptofit Kft. (sz6khely: 7632 p6cs, Sikl6si rit 52, Cg.:
02-09-062862, ad6sz6.m: 11014959-2-02., k6pviseli: Genczler Istv6n iigywezet6 rgezgt6), mint
Megrendel5 (a tovibbiakban: Megtendel6),

rn'ist6szr6l a Lukics Trade Kft. (sz6khely: 7631 p6cs, Fiizes drjl6 34.; cg.:02-09-06901g,
ad6szirr:n: 13143398-2-02, bankszimlaszim: 12012552-01430554-00100001, kEpviseli: I_uk6cs
J6zsef iigpezet5) mint Villalkoz6 (a tovibbiakban: Vrillalkoz6) (a tov6bbiakban egyiittesen:
Szerz6d6 felek) kcizott a mai napon zz alAbbi felt6telekkel.

EL62M6I{YEK
1._ Megrendel5, mint aiinla&€r6 2019. augusztus h6 26 napiin ,patlqgondozisi, h6_ 6s
sikossigmentesit6si munk6lc' tirgyban a k<izbeszez6sekr 61 iz6r6 2015. Zvi GXLIII. torv6ny
(tovibbiakban: Kbt.) Misodik R6sze alapjin, TED- 2019ls 163-400854 iktat6szimon k6zz6tett
hirdetn:6nnyel r,14lt kozbeszerzl.si elj6r6si inditott. Megrendel5 a kozbeszerz6si 

"t1;"a.t " 
rlt. ot.

$ (5) (6) bekezd6se alap)in t6szekre bontott", m.lynel dryiin a. kiizbeszerz6s s. .e"r6t t Jp"rt.,
Parkerd6: Mecsek-Malomviilgy patllgondozrisi munkiii ellirisa.
2' Megtendel6 a k<izbeszerz6s tittgyi. ar szemben timasztott mennyis6gi 6s szakmai
k<ivetelm6nyeket n ellirj,st megindit6 feihivisban 6s a kiizbeszerz6si dokumentumb zt hztiroztz
meg.

3' Megendel5 a krizbeszerz6si cliiris sorin benJ.rijtott ajdnlatokat megvizsgilta, egymissal
iisszevetette, a sztks6ges 6rt6kel6st lefolytatta, 6s'drint6s6t az elbiril6st-k<iv'oa.n, 7ozo. eum-ircius h6 11 napiin irisban aiinlatte.,6kk"l kdr.ilt.. Megrendel6 hivatkozott krizbeszerz6si
eli6r6sban hozott diint6se szerint a nyertes ai6nlatte vd azi. t6sz vonatkozisiban yillzlkoz6
lett.

4.. Ilyen el6zm6nyek ut6n t szerz6d6 Ferek az aj6nlati felhivisnak, a dokument Lci6 ft.sz€tk6pez6 feladadefuisnak, valamint a Villarkoz6 k<izbeszerz6si eljirisban u".ry,i;to,n 
";l,utio"tmegfelel5en u ibbia,k szerint illapodnak meg:

Enrer,nrez6 #*ourorur"*
5' A ketetmeg6llapodisban szerepl5 alibbi kifejez6sekre a kovetkez6 meghatlrozdsok
vonatkoznak:

Epit6si napl6: 
1 l:t..*:q"r.p"d6s keretein beriil a krizteriireten v6gzett parkgondoz6si 6s egy6bzoldteriiLleti munkikkal pfuhuzamosan vezetett, azok feliegyz6s6re .i"rgal ao?r-".r*-, -ayo

:,Y.^.\k:.: a_vona&oz6 iogszabilyok szerint vezet, d. kii.;.r.i".r, feltinteti az akru6lis d6t.,,,ot,

l19['^r:1t" t' az 
ldott 

napon aktu'is munkatcriileti egys6geket a terii{er-kimutatis araplzn, azeMegzett munkanemeket, varaminr minden olyan t6nyez5t, me[y a munkav6gz6st befolydsoiia.
Felm6t6si napl6: Az 6pit6si napr6 mriszaki tartalnrit iisszegz6 dokumentum, melybenszetepelnek a munkav6gz6s helyszinei (teri et-kimutatis alapjin -rgbo.rto"), valamint 

^, ^aottteriileteken elv6gzett m,nkanemek tabrazztos formiban. 1,r, remeri.i 
""p[' . .[".i,t.igr;"h,

ki6llitis6nak felt6tele, €s a kibocsi.tott szimla kritelez6 -" jH.t..;
Kbt.: a K<jzbeszetz6sekr5l szol6 2015.6vi CXLIII. torv6ny.
Kellglegeflapod6s: Jelen keretmegillapod{s, melynek szerves r6sze annak valamennyr
mell6klete, illetve a keretnnegillapodls alapjin k<itcitt egyedi megendel5k.



Teliesit6sigazolis: a Megtendel6 iltal a Kbt. 135. $ (1) bekezd6se alapj6n kiillitott, az egyedileg

megtendelt munkamennyis6g teliesit6s6t igazol6 okirat.

II.
A KERETMEGALI-APODAS TARGYA

6. V6llalkoz6 feladatit k6pezi az eliirist megindit6 felhivasban meghatarozott, ts villalkoztl

zilbtif)an villalt kovetelrn6nyeknek megfelel6en, a.Mecsski 6s Malomviilgyi Patkerd6ben

parlEondozisi munkik eMtasa a ielen keretrneg'llapodis elvilaszthatzt)at r6sz€t k6pez6 2'

I]--.i -.rcuouen foglalt t6-szletes 
' 
feladatleiris, valarnint a 3. sz6mri mell6kletben foglalt

t6szletes tertilet-kimutatis szerint.

7. A Szerz6d6 felek rogzitik, hogy keretmegillapodis keret6ben elv6gzend6 munkik:

Mecseki Patkerd6:

-Belterjesteriiletengyepk6zi6sg6ppeltijt6n6kaszilisa:43,180m2teriileten(g6pi:15-450
mt, k.:zi, 27 no m),

- kiilteries teriileten gyep k6 zi kasz6lA'sa:5'400 m':teriileten'

Malomviilgyi Parketd6:
_BelteriesteriileteflgyePk6zi6sg6ppelton6l6kasz lisz:115.840m,teriileten(g6pi59.200

m', k6zi, 56.640 m),

-kiiLlteriesterii{etengyepk6zi6sg6ppelt<irt6n5kaszilisa6Elg7m'?teriileten(g6pi:13-210
m', k.i2i 54.987 m),

_kiilteqesenkezeltgyepfeliiletk6zi6sg6ppeltiirt6n6klszi|isa:30.000m,terii{etenft6zi:
10'00b m', g6Pi:20.000 m),

- kiiLlteries rerilleten -^*.k6.6. legyszdriak 6s tassziri sar;ak k6zi 6s g6ppel ton6n5

;',ail;,'iiosoo r.i,!..i1.,"n @6[i: sz'soo m" k6zi' s3 000 m)'

8. Megrendel5 adott kiizbeszerz6s megval6sir6sa 6tdek6ben a Kbt' 105' \ (1) bekezd6s a)

ponqa alapiin megrendel5 r"f"i lt""tUiirtuii' tq,/tg megrendel6s) kiild' Felek meg{llapodnak

ilil #; a k?retrnegilaP;is ilzpii'tt Etr.ei;Y: 
egyedi katerni )ogviszonprk az egvedi

-.grii.i3'rrp ilqjirr, iart [t"' a ntLt kiielentik' hogy ielen keretmegillapod6s' illet6leg a

keretmegillapodi" iaat"n"-^ 
"t"tt 

kikiiLldend6 egyedi megrendel5lap a keretmegillap od6s tirgyit

;6;;:;6I",6s teli.sit6s6nek valamennyi f.ii3te1et. tartalrna zz , iTletve tzrtaknzzni fogja, erre

irg!,.U--.iz egyedi megrendel6sek sorin 
'kiilon 

megillapodist nem komek

III.
A SZERZ6D6 FELEKJOGAT 6S TOTEEzTTTSEGEI

g.V6llalkoz6alefolytatottkijzkiizbeszerz6sieljirisalapiinmegkotiittielenkeretmegillapodis,
az egyedi megrendel6sek *"JalLr!*i, itLt r. , M.gr.ttdel5 ulasitisai szerint koteles eli6mi'

Megrendel5 utasitisa .r.m't.4"dh.t ki a munka riegszervez6s6re, nem teheti a teliesit6st

terhesebb6.

10. Ha Megrendel5 c6lszeritlen vagy szakszeritlen utzsitist ad' er::e a' Villalkoz6 koteles 6t

rndokol6st t2rt^hn 26 "er.-etly 
kiitit6'6t"1' irisban Ewelmezretni Ha a Mcgrendel6 a

figyelmeztet6s "u.rrer. 
,o,ii''li rt#"tir' I i i^ty9'2'^' egyedr szerz5d6st 

'fclmondharia'
rllet6legakeretrnegillapodi..ori.,aot.ou..,tellitottir6sbelinyilatkozattalel6llhat.Hanemillel'a
M;;;.6 "*titi." 

.r.,iot 
" 

tutgrendel6 kockizatam kciteles a munkit elv6gezni'

11'AmennyibenVillalkoz6nakzzliin|atlfelhilisban,a,szetz6dlsbe,vagyannakmell6kleteiben
nem szerepl6, ^ 

t.!".ita.nt' l''iik'Jitt tgyal informici6ra van sziiks6ge' kijteles az informici6

ig6ny6r5l Megrendel5t halad6ktalaiul 6"rtesiteni. Megrendel6 v6llalia, hogy v6llalkoz6 6ltal

6sszerrien k6rt, 
" 

.r.rraae"","J itlt'lte"ut' sziiks6ges 
"minden 

informici6t' adatot' nyilatkozatot'

N



hozzitliruhst a lehet5 legtovidebb 6sszer( hatirid5n beliii - k6sedelem n6lkiill - Villalkoz6
rendelkez6s6re bocsitja.

12. Yillalkoz6 halad6kt,lanul krizol Megtendel5vel minden olyan k<iriiLlm6nyt, amely jelen
ketetmegillapodis 6s az egyedi megtendel6sek teliesit6s6t 6rdemben 6rinti vagy befolyisolja. Az
6rtesit6sben rogziteni kell az okokat, 6s javaslatokat kell tenni a megoldisa.

13. Megrendel5 iogosult a Villalkoz6 tev6kenys6g6t ellen6rizn! de az ellen5rz6s a yii)zlkoz6
szerz6d6sszerfi teljesit6s6t nem hittiltathatjz. Yirllalkoz6 nem mentesiil a felel5ss6g al6l, ha
Megtendel6 zz ellen6n6st elmulasztotta vagy nem megfelel6en v6gezte el,6s nem is hlvatkozhat
atta.

14. A villalkoz6 a teljesit6s6hez jogosult alvillalkoz6fta)t ig6nybe venru. A v{llalkoz6
kijelenti, h,ogy a ketetmegillapodis megkrit6s6nek id6pontj6ig i- Megr.ndel5nek valamennyi
olyan alvillalkoz6t bejelentette, amely r6szt ,r"r, " k.."t-Jg6llapoldis, illet6leg az egyedi
megrendel6sek teljesit6s6ben, 6s - ha a megel6z6 krizbe-szerz6si elj6r6sbai ^z ad.ott
alv6llalkoz6t m6g nem nevezte meg - a.bejelent6siel egyiitt ny atkozott ar;6r is, hogy az ihara
ig6nybe venni kivint alv6llalkoz6 nem 6ll kizir6 okok Ltilya zllatt.

15' A Villalkoz6 a ketetmegillapodis teljesit6s6nek id6tattama alatt koteles a Megrendeldnek
minden tov6bbi, a teljesit6sbe bevonni kivint alvillarkoz6t el6zetesen bejelJ-rteni, 6s a
b.eielent6ssel eg,'utt nyilatkozni an6r is, hogy az talz ig6nybe venni kivint alvdllalkozo nemill kizfuo okok hatilya alatt.

16. Ya alkoz6 a teljesitEshez a k<jzbeszerz6si erjiris sorin, az alkalmassigin ak rgazorisibtn
r6szt vett szervezetet a Kbt. 65. $ (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 

-e, 
-aEo, tat.n.

ig6nybe venni, yalamint ktiteles a teliesit6sbe bevonni az alfalmass6g igazollsihoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonisa ,tt o. -?riarr"i "r, ""gy 

rr.ry""iilakkor vonhat6 be mis (ide6ttve az taraktris, egyesiil6s, sz6*6ris tiqan tart6ii'iogriaara.
eseteit is), ha a villalkoz6 e szervezet vagy 

"zakember 
n6rkiil vagy a rr"ry.tt. i&,orrt ,i;szervezettel vagy szakembetrel is megfelel azoknak az alkalmasiigi La.1.,"t-!oy.t ,.t ,amelyeknek a' Yiilalkoz6 a kcizbeszerz6si erjfu sban 

^z 
adott szervezettel vagy szakembe.elegyiitt felelt meg. villalkoz6ta a kcizbeszerzlsi eljir.,:.s sorin bemutatott"szeruezetek 6sszakembetek bevon6si.ta tekintet6ben egy6bir6nt a Kbt. 13g $ (4) bekezd6se alkalmazanJ5.

!.i:-Y!r^.\l:: i, l:F:,'"..ig6nybe vett alvi[alkoz66rt rigv felel, mintha a munk6t magavegezte volna' arvalrarkozo jogosuladan ig6nybev6tele eset6n pedig ferel6s minden ory-kit6rt is, amely an6lkiiLl nem kiivetkezet, ,,oln L..
18' Yillalkoz6 k<iteles gondoskodni a vonatkoz6 mriszaki, munlav6delrni, biztonsigtechnikai,
triz-. 6s kcimyezetv6delmi el5ftisok, valamint a vonatkoz6 MSZ eldirisok betartis6r6l. Fentiek
tart6s 6s solozatos elmulasztisa eset6n Megtendel6 iogosult villalkoz6 6rtelemszerri vonatkoz6szimliit min5s6g levonissal :.:$:"1"y Az 6let_, 6. ,,"gyo.rbirto.rs6got ..esz6lyezte,j ..",U..,
perlig a konkr6t megrendel6s6t6l elillni, 6s jelen szerz6dlstlonnali hari*llyal felnondani.

]? v *\-: !:lel5s a teljesit6shez. szii{<s6ges_ elegend6 szimri 6s szaktudisri szem6lyzet
biztositisi6rt. Villalkoz6 felel6s az alkalmazottainak migatartAsi6.n atel)esit6s h"t; 

-- -
20' Yiilalkoz6 felel5s a heryszinen v6gzett minden tev6kenys6g biztositis66r, 6s a
tev6kenys6g6vel tiss:rftigg[5[sn harmadik szem6lynek okozott kir6rt. Villalkoz6 kciteles
megtenni a sziiks6ges k6rmeget6z6si int6zked6seket.

21. A villalkoz6 az tzra 6s alkalmazotta i 6rtar t Megrendel6nek vagy a harmadik
szem6lynek okozott kir6rt teljes feler6ss6ggel tartozik. E klrben, vau"rtila tir.i.r.tt",
Ill:1.,1:,,:Ut* 

villzl. ana, hogy a tev6kenylig6b6l ered6 k6rokat k<jzvetleniil a kiros'ult fel6,
tetles koruen megteriU.



22. A Megrendel6hoz benyujtott kirt6rit6si ig6ny eset6n a Megrendel6 tov6bbitia az ig'rlyt z

villalkoz6 fel6 tovibbi iigyint6z6sre. A tov,bbitissal egyidejrileg Megtendel6 tai'kozta'tia a

k6rosultat az iigy 6tt6tei6r6l 6s a Villalkoz6 vonatkoz6 adatair6l (n6v, sz6khely,

felel5ss6gbiztosit6, kotv6nyszim).

23. Y illalkozo a szerz6d6s alifuLstko\ ezt kovet5en pedig a szerz5d6s fennilllsa alatt a

Megrendel6 felhivisira halad6ktalanul kiiteles a Megrendel6 fel6 a biztositisi szerz6d6s vagy

kiiti6ny bemot *Asiv igazolnt, hogy rendelkezik legalibb z szerz6d6s tirgya szerinti

tev6kerlys6gre kiteried5, i.OOO.OOO, UUf/a", nrz omrlli6 forint/6v 6s k6resem6nyenk6nt

2.000.060 iflJF, ^ru 
k6gnilli6 forint 6sszegre sz6l6 szakmai felel6ss6gbiztositissal. A biztositisi

szez5d6s vagy kotv6ny bemutatis a szerz6d6skijt6s felt6tele'

- Biztosit6megnevez6se:Allianz

- K6tv6nysz6m:324964423

A felel5ss6gbiztositast a villelkoz 6 a. szerz6d6s megszffn6s6ig koteles fenntartat. ])m:nnyrben 
a

villalkoz6 bizto siasa - a villalkoz6nak fel nem r6hat6 okb6l - megszinik 6s 
. 
helyette

halad6ktalanul,delegk6s6bbamegszrin6st6lszimitott8naptirinaponbeliiLlrijb-iztosit,si
szetz5d6st nem kOt,l muhsztis a 

"szerz5d6snek a Megrendel6 iltali azonnali megsziintet6s6t"(.-"m 
feknondisrit) vonhatia maga utin-' .^.Tt":ri!tl, z Yilltlkoz6 felel5ss6gbiztositisa a

Villalkoz6 mulasztisib6l vagy mirr, rimir felr6hat6 okb6l szrinik meg a Megendel5 iogosult a

szerz5d6s azonnal hatillyal t<irt6n5 felmond6sira'

24. Az esetleges munkabaleseteket Villalkoz6 ielenti 6s tartia nyilvin'

25. A Villalkoz6 6s a Megrendel5 a keretrnegillapodis 6s zz egyedi Ttg:"9:t:::lt teliesit6se

6rdek6ben a fentieken nil, alahban ls egyiittrnnfadnek. . Ennek megfelel5en kell6id5ben egyrruis

rendelkez6s€re bocsiti6k , ,rt t rig." "fltok"t 
6s eszk,iiz,iiket, valamint gondoskodnak a teliesit6s

tovabbi felt6teleinek m.gter.it6r6r6l. A, egyiittmikod6si kotelezetts6g Megendel5

vonatkoz6siban nem ielent t<ibbletkotelezetts6g-villal6st'

26. A Yiilzlkoz6 - amennyiben kiilfoldi ad6illet6s6gfi - koteles a ketetmegillapo dishoz xrz

"""^*"ra meghatalmazisi csatol'ni, hogy ^' ill"i5t6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a mzgyzr

ad6hat6sig kozvetleniil beszerezhet ^ Ytr'il^ko'6' vonatkoz6 adatokat az orszigok koziitti

i"S"g"ly igenybev6tele n6lkiil'

27.Yii]alkozokotelesakeretrnegillapodisteljesit6s6nekteljesid6tartamaalatt.tulajdonosi
szerkezet6t Megr..ra.fa ,,n-At"-tt'g'sfiierhet6"6 tenni 6s Megrendel5t halad6ktalanul 6rtesiteni a

Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti iigYleteir5l 
,r.

MEGRENDEL6S

28. Megrendel5 egledi megrendel6t 
. 
k6szit, t:lyb:" megadia a szolg6ltatis teliesit6s6nek

lai.r"xi,, -"gn..,.ri , ,rolgiltrr;r""1 6rinten terii'leteket Megrendel6 az.egyedi megrendel6r az

adott h6t kezdet6t -.g"bi5- hiro.r, munkanappal kor{bban a villalkoz6 szimdra irisban

;*ril Amennpben 
"Vi 

llalkoz6 az ,tuett fuisLeli megtendel6vel kapcsolatban 24 6rin beliiLl

kif8gi., ,r"- terieszt et5, igy ^t' ^ 
Felek elfoydo-tmak tekinnk Amennyiben \6ll kozo az

iitemtervben megh ztiuozottfetind5ket elmulasztia kotbetfzet6si kotelezetts6g terheli.

29. Y illalkoz6 munkikat terv szednt, legk6s5bb zz egyedi megrendel5ben legielolt 
ditumot

k<ivet5 munkanapon kOt"t", -.gfel.ld siem6lyzettel 6i eszkozokkel a helyszinre &kezni 6s a

megrendelt szolgiltatist -.gr..rl?-. Amennyiben a h<izterileti n<iv6nyzet illaporib6l kifoly6lag

61et-, baleset-, ,rrgy \,"gyo,,1 kirvesz6ly ill itttt " kcizteriileten' melyet a Megrendel5 ielez a

villalkoz6 fel6, 6s a "Jily .uiarasit a keretmegillapod6sban foglalt munkanemek

$



valamelyik6vel megrendeli, a Y iil kozo felel5s munkik megkezd6s6r5l a megrendel6st5l
szimitott 3 6r6n beliiLl gondoskodni.

30. V6llalkoz6 parkgondozisi munMk eset6ben az egyedi megtendel5ben megharirozott munka
teliesit6se sorin 6pit6si napl6t vezet a szolgiltaris teljesit6s6r5l. Az 6pit6si napl6b an a Y1llalkozo a
35. pontban meghati.rozott munkanem szednti bontisban kriteles feltiintemi a tel)esit6si
id5szakokat jn1p"k1 !b-gntva), a szolgiltatissal 6rintett teriiietek nagysigit azok alapterii'let6nek
m'-ben tcirtrln6 meglel<iles6vel, a teljesitett munka6rikat, valamint minden olyan kanm6.ryt,
mely megrendelt teliesit6st befolyisolja. A Megtendel5 a teljesit6st jogosuli ellen6rizni, 6s
6sztev6teleit u 6pit6i oapl6ban feliegyezrt. Megtendel5 felm6r6si n^pf6 

^l^p,1ir, 
6lit1a l<t a

teljesit6sigazohst a teljesit6st krivet5 5 munkanapon belii.l.

31. V^ll^lkozo a parkgondoz6si feladatainak ell{tisdb6l keletkez5 hulad[[61 kciteles annak
f-lt6jine.U 

_megfelel5en Megendel6 irltal meghatArozott hrrttad[kkg2.l5 l6tesitm6nybe @6cs_Kok6nyi Regionilis Hrrlled{kks2s15 Kozpont) szillitent. A zoldhullad6k kezel6s kalis6g6t
Megendel5 aYillalkoz6 szimlija alapj6n megt6riti a Villalkoz6 r6sz6re

v.
KERETMEGALLAPODAS HATALYAs ID6TARTAMN,, TELJESiTES HELYE

32' Szerz5d6 Felek nigzitik, hogy jelen keretmeg6llapodis a mrndk6t f6l ,ltali aliir,ssal - elt6r5
id6pontban tor6n5 aliiris eset6n a k6s6bbt a]U.iirs nzplitn - l6p hatityba, 6s ett5l szimitottan
ha'tarozott id6taramra' 2022. llr,fuci,s._ 31. napjdig ia,*. p.i"t kikort, hogy 

^ 
ioaro"on

id5tartam eltelte el5tt a keretmrgillapod6s 
- 
melszfinik a megillapodis "34. 

pongtirban
15qu1{lzon keretrisszeg kimernl6sekot, ,agy a jJen keretmeg6lf,podisban ragzitltt lgy6b
felt6tel bekovetkeztekor. Amennyiben a szerz6-i6s id5tartama ahtl a megielort k.r"'tdr.r.g .r.-
keriiLl teljes m6rt6kben felhasznirisra, vilrarkoz6 az esetregesen ebb5rlred6 kirigeny6? nem
6rv6nyesitheti Megrendel6vel szemben.

]] A teliesit6s helyszineinek felsorolisit jelen ketetrneg6llapodis 2. szimri mell6klet6t k6pez6
feladadeirds tznalmazza.

vI.
ELLENERTEIq FIZETESI FELTETELEK

34. A keretmegillapodis keretrisszege 12.000.000,_ Ft + liFA/6v (_20 %).
35. Szerz6d6 Felek a villalkoz 6i diiat az alibbiak szerint illapitjik meg
a) belte{es teriil€tefl gyep k6zi g6ppel tort6n6 kaszilisa: 2,5 Ft+AFA/m,
b) belterjes teriileten gyep oniir6 g6ppel trirt6n6 kaszilisa, Z ft+Afe/-,
c-f ylt3rtes teriileten gyep k6zi g6ppei tort6 n6 kasz llAsa: Z,S nt+Afe7#
d) kr.iLlter)es teriileten gyep cinjir6 g6ppel ton6n5 kasz6l6sa: Z Fr+.AFA/m,
Q kiilterjes teriil€ten magask5r6s.rigysziruak 6s f6rssz6ru sarlak (max. 1 3 cm vastag), k6zi

g6ppel trirt6n6 kaszilAsa;. 5 Ft+AFA/m,
f) kiilteq.es teriil€ten magask6r6s hgtszir(tzk 6s fissziru sariak (max. 1-3 cm vastag), cin)6r6

g6ppel trirt6n5 kaszilAsa;. 5 Ft+AFA/m,

36' A)inlatk6r6 el6leget nem fizet' A v6llalkoz6 a hullad6kkezel6s diiit kiiLlin k<iteles sz6ml6zru aMegrendel5 r6sz6re. A villalkozisi dij kr6zet6se a szerz5d6sszerii teljesit6st t0""J.", r,*ielsz6molis szerint, a teliesitett szorgiltat6s mennyis6g6nek megfelel6en (t6t"t." .Lz7-oh,.rf"lO: 
1 

Kbt. 135. g (5),(6) bekezd6s6ben 6s a l,tk. L:l3i. g (t) beIezd6s6b"" r"gfA,r[rr"r_,,
s>Lm)a k6'zhezv6tel6t 

'agy 
- ha birmcly, a ptk. 6:130. $ (2) bekezd6s6ben szab6ryo?ott t arur,erryf:ineu az igazolt szetz6d6sszerrl teliesit6st kave"t6 30 napon beli , sz6mra ellen6ben, avillalkoz6 12072552-01430554-001 00001 szimi plnzforgarni szirnririirra tarta.ra ,rtrt,l"."t,

forintban (HUF) keriiLl kifizet6sre.



37. Megtendel6 a keretmegillapo dis 6s zz egyedi megrendel6sek teljesit6se sorin tz zdozas

rendj6r61 sz6l6 2Ol7.6vi CL. torv6ny (Art.) 6s vona&oz6 iogszabiiyok rendelkez6seit alka'bnazza.

Villalkoz6 nem Ezethet, illetve szimolhat el a szez5d6s teljesit6sdvel cisszefiigg6sben olyan

k<ilts6geket, melyek a Kbt. 62. S (1) bekezd6s k) ponginak' ka) - kb) alponq6ban meghatirozott

felt6tieknek nem megfelel6 titiasig tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek V6llalkoz6 ad6koteles

jrivedelm6nek cs<ikkent6s6te alkalmasak

3g. v6llalkoz6 az igtzolt teljesit6st ktivet6en iogosult szamla benlniitis,ra. A szimlit mindenkot

egy p6ldinyban, 
" 

li"g...rd"id sz6khely6t feltiintetve kell kiillitani 6s leadni vagy megkiildeni.

39. Villalkoz6 a kibocs6tott szimlin kiiteles feltrintemi zz egyedi megtendel6 targyitn vzl6

hivatkozist. A szimla mell6klete a felm6r6si napl6, a teliesit6si tg,;zolis, valamint a hullad6k

m6rlegjegy. Ett6t elt6r6en ki6llitott szimlik eset6ben Megtendel5 iogosult tzokat

,ro.,#itf,rt tt rk6nt visszakiildeni, 6s a visszakii,ldritt sz6mliban 6rv6nyesitett kovetel6s nem vilik

esed6kess6.

40. Jelen keretmeg6llapodi s 6s tz egyedi megrendel6sek AFA finzrlsztrozS'sa a hatilyos

jogszab6lyok el5itAsai szerint tort6nik.

41. Megrendel6 fizet6si k6sedelme eset6n a Y itllalkoz6 a Kbt. tendelkez6seinek megfelel5en

iogosult'a 
ptk. 6:155.$-6ban megharitozott k6sedelmi kamatot, illewe a behaitisi kolts6gitalinyr6l

l,lArc zOrc.6vi IX' t6rv6ny 3. $lt) bekezd6se szerinti fodnt<isszeget ktivetelni'

VII.
ressoelMss TELJESiTES, MeCniuiuus, xAnrEnirEsl FELELoSSEG

42. Yiildkoz6t a parkgondozisi munkik egyedi megrendel6ben meghalirozott hat6rid6k

a.rrriUa;iiar tort6n6 eilda;., .."t6r, rc.'.a"n i liotb6r6zet6si kotelezetts6g terheli A

k6sedelmi kiitb6t m6rt6ke ,r"i""f.an, zz egyedi megrendel6s (egyedi szerz-6d6s) alapiin.elszimolt'

AfA n6Lii1 szimitott 
"tt"rr.rotg,iitr,a, 

2'ito-^. A i6sedekni kdtb6r a k6sedelembees6s napi6t6l

esed6kes. K6sedelmi kotb6r ;ximilis m6rt6ke tz egyedi megrendel6s !f;tn",. ^:^ :r.e.e
-"gr;"daa" rl"p iirn "lrriono*,iial6nos 

forgalmi ad6 n6[ szimiiott ellenszoigiltalis: 30 o/"-a A

te.la.Uri ta,Ue. maximilis m6.t6kt 
" 

ktt"tt]'"gillapodis nett6 keret6sszeg6nek 10 yo-a'

43. A Megtendel5 csak lrbban n esetben tarthat ig6nyt a k6sedelrni kotb6rre' amennyiben a

k6sedelem a V6llalkoz6 frUa;iiai "*a. 
Amennyiberia Megrendel5 a Villalkozo dltal 6sszerrien

k6rt, a szerz6d6..r.r,i t.I1..ii6.l'"2 sziiks6ges i"f"trna-tiqt, adatot' nyilatkozatot' hozzdjirulist'

drint6st a Szerz6d6 r.t"t ail 
-i*l.u* 

,Sgrit tt hatirid6n beliil nem bocsitia a V6llalkoz6

rendelkez6s6re, 6. " k6..d.t,t"" teliesit6s ULa'abg N{egendel6 ebb6li Villalkoz6 iltal el nem

h6ritltat6 mulaszlisib6l .,"a, 
-'UU* 

az esetben 
"ttOtUttige"y 

nem rlrvenyesithe,tA, ViUanoz'i1

.\,abba,'..terhelikotb6rfizet6sikotelezetts6g,haktitelezetts6geltel,esitesetvtsmor

^iiaiy"rr meg. Vis -;ot "f"" 6rtend6k kti'loi<isen elemi csapisok' szfti'kok vagy egy6b

;;;;.li , nZrg"ok, fafut*t'"rr'Ii'ok' foldreng6sek' viharok' villimcsapisok' iradisok'

;;i;;; lgyau ulo.,to, "ta." 
o"t lithat6 esem6nylk' amelyek mindk6:.f61 6rdekkor6n kiwiil

meriilnek fli, 6s amelyeket a felek kell6 gondossiggal sem tudnak kikiiszobolni'

44.Haaketetmegillapodis_olyanokb6l,amely6rtV |12|koz6felel5s_meghirisul,aVillalkoz6

koteles az 6ves, iltaL6nos ror,,tni ,aa n6kiil sz6'mitott keretrnegillapod4s szerinti keretosszeg 15

7o-6nak megfelel5, szimszeften 1'800 000 :Hl)F ' azaz egymilli6-nyolcszizezer forint osszegfi

kotb6tmeg6zet6s6re.Felet.rilgzitik,hogyarrreghiisulri'ikritb6rvetit6sialapjaateljesit6s
ar6ny6ban csokken.
+i U.g.""aaa kotb6dg6ny6nek 6rv6nyesit6se nem ielenti a Megtendel5 egy6b ig6nyeinek -
hibis teliesit6shez kot5d6 - elveszt6s6t'



46. A Megtendel6 az egyedi megrendel6st5l elillhat, k<iteles tzonbtn a Yirllalkoz6 iltal az eliilis
kozl6s6ig igazolhat6an elk6szitett, illewe megkezdett munkik teljes ellen6n6k6t megt6riteni 6s a
Villalkoz6 jogosult egy6b igazolt kir6nak megt6rit6s6t igenyelni.

A KERETMEGALT-ArooAs rr.r6#jlreso" ,ucsr(rNBse ES ANNAK
JOGKoYETKEZMENYEI

47. Szerz6d6 Felek jelen keretmegillapod ist kizirolag a Kbt. 141. $ szerinn koriilm6nyek
fennillta eset6n m6dosithatyik.

48- Birmelyik f6l jogosult a ielen ketetmegillapod6st 90 napriri napos felmondisi harlrid5vel a
m6sik f6lhez int6zett irisbeli nyilatkozattal, indokolis n6lkii'1, rendes felmondissal felmondani.
Egyoldahi felmondis eset6n a. felrnond6si id6 kezd6 napja a felmond6 f6l t6rivev6nyes 6rtesit6
level6nek a misik f6l iltali k6zhezv6tele. A Posta 6lali m6sodik eredm6nytelen k6zbesit6si kis6rlet
eset6n a lev6l k6zbesitetmek tekinthet6.

49. Megrendel6 jelen keretmeglllapodlst a Yillalkoz6hoz int6zett irisbeli nyilatkozattal,
k6rt6rit6si kotelezetts6g n6lkii{ azonnali hatillyal felmondhaqa, ha

z) a Yillalkoz6 ielen keretrnegillapodisban foglalt szerz5d6ses kdtelezetts6geit sulyosan
vagy ism6telten megszegi;

b) olyan okb5l, ami6rt villalkoz6 felel5s birmely egyedi megrendel6s megszrin !c) a Villalkoz6 a Megtendel5 6ltrl megadott 6rrz"ti hrri.id5r, beliil nenitesz.Lg"t 
"nnrk- a felhir6snak, hogy keretmegillapodisban foglalt kritelezetts6geinek t gyen .reg".t;d) a villalkoz6 a 35. pontban meghatirozott egys6g6rak birm"tfit6, .froid"t.iurr,

Megendel5 hittiny 6ra m6dositja,
e) a V6llalkoz6 Fzet6sk6ptelenn6 vili\ cs5d-, felsz6molisi vagy v6gelszimolisi eliir6s indul

- vele szemben, felfiiggeszti gazdasigi ter.6kenys6g6t;
I a Y iilalkoz6 iltal fzetend6 k6sedelmi k<itb3r Jsszege el6ri jelen kerernesillapod6sban

megharirozott maximir.is m6rt6ket fteretmeg6llapodis szerinu, Apa nefiu szimitott
keret<isszeg 10 oh-it-) /ilyen esetben a Megrendel5 meghirisul6si k<itb6rt nem
krivetelhet/;

g) ioger5s mansztal6 hatitozatot hoznak a yi[zkozo szakmai tev6kenys6g6t 6rint5
szab6lys6r6s vagy bfincselekm6ny miatt

h) a Krizbeszerz6si Drint5bizottsig a Kbt. 152. \ szennti hatarozatzbtn megillapitotta a
krizbeszerz6si el)6tista vonath oz6 

_szab ryok megs6rt6s6t, felt6ve, hogy- a iogs6rt6sbefolyisolta a kozbeszerz6si elji, stlezir6 dont6st, 
-

i) a Vdllalkoz6 biztositisi szerz5d6se a ielen szerz6d6s id5tartamz alatt megszrinik 6s
helyette a v ralkoz6 6j biztosit6si szerzdd6st nem kot, vagy amennyiben a'biztositisi
szerz6d6s nem a villalkoz6nak ferr6hat6 okb6l szint -.g, " -"g"rfi.rt6st kcivet6 g
napon beliil nem kiit;

j) a Villalkoz6 a Kbt. 138. S (2) - (4) bekezd6s6ben foglaltakat megs6ru,
k) a V6llalkoz6 megs6rti a titoktartisi kcitelezetts6get.

50. Megrendel5 zz egyedi megtendel6st (egyedi szerz5d6st) a V,llalkoz6hoz int6zett irisbeli
nyilatkozattal, kirt6rit6si kritelezetts6g n6lkiil izonnahhatiilyai felmondhatja, ha

a) z Yilzlkoz6 a szerz5d6ses ktitelezetts6geit sulyosan vagy ism6telten megszegr;b) az egyedi megrendel6s k6sedermes tellesit6se ok6n k6seielmi kotb6r elt ,"rio*i-o-o,
(a k6sedelemmel 6rintett, szolgiltat6si elemre elsz6molt, AFA n6lkiiLl sz6mitott
ellenszolg'ilatis 30 oh-at),

c) a V6,llalkoz6 a Megrendel5 iltal megadott 6sszerri harind5n beliil nem tesz eleget annak
a felhivisnak, hogy szerz6d6sszer6 kritelezetts6geinek tegyen eleget;

&



d) az adott kotelezetts6g6re el6irt teljesit6si hadrid6 letelte el5tt nyilv6nval6vi v6lik, hogy a

villalkoz6 ez egyedi megrendel5ben rogzitett munkit csak szimottev5 k6s6ssel vagy - a

fogyat6kossig kikiiszOb3l€s6re tizott m6lrinyos hatirid6 letelte ellen6re is - hibisan

tudja elv6gezni.

51. A Megrendel6 a keretrnegillapodist felmondh aga vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l

elillhat, hI a Kbt. 143. $ (1) bekezd6s6ben meghatirozott esetek birmelyike fennill. A

Megrendel5 a Yillalkozoioz int6r.tt irisbeli nyilatko z^ff"'L, k fi6it6si kotelezetts6g n6lkii{

^ru:nrr^li 
hatillyal felmondja a keretrnegillapodist, ha a Y lldkozo tulaidoni helyzet6ben vagy

tutaidoni ,.iszonyaiban birmely, a Kbt. 143. $ (3) bekezd6s6ben meghatitozott koriilrn6ny

bekovetkezik.

52. Yiilalkoz6tak a szerz6d6sszeg6s6b5l ered5 k6rt meg kell t6ritenie, 6s mentesitenie kell a

Megrendel6t, illetve annak VAlhk;6it 6s alkalmazottait minden pertel, tgt-l:l' vesztes6ggel 6s

kirlal szemben, amely a Villalkoz6 tev6kenys6g6b5l vagy mulaszrisib6l ered ielen

keretmegillapoi. ',r"gr 
" 

k"r.t-"g6llapodis alapi6n l6trei<itt egyedi megrendel6s teliesit6se sorin'

53. A Villalkoz6 a Megendel5 sulyos szerz5d6s szeg6 mtgaartsa eset6n _iogosult 
azonnali

hatillyal ir6sban feknoidani a szerz6d6st' Ebben az esetben a Villalkoz6 jogosult a

u"grl.ra"l6""t szemben 6rv6nyesiteni a. szerz6d€sszeg6sb5l fakad6 egy6b ig6nyeit is. Srilyos

szetz5d6sszeg6snek tekintend6 kiilon<isen, ha:

a) Megrrndel6 6ltal ki{llitott igazol6s 6nelm6ben esed6kes b6rmely osszeget nem_ fizet ki a

villalkoz6si szerz6d6sben" meghatirozott hatind6ig, felt6ve, hogy a villalkoz6 iltal

trizott legalibb 30 napos P6thaitrid6 is etedm6nyteleniil eltelt, valamint

b)a Megendel5 fizet6sk6ptelenn6 vilik'
IX.

EGY0TTMITKODES

54. A munkav6gz6s iisszehangolis a, a, szolglkatLs teliesit6se sorin sziiks6gess6 vil6 int6zked6sek

megt6tele tekintet6ben.

Villalkoz6 r6sz6r6l kapcsolattart6 szem6ly:

n6v: Lukics J6zsef
telefon: 30-3355-436
fax: -
e-mail lukacstradekft@chello.hu

Megendel5 r6sz6r6l kapcsolattart6 szem6ly:

n6v: Szilasi Tamis
telefon: +36-30/ 696-7 923
tax +36-72 /805-33J
e-mail: szilasi.tamas@biokom.hu

Akapcsolattart6kadatait(nev6t,cim6t,e-mailcim6t,.telefonszimit,stb.)aFelekkiz|t6bgl
,r.rrbd6. teljesit6s6vel osszefiigg5 kapcsolattarris c6liib6l, illetve az rhhoz kapcsol6d6 egy6b

;"g", aa"t.f 6rv6nyesit6se ia"teUttt iogosultak kezelni Felek u zda*ezells sorln a

'#p.."Laaa jogszab6lyok 6s adaw6delmi szabilyzataik rendelkez6sei szerint iimak el'

55. Szerz6d6 felek ielen ketetmegillapod6sban felhatalmaz zlk u el6z6 Pontbafl megnevezett

k6pvisel6iket, hogy a .rolgilti'ti.' teliesit6s6vel kapcsolatos dont6sekn61, a teliesit6si

i.fyrita"y".t .bil"i,nil 
^ 

feteiet telies iogkorrel k6pviseli€k. Iizen k6pvisel5k iogosultak, illetve

i.fi"ur.t h.gt.r,.,i min&zon -,i.r.i.i irrtJrk"d6seket, nyila&ozatot, amely a keretmegillapodls

;;; 
^, 

.gy"& megtendel6sek teljesit6#hez sziiks6gess6 
.v61ik 

6s a ielen keretrneg6llapodisban, az

.gila #gr."a.lEk, i11.*. ezen dokumentumoi mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes.

8



Szerz6d6 Felek k6pvisel6inek a ielen ketetmegillapodisban biztositott jogkrit6nek kotlitozisa a
misik f6llel szemben csak ftisbeli kcizl6st6l kezdve harilyos. A k6pvisel5k szem6ly6ben t<in6n5
valtozast a felek egyrrrissal azonnal, irisban krizlik.

56. Szerz5d6 Felek ktitelesek egymis kozotti valamennyi ktizl6st, 6nesit6st, int6zked6st 6s
d<int6st it6sban rcgziteni 6s egyrnishoz halad6ktalanul eliuttatni. Minden olyan krizl6st, mely a
keretrnegillapod{s vagSr az egyedt megrendel6sek vonatkozis6ban z cimzett r6sz6rdr
tudomisulv6tek, vagy int6zked6si kotelezetts6get jelent, illetve keletkeztet, postai riton is meg kell
kiiLldeni. A posai riton eliuttatott nyilatkozatok k6zbesitetmek tekintendSe\ amennyiben azok
-nem kereste", ,,itv6telt megtagadta", ,,cimzett ismetetlen" vagy hasonl6 tart lmi posiai ielz6ssel
6tkeznek vissza z nyi)a*ozzttev6h6z.

57. Megendel5nek 6s v6llalkoz6nak mindent meg kell tennie annak 6rdek6ben, hogy kcizvetlen
tirgyalisokon, b6k6s 6ton tende-zzenek minden olyan n6zetelt6r6st vtgy vitzt, 

^m"ly-'kor.ittiik 
,

I1lg.gr["p"a{ssal vagy egyedi 
_megtendel6ssel iapcsolatban felmer[I. H" " M.gr..rd.l6 6" ,

v6llalkoz6 6sszeri hatirid5n beliil nem tudi:ik megoldani a keretnnegillapod6ssal valy u alapjLn
l.6t{eidlt egyedi megrendel6ssel osszefiigg6sberi keretkezett ;"g"itn;"ut, ann# eldrint€se
6rdek6_ben. alivetik magukat a hariskori-_szabilyokra Frgyelemmel"a R6..i j6r6.bi.6.ig, i[.w.
per6rt6kt6l fiigg5en a P6csi T<irv6nysz6k illet6kess6g6nekl'

58. Szerz6d5_Felek. megillapodnak abban, hogy ielen keretrnegi[,podis hatlyinak tartama alatt
6s azt k<ivet6en bizalmasan, iizleti titokk6ni kezerik a keretrnegillapod6s, illetve ^, .gy.d,
megendel5ek 

_teljesit6se kapcsin tudomisukra jutott inform6ci6iLt, ^t6.ry.t.t 
vagy adatokag

azokat harmadik f6lnek semmil;,_en 
_form6ban nem adjik tov6bb. A f..rA tformaiiak, tenye(

valamint a&tok - a m6sik f6l iltal el5zetesen adott kifejezett irisbeh hozzitlirulAsa n6lkiil -ktzir6lag a keretmegillapodis 6s az egyedi megtendel6ek teliesit6s6te hasznilhatik fel.

:? .Ntu 
dLf, .fll tiilkoztagz 6rintett 

..m,nkav i 6it a jeren keretmegilrapodisban fogralt
kotelezetts6geir6l 6s felel5ss6get villarnak sa)it munkavillal5ik tekintet6ben a fenti
k<itelezetts6gek teliesit6s66rt.

60'..1ryy26d6 Felek magukra n6zve k<itelez6nek fogadj6k el, hogy a Kbt. 6s az amhiztarasr6l
sz6l6 2011' 6vi CXCV. tdrv6ny szerinti illet6kes ellen5rz6 szervezetek feladat- 6s hatisk<iriiknek
megfelel5en a k<izbeszez6si ellirisokat 6s az azok alapj{n megkcit<itt szerz6d6sek ,"f;..i e.e,
rendszetesen ellen5rizhetjk, 6s hogy resziikr e a jogszabiiy 

"zeriiti informrci6 megad,i"'" nzl.ti
titokra val6 hivatkoz{ssal nem tagadhat6 meg.

x.
NYILATKOZATOK

61. Mindk6t f6l kiielend hogy

- kell6 felhatalmaz6ssal 6s jogkotel rendelkezik a jelen keretmeglllapodis aliiris6ra 6s
teljesit6s6te;

- a jelen keretrnegillapodist a f6l nev6ben ariir6 szem6ly megfelel5, a vonatkoz6
iogszabilyok iltal megkivint regisztt6rt ar6irisi joggal tenderk"ezik, 

'rgy 
t6sJ,eta a

keretmegillapodi s tlahisa 6s teljesit6se nem eredm6i-yezi mis, olyao "il"a{e", u^gy
egy6b iognyilatkozat megszeg6s6t, melyben f6lk6nt szerepel;

- nincs olyan ftigg6ben. rev5 kotelezetts6ge, vagy 6rdekkrir6ben 16'5 mis kririirm6ny,
amely kedvez6d."il h11"., 

. i . 
jelen 

. 
keretrnegittapoatUy foglaltak 6rv6nyess6g6re,

teljesit6s6te, vagy sajit teljesit6si k6szs6g6te, illei,e k6p.rsegere.

xI.
EGYEB RENDELKEZESEK



62. y6lldkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik legalibb 1 db legalibb 3 tonna rissztrimegi

tehergepj,rmfivel, 6s kotelezi magit anz, hogy zz egyedt megrendel6sek teliesit6s6hez eset6n ezen

i6rmffvet hasznilia

63. A |elen keretrnegillapodisban nem szabilvozott k6rd6sekben a Polgiri Torv6nykonywr6l

sz6l6 zb6.6vi v. t6rueny, a kcizbeszerz 6sekr5l sz6l6 2015.6vi CXLIII. tiirv6ny, valamint az

egy6b kapcsol6d6, hatilyos jogszabilyok vonatkoz6 tendelkez6seit, valamint a ktizbeszerz6si

eliir6sbrn k6szitett aiinlati felhivis el6ir6sait kell alkalmazni'

64. Jelen keretrnegillapod,s elv6laszthatatlan r6sz6t k6pezik az alibbi mell6kletek:

1. szimri mell6klet Aiinlati Felhivis
2. szimimell6klet: Feladatleir6s (ennek esetleges kozbeszez6si eliir6s sorin kiadott

m6dositisa(i))

3. szirmi mell6klet: TeriiLlet-kimutarls (ennek esetleges kiizbeszerz6si eli6ris sorin kiadott

m6dositisa(i))
4. szimri mell6klet: A krizbesze.r6.i .l16ri.ban kiadott [2] szim6 kieg6szit5 tii6koztatis(ok)

5. sz6mri mell6klet: Yiil koz6 a'16nletz

A Szerz6d5 Felek togziti\ hogy a fent emlitett dokumentumok Ezikailag nem ketiilnek.csatol.isra

a keretmegillapodis torzssroieg6hez, de z Szerz5d5 lrelek szirnlra ismert azok tartalrna. Ezen

LtoUt iriy kell tekinteni, mit amelyek a ielen keretmegillapodis elvilaszthatadan r6sz6t

k6p ezrk, azzal egyutt 6rtelmez end5ek.

Jelenmeg6llapodistzszetz6d6felekk6pvisel6ielolvas6s6s6ttanulminyozisutinj6v6hagy6lag,
mint akararukkal mindenben ^.g.gy.)6t 

4 eredet! egyez5 p6ldinyb n irtAk :.lA' melyb6l 2

p6ld6ny Megendel6t, 2 p6tdiny V;llalkoz6t illeti'
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