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amely l6tejott egyftszr6l a BIOKOM Nonprofit Kft. (sz6khely 7632 P6cs, Sikl6si ut 52., Cg.:
02-09-062862, ad6szim: 77074959-2-02., k6pviseli: Genczler Istv6n iigyvezet5 rgazgat6), mnt
Megrendel6 (a tov6bbiakban: Megrendel6),

m6sr6szr5l a Luk6cs Ttade I(ft. (sz6khely: 7631 P6cs, Fiizes dril6 34- Cg. 02-09-069018,
ad6szilm: 13143398-2-02, bankszimlaszim: 12072552-01430554-00100001, k6pviseli: Luk6cs

J6zsef iiglwezet6) mint V6llalkoz6 (a tov6bbiakban: V6llalkoz6) (a tov6bbiakban egyiittesen:
Szen6d6 felek) kozott a mai napon az alilbbi felt6telekkel.

Sr:0zlaENYEK
l. Megrendel6, mint ai6nla*66 2019. augtsztus h6 26 napjin ,,Parkgondozdsi, h6- 6s

sikossdgmentesit6si munk6k" tirgyban a kozbeszerz6sekr6l szol6 2015. 6vi CXLIII. tor6ny
(tov6bbiakban: Kbt.) M6sodik R6sze zlapjiln,TED- 2019 /S [163-[4008541rktat6szilmon kozz6tett
hirdetm6nnyel nyflt k6zbeszerz6si eljirist inditott. Megendel5 a kozbeszerzlst el1fu6st a Kbt. 61.

S (5)-(6) bekezd6se alaplitn r6szekre bontotta, melynek alapiiln a kcl,zbeszents 7. r6sz6t k6pezte:
Kertv6ros keleti tediletein parkgondozhsi, valamint k6zi h6-6s sikoss6gmentesit6si
munk6k ellitisa.

2. Megendel5 a kozbeszerzls targydvd, szemben timasztott mennyis6gi 6s szakmai
kcivetelm6nyeket az eljirist megindit6 felhiv6sban 6s a kozbeszerz6.st dokumentumbanhatarczta
meg.

3. Megrendel6 a kozbeszen6.si el16r6,s sorin benytijtott aiinlatokat megvizsgilta, egym6ssal
clrsszevetette, a sziiks6ges 6rt6kel6st lefolytatta, 6s dont6s6t az elbrilS,st kovet6en, 2020. 6v
mircius h6 1 1 napjin irisban aiilnlattev6kkel kozolte. Megrendel6 hivatkozott kozbe szerz(:si
elilrisban hozott dont6se szerint a nyertes ajiriattev6 az l. r6sz vonatkozilsiban V6llalkoz6
lett.

4. Ilyen el6zm6nyek ttin a Szerz6d6 Felek az ziilnlatt felhivisnak, a dokumentici6 r6szlt
k6pez5 feladadeirisnak, valamint a V6llalkoz6 kcizbeszerz6si elj5,r6,sban benyirjtott ajinlrtilnak
megfelel6en az alilbbiak szerint illapodnak meg:

I.
ERTELMEZo RENDELKEZESEK

5. A keretmeg6llapodisban szetepl6 al6bbi kifejez6sekre a kovetkez6 meghatirozisok
vonatkoznak:

Epitdsi napl6: A ketetmeg6llapodis keretein beliil a kozteriiletenvlgzettparkgondoz6si 6s egy6b
zoldteriileti munk6kkal pirhuzamosan vezetett, azok feliegyzlslre szolg!16 dokumentum, melyet
aYdllalkoz6 a vonatkoz6 iogszabilyok szerint vezet, de kiilonosen feltiinteti az akuihs d6tumot,
id6i6r6si adatokat, az adott napon aktu6lis munkateriileti egys6geket a teriilet-kimuta?is alapiiln, az
elv6gzett munkanemeket, valamint minden olyan t6nyez6t, mely a munkav6gz6st befoly6solja.

Felm6r6si napl6: Az 6pit6si napl6 mffszaki tartalm6t cisszegz5 dokumentum, melyben
szerepelnek a munkav6gz6s helyszinei (teriilet-kimutat6s alapiiln megbontva), valamint zz adott
teri.i{eteken elv6.gzett munkanemek tabl6zatos form6ban. (A fe[m6r6si napl6 a teliesit6sigazol6s
ki6llit6s6nak felt6tele, 6s a kibocs6tott szilmla kcitelez6 mell6klete.)

H6napl6: A keretmegillapod6s keretein beliil a kozteriileteken v6gzett k6zi h6- 6s sftoss6g-
mentesit6si munkikkal pirhuzamosan vezetett azok feljegyzlslre szolg6l6 dokumentum, melynek
kotelez6 tartalmi elemeit jelen szerz6d6s 2. szimi mell6klete rcgzia.

I(bt.: a Kozbeszerz6sekr6l szolo 2075.6vi CXLIII. torv6ny.
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Keretmegillapod6s: Jelen keretmeg'illapod6s, melynek szerves r6sze annak valamennyi
mell6klete, illetve a ketetrneg6llapodis alapiin kot<itt egyedi megrendel5k.

Telesitdsigtzolfusz a Megtendel6 iital a Kbt. 135. S (1) bekezd6se alapjin ki6llitott, az egyedileg
megrendelt munkamennyis 69 telj esit6s6t igazolo okirat.

II.
A KERETMEGALLAPODAS TANCYE

6. Y6llalkoz6 feladatat k6pezi az eliilrist megindit6 felhiv6sban meghatirozott, 6s Y6llalkoz6
aiilnlataban villalt kovetelm6nveknek megfelel6en, Kerw6tos keleti teriiletein parlqgondozisi,
valamint k6zi h6-6s sikossigmentesit6si munMk ellitisa a jelen keretmeg6llapod6s
elvillaszthatarfan r6sz6t k6pez6 2. szimi mell6kletben foglalt r6szletes feladatlefu6s , valzmint a 3.

szimi mell6kletben foglalt r6szlete s teriilet-kimutatis s zerint.

7 . A Szerz6d6 felek rogzitik, hogy keretmeg6llapodis keret6ben elv6gzend6 munk6k:
Parksondozisi munkik:
- ftpadka kaszilisa 31.907 m' teri.ileten,

- lombgy6jt6s 981.525 m'teriileten,
- belte{es teriiletek kasz6l6,sa754.962 m' teriileten, kiilterjes teriiletek kzsz6l6sa 186.323 m2

teriileten, valamint

- aut6buszmeg6ll6k 2.296 nf tertleten,
- gyalogos 6tkel6helyek 828 m'teriilet"n

8. Megrendel6 adott kozbeszerzls megval6sit6sa 6rdek6ben a Kbt. 105. S (1) bekezd6s a) pontja
alapjin megrendel5 lapot (tovibbiakban: egyedi megrendel6, kiild. Felek meg6llapodnak abban,

hogy a keretmeg6llapodis alapj6n l6trejov6 egyedi kotelmi iogviszonyrrk az egyedi megtendel6 lap
zlapjin jon l6tre. A Felek kiielentik, hogy ielen keretrneg6llapod6s, illet6leg a keretmeg6llapodis
id6txtamz alatt kikiildend6 egyedi megtendel6lap a keretrneg6llapod6s tirgyitklpez6 szolglltztas
teljesit6s6nek valamennyi felt6tel6t tartalmtzza, illetve tafia.lmaznt foga, e:-l:e figyelemmel zz

egyedi megrendel6sek sot6n kiilon meg6llapod6st nem k<itnek.

III.
L SZERZ,6D6 FELEK JOGAr ES KOTELEZETTSEGET

9. Y6lTalkoz6 a lefolytatott kcizkozbeszerzlsi eljdr6s alapjin megkotott jelen keretmegillapod6s,
az egyedi megendel6sek rendelkez6sei, illetve a Megrendel5 utasitisai szerint koteles elj6mi.
Megrendel5 utasi?isa nem terjedhet ki a munka megszerveztls6re, nem teheti a teljesit6st
terhesebb6.

10. Ha Megtendel5 c6lszerriden vagy szakszerfiden utasitist ad, ere a Yillalkoz6 koteles 6t
indokolist tartaknaz6 v6lem6ny kifeit6s6vel, lr:isban figyelmeztetni. Ha a Megtendel5 

^figyelmeztet6s ellen6re utasit6s6t fenntzrtja., a Y6llalkoz6 az egyedr szez6d6st felmondhatja,
illet5leg a kerenneg6llapod6st6l indokol6ssal ell6tott ir6sbeli nyiatkozattal elillhat. Ha nem 6ll el, a

Megrendel6 utasit6sa szerint a Megrendel6 kockdzatara koteles a munkit elv6gezni.

11. Amennyiben V6llalkoz6nak az ajilnlatt felhiv6sban, a szerz6d6sbe, vagy annak mell6kleteiben
nem szerepl6, a teljesit6shez sziiks6ges egy6b inform6ci6ra van sziiks6ge, koteles m rnform6ct6
ig6ny6r6l Megendel5t halad6ktalanul 6rtesiteni. Megendel5 v6l7al1a, hogy V6llalkoz6 iltal
rlsszer6en k6rt, a szetz6dlsszerfi teljesit6shez sziiks6ges minden inform6ci6t, adttot, nyilatlozatot,
hozz6i6rul6st a lehet5 legtovidebb 6sszer6 hataid6n beliil - k6sedelem n6lkiil - YLllakoz6
rendelkez6s6re bocs6tia.

s

f6k ontoz6se, illetve szegllytakaritds

ifudik 24.582 m' teriileten,
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12. Yallalkoz6 haladlktalanul kcizol Megrendel6vel minden olyan koriilm6nyt, amely jelen
ketetrnegillapod6s 6s az egyedi megtendel6sek teljesit6s6t 6rdemben 6rinti vagy befolyilso\z. Az
6rtesit6sben rogziteni kell az okokat, 6s javaslatokat kell tenni a megold6sta.

13. Megrendel6 iogosult a Villalkoz6 tev6kenys6g6t ellen6rizni, de az ellen6ru6s a Y6llalkoz6
szerz6d6.sszer6 teljesit6s6t nem hitiitathaga. V6llalkoz6 nem mentesiil a felel6ss6g al6l, ha
Megendel6 az elTela,6rz1st elmulasztott^ .vagy nem megfelel6en vlgezte el, r3s nem is hivatkozhat
atfa.

14. A Yilllzlkozo a teljesit6s6hez jogosult alv6llalkoz6fta)t ig6nybe venni. A V6llalkoz6
kijelenti, hogy a ketetmeg6llapod6s megkot6s6nek id5pontjiig a Megrendel5nek valamennyi
olyan alvilllzlkoz6t beielentette, amely r6szt vesz a keretmegillapod6s, illet6leg az egyedi
megrendel6sek teliesit6s6ben, 6s - ha a megel6z6 kozbeszerz6si ellit6,sbat az adott
alvillTalkoz6t m6g nem nevezte meg - a bejelent6ssel egytitt nyilatkozott arr6l is, hogy az illtala
ig6nybe venni kiv6nt alvillalkoz6 nem 6lI kizir6 okok hatilya alatt.

15. A Yilllalkozo a keretmegillapod6s teljesit6s6nek id5tartama alatt koteles a Megrendel5nek
minden tov6bbi, a teljesit6sbe bevonni kiv6nt alvillalkoz6t el6zetesen beielenteni, 6s a

bejelent6ssel egyiitt nyilatkozni arr6l is, hogy az iltala iglnybe venni kiv6nt alv6llalkoz6 nem
Llllctzfuo okok hat6lya zlatt.

16. V6llalkoz6 a teljesit6shez a kozbeszerz6sr elj6.r5.s sotin, u alktlmass6ginak rgazol6,s6ban

rr3szt vett szervezetet a Kbt. 65. S (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don kciteles

ig6nybe venni, valamint kciteles a teljesit6sbe bevonni az alkalmassigigazol6,s6hoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonisa akkor maradhat el, vagy helyettiik
akkor vonhat5 be m6s (ide6rtve az 6talakul6s, egyestills, sz6tt6l6s ritj6n tort6nt jogut6dl6s

eseteit is), ha a Y6llzlkoz6 e szervezet v^gy szakember n6knl v^gy ^ 
helyette bevont irj

szeryezettel vagy szakemberrel is megfelel azoktak az alkalmassigi kovetelm6nyeknek,
amelyeknek aY6llalkoz6 a kozbeszerzlsi elj6,t6,sban az adott szervezettel vagy szakemberel
egyiitt felelt meg. Yillalkoz6ra a kozbeszerzlsi eljfuils sot6n bemutatott szervezetek 6s

szakemberek bevon6s6ra tekintet6ben egy6bt6nt a Kbt. 138 $ (4) bekezd6se alkalmazand6.

17. Yiilalkoz6 a jogosan ig6nybe vett alv6llalkoz66rt 6gy felel, mintha a munk6t maga

v6.gezte volna, alvillalkoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele eset6n pedig felel6s minden olyan

kfu&t is, amely an6lkiil nem kcivetkezett volna be.

18. V6llalkoz6 kciteles gondoskodni a vonatkoz6 mtrszaki, munkav6delmi, biztons6gtechnikai,

tfiz- 6s kornyezetv6delmi el5ir6sok, valamint a vonarkoz6 MSZ el6ir6sok betattisir6l. Fentiek

tart6s 6s sorozatos elmulaszt6sa eset6n Megrendel6 iogosult YillTzlkozo 6rtelemszerri vonatkoz6

szilrriit min6s6gi levon6ssal csokkenteni. Az 6let-,6s vagyonbiztons6got vesz6lyeztet6 esetben

pedig a konkr6t megtendel6s6t5l el6llai, 6s jelen szerz6d6st azonnzhhatzllyal felmondani.

19. V6llalkoz6 felel6s a teljesit6shez sziiks6ges elegend6 sz6mri 6s szaktudilsi szem6lyzet

biztositis6,6rt. Villalkoz6 felel5s az alkalmazottainak mzgatart6s66rt a teljesit6s hely6n.

20. Yilllakozo felel6s a helyszinen vlgzett minden tev6kenys6g biztosita.s66rt, 6s 
^

tev6kenys6g6vel osszefligg6sben harmadik szem6lynek okozott kfulrt. Yillalkoz6 koteles

megtenni a szii,ks6ges kilrrnegel6z6si int6zked6seket.

21- A Y6llalkoz6 az illtala 6s alka,lnrazottzi 6ltal a Megrendel6nek v^gy a harmadik

szem6lynek okozott kfu|.rt teljes felel5ss6ggel tartozlk. E korben a Y6llalkoz6 kifeiezetten

kotelezetts6get villal arra, hogy a tev6kenys6g6b6l ered5 k6tokat kozvedeniil a k6rosult fel6,

telles korfien megt6riti.

22. A Megrendel6hriz benyriftott k6rt6rit6si ig6ny eset6n a Megrendel6 tov6bbitia az ig6nyt a

Y6llalkoz6 fel6 tovibbi igyrntlzlsre. A tov6bbit6ssal egyidejfileg Megrendel6 t6i6koztatt a



k6rosultat Lz iigy itt6,tel6r6l 6s a Yilllalkoz6 vonatkoz6 adatut6l (n6v, sz6khely,

felel6ss6gbiztosit6, kow6nysz6m).

23. Yiilalkoz6 a szez6d6s zl6fu6sakor, ezt kovet6en pedig a szerz6d6s fennill6sa alatt a
Megendel6 felhivdsilr- halad6ktalanul koteles a Megrendel6 fe16 a biztositisi szerz6d6s vagy
kotv6ny bemutat6s6val rgazolni, hogy rendelkezik legalibb a szerz6d1s tilrgya szerinti
tev6kenys6gre kite{ed6, 5.000.000, HIJFf 6v, azaz otttlllu6 foint/6v 6s kiresem6nyenk6nt
2.000.000 HUF, azaz k6ntilli6 forint cisszegte sz6l6 szakmai felel5ss6gbiztosit6ssal. A biztositisi
szerz6d6s vagy kciw6ny bemutalis a szetz6d1skot6s felt6tele.

- Biztosit6 megnevez6se: Allianz

- Kow6nyszim'. 324964423

A felel6ss6gbiztositist aYilTalkoz6 a szerz6d6s megszfn6s6ig koteles fenntartani. Amennyiben a

Y6llalkoz6 biztositlsa - a V6llalkoz6nak fel nem r6hat6 okb6l - megszfinik 6s helyette
halad6ktalanul, de legk6s5bb a megszfin6st5l sz6mitott 8 naptdi napon beltil 6j biztosit6si
szerz6d6st nem kot, e mulaszt6s z szeru6di.snek a Megtendel6 6ltah azornali megsziintet6s6t
(szankci6s felmondisit) vonhatja maga :ur,an. Amennyiben a Villalkoz6 felel5ss6gbiztosirisa a
Y6llalkoz6 mulasztis6b6l vagy mis, szimira feh6hat6 okb6l szrinik meg a Megtendel6 jogosult a

szerz6d6.s azonnal hatilly al tort6n6 felmond6s6ra.

24. Az esedeges munkabaleseteket Yillzlkoz6 jelenti 6s tartja nyilvin.

25. A YilTalkoz6 6s a Megtendel6 a ketetmeg6llapodis 6s az egyedi megrendel6sek teljesit6se
6rdek6ben a fentieken twl,6ltal6ban is egyiittmrikodnek. . Ennek megfelel6en kell5 id6ben egym6s
rendelkez6sdrebocsigik a sziiks6ges adatokat 6s eszkozoket, valamint gondoskodnak a teljesit6s
tovibbi felt6teleinek megteremt6s6r6l. Az egyi.ittrnfikod6si kotelezetts6g Megtendel5
vonatkozis6ban nem jelent tobbletkcitelezetts6g-v6llal6st.

26. A Y6llalkoz6 - amennyiben kiilfoldi ad6illet,5s6gfi - koteles a keretrneg6lapod6shoz z:rz
vonatkoz5 meghata.lmazist csatolni, hogy az illet5s6ge szednti ad6hat5s6gt6l a magyar
ad5hat6s6g kozvedeniil beszerezhet a Yilllalkoz6ta vonatkoz6 adatokat az orsz6"gok kozotti
j ogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil.

27. Yiilalkoz6 k<iteles a keretmegillapodis teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetlt Megrendel5 szdmira megismerhet6v6 tenni 6s Megrendel6t halad6ktalanul6rtesiteni a
Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti iigyleteit6l.

IV.
A PARKGONDOZASI MUNKAKRA VONATKOZO KOLONoS FELTETELEK

28. Szerz6d5 Felek a parkgondozisi munk6k megrendel6se kapcs6n az alilbbi felt6teleket
hatilrozzikmeg:

Megendel6 egyedi megtendel6t k6szit, melyben megadja a szolgilkatas teliesit6s6nek id6szakit,
megnevezi a szolglltatassal 6rintett teriileteket. Megendel6 az egyedt megtendel5 t az adott hlt
kezdet6t megel6z6 h6tom munkanappal kor6bban a Villalkoz6 szimilru uilsban megktildi.
AmennyibenYilllalkoz6 az iltvett ir6sbeti megrendel6vel kapcsolatban24 6r6n beliit kifogist nem
terjeszt el6, rigy azt a Felek elfogadottnak tekintik. Amennyiben V6llalkoz6 az iitemtervben
meghatirozott hat6id6ket elmulas zga kotb6$tzet6si k<itelezetts6g terheli.

29. Yiilalkoz6 a parkgondoz6si munk6kat terv szerint, legk6sdbb az egyedr megrendel6ben
megjelcilt d6tumot kovet5 munkanapon kcjteles megfelel5 szem6lyzettel 6s eszkcizokkel a
helyszinre 6rkezni 6s a megrendelt szolgiltat6st megkezdeni. Amennyiben a kcizteriileti nciv6nyzet
6llapot6b6l kifoly6lag 61et-, baleset-, v^gy vagyoni kiweszlly 6ll fenn a kozteriiLleten, melyet a
Megtendel5 ielez a Yillalkoz6 fel6, 6s a vesz6ly elhint6,sit a keretmegillapod6sban foglalt



munkanemek valamelyik6vel megrendeli, a Yillalkoz6 felel6s munk6k megkezd6s6r6l a

megrendel6st6l szLmitott 3 6rir beliil gondoskodni.

30. V6ltalkoz6 patkgondozisi munk6k eset6ben az egyedi megtendel6ben meghatarozott munka
teljesit6se sor6n 6pit6si napl6t vezet a szolgilltatas teliesit6s6r5l. Az 6pit6si napl6ban zYilTalkoz6 a

41. pontban meghatirozott munkanem szerinti bontisban koteles feltiintetni a teliesit6si

id5szakokat (napokra lebonwa), a szolglltat6ssal 6rintett teriiletek nagysigpt azok alapteriilet6nek

m'-ben tort6n6 megielol6s6vel, a teljesitett munka6r6kat, valamint minden olyan koriilm6nyt,
mely megrendelt teljesit6st befoty6solja. A Megrendel6 a teljesit6st iogosult ellen6rizni, 6s

6szrev6teleit zz 6pit6si napl6ban feljegyezni. Megrendel6 felm6t6si napl6 alapiiln 61ht1a b' a

teljesit6sigazolilst a teljesit6st kdvet5 5 munkanapon beliil.

31. V6llalkoz6 a parkgondoz6si feladatainak elllt6s6b6l keletkez6 hullad6kot koteles annak

fajtiiilmk megfelel5en Megtendel6 6ltal meghat6rozott hullad6kkezel6 l6tesitm6nybe (?6cs-

Kok6nyi Regionilis Hullad6kkezel5 Kozpont) szilllitant. A zoldhullad6k kezel6s kolts6g6t

Megendel5aY6llalkoz6szirriiliaalapiilnmegt6ritiaY6lTalkoz6r6sz6te

V.
I rEzI H o.E S si ro ssAc-MENT E Sir BST MUNKAKRA VONAT KO ZO KiJLONO S

FELTETELEK

32. A k6.zi h6- 6s sikoss6g-mentesit6si munk6k tekintet6ben z v6dekez6.s id6tartama tirgytv
november l. mpjiltol a tirgytvet kovet6 6v m6rcius 31. napiilig i'll fenn.

33. Yillalkozo koteles a h6- 6s sikoss6g mentesit6si feladatot olyan szinvonalon ell6tni, hogy a

gyalogos 6s kozriti fotgalom biztosit6sra keriilion.

34. yillalkoz6 kciteles az elvtgzett munkir6l h6napl6t vezetni a ielen szerz6d6,s 2. szdmi

mell6klet6t k1pez6 feladadeirisban foglaltak szerint.

35. Megendel6 a k6zi ho- 6s sikoss6g-mentesit6si munk6k megrendel6se tekintet6ben a

k6pviselZi iltnl szakszerfien kitoltott megrendel6 bizortylattal vagy telefonon - melynek

alit6maszt6s6ra szolgila Felek rendelkez6s6re 617o h6napl6 - adhatnak kozveden megrendel6st a

y6llalkoz6 kijelolt k?pvisel6;6nek. Amennyiben Y6llalkoz6 a h6- 6s sikossi'gmentesit6s sor6n a

bizonylatba n rogzitetiekt5l elt6r6 illapotot talil, akkor a munkit felfiiggeszteni, 6s Megtendel6t

6rtesiieni koteles. p6tmunka 6s tobbletmunka csak a Megtendel5 ir6sbeli enged6ly6vel v6gezhet6.

Felek e tekintetben riutal6 magatartilsta nem hivatkozhatnak'

36. y1lla;kozo koteles a megrendell.st6l szilmiwa legk6s6bb 60 Percen beltil a h6- 6s sikoss6g-

mentesit6st szolgilltztist minien munkateriileten megkezdeni, valamint a kezd6st6l szilmitott 6

6r6n beli.il, a sflrols6gmentesit6st a kezd6st6l szilmitott 4 6rhn beliil befeiezni.

37. Megrendel6 fenntaria magdnak a jogot ana,hogy a megrendel6st6l sz6mi_tott 60 percen tuli

k6sedelmes munkakezd6., ,rlrmit t a h6 -6s sftoss6gmentesit6st a kezd6st6l szimitott 6 orit
meghalad6, a sftoss6gmentesit6st a kezd6st6l szimitott 4 orilt meghalad6 befeiez6se eset6n a

befljez6si iat6nd6bilrtirtkovet6en Villalkoz6 kolts6g6n tov6bbi er6forr6st vonion be a munk6k

mietAUUl befeiez6se 6rdek6ben, mely nem mentesiti V6llalkoz6t akotb€rfizetr6si kotelezetts6g al6l.

vI.
KERETMEGALLAPODAS HATALYA, ID 6TARTAMA, T ELIESIT ES HELYE

3g. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy ielen keretmeg6llapod6s a mindk6t f.6l6ltah ali:rilssal - elt6r6

id6pontban tort6n6 
^t{t 

a, eset6n a k6s6bbi aliltris napiiln - l6p hat6lyba, { ett6l szimitottan

hatirozott id6tartamra, 2022. m6rcius 31. napjirie kotik. Felek kikotik, hogy z hztilrozott

id6tartam eltelte el6tt a keretmeg6llapod6s megszffnik a megillapod6s 40' ponti6ban

meghatirozott keret<isszeg kimeri.il6sekor, v^gy ^ ielen keretmegillapod6sban rcgzitett egy6b

felt6tel bekovetkeztekor. Amennyiben a szerz6d6s id5tartamz alatt a megjelolt keretcisszeg nem
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keriil teljes m6rt6kben felhasznillisra, V6llalkoz6 az esedegesen ebb6l ered6 kirig6ny6t nem
6rv6nyesitheti Megrendel5vel szemben.

39. A teljesit6s helyszineinek felsorolis6t, illetve a h6- 6s sftoss6g-mentesit6s tekintet6ben
mentesitend6 irtvonalak (?6cs Megyei Jogu V6ros meghatirozott kdzteriiletei, jardzr 6s itkel6)
kimutatisdt a jelen keretmegillapod6s 3. szimu mell6klet6t k1pez6 teriiletkimutatis tartzlmazza.

YII.
ELLENE RT br, ntZEIESt rnrr ET ELEK

40. A keretmegillapod6s keretcisszege_86.000.000,- Ft + AFA (20 %)/6v.
47. Szerz6d5 Felek avillalkoz6i dijat az alilbbia,k szerint 6llapitj6k meg:

PARKGONDOZASI MUNKAK:
a) belterjes teriileten gyepsik nyr6sa:8r4 FI+AF L/m'
b) belterjes teri.ileten r6.zsi nyirisa: 8,9 Ft+AFA/m2
c) belteries teriileten kaszil6k osszegl'rijt6 se, elszillitisa: 8r2 Ft+AFA/m2
d) kiilterjes sik teriilet kasz6l6sa:6 Ft+AFA/m'z
e) kiilterjes r6zsffs teriilet kasz6l6sa:7r3 FI+AF A/m'
D ktilterjes teriileten kaszil6k osszegyrijt6se, elsz6l)itisa: 4,5 Ft+AFA/m'z
g) frpadka kasz6l6sa:6 Ft +AFA/m'z
h) 5szi lombgyfijt6s: 12 Ft+AFA/m2
,) tavaszilombgyult6s: 5 Ft+AFA/m2
D szegllytakarit6s: 68 Ft+AFA/frn
k) f6k cintoz6se ftb.60 t/fa):t9S ft+Afe/aU
l) seg6dmunka:1.320 Ft + AFA/6ra
m) kert6sz szakmunka:1.620 ft + AFA/6ta
n) motorffir6szes szakmtnka:1.720 ft + AFA/6ra
o) tehetg6pkocsi (3 t):3.500 ft+AfA/6ra

a) h6 6s sikoss6gmentesit6s CaCl zizallk l:3 a6ny.ban bekeve rrte, a sztiks6ges mennyis6gben
kisz6rva, a mentesit6 

^nyag 
fuiv al egrdtt: 22 F t+ ilE A / m2

b) sikoss6gmentesit6s CaCl zizallk 1:3 arilnyban bekeverve, a szriks6ges mennyis6gben
kis z6rva, a mente sit5 

^nv ^g 
anv agilriv al egyiitr 2 g FI+AFA/ m2

c) f6gfelver6s: 180 FI+AFA/m'
d) h6 elszd[ttl,sag6pj6rmfivel 3.500 ft+AfA/Ora
e) buszoblok (szimpla-28 m peron) h6- 6s i6gmentesit6se:4.200 rt+Are/ar
D buszciblok (dupla-40 m peron) h6- 6s j6gmentesit6se: 5.600 rt+Are/au
g) gyalogirrkel6k h6- es i6gmentesit6se: 2.600 ft+Afe/at
h) k6szenl6t: 10 FI+AFA /f6/6n.

42. Megrendel5 el6leget nem fizet. AY6llalkoz6 a hullad6kkezel6s dij6t kiilon k<jteles sz6ml6znt
a Megtendel6 r6sz6re. A villalkoz6,si dri kifizet6se a szerz6d6,rrr"r.i teljesit6st kovet5en, havi
elsz6mol6s szerint a teliesitett szolgikatS.s mennyis6g6nek megfelet6en (t6teles elsz6mol6, ,r"rirg,
1 

Kbt 135. S (5)-(6) bekezd6s6ben 6s a Ptk. 6:130.\ (1) bekezd6s6ben foglaltak szerint a szhmla
k''zhezv1tel|tvagy - ha b6rmely, a Ptk. 6:130. $ (2) bekezd6s6ben szabdlyo"zott kcinilm6ny fenn6ll- az igazolt szetz6d'.sszerfi teljesit6st kcivet5 30 napon beltil, sz^mla ellen6ben, a y6llalkoz6
12072552-01430554-00100001 szimip6nzforgalmi tilrdaiirr" tort6n5 utaldssal, forintban (HUF)
keriil kifizet6sre.

43' Megrendel5 a keretmeg6llapod6s 6,s az egyedi megrendelesek teljesitese soran az ad6zas
rendj6r5l szolo 2017.6vi CL. tcirv6ny (Art.) 6s .ronatkoz6 jogszabillyok rendelkez i,seit alkalmazza.



YLllalkoz6 nem fizethet, illetve sz6molhat el a szerz6d6s teljesit6s6vel osszefligg6sben olyan
kolts6geket, melyek a Kbt. 62. S (1) bekezd6s k) ponti6nak, ka) - kb) alponq6ban meghatdrozott
felt6teleknek nem megfelel6 tarsasilg tekintet6ben merii{nek fel, 6s melyek V6llalkoz6 ad6kciteles
jovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak

44. Yiilalkoz6 az rgazolt teljesit6st kovet5en jogosult szimla benyujds6ra. A szimlitt mindenkor
egy p6ldinyban, a Megrendel5 sz6khely6t feltiintewe kell kiillitani 6s leadni vagy megki.ildeni.

45. V6llalkoz6 a kibocs6tott szimlin kciteles feltiintetni az egyedi megrendel6 tirgyita val6
hivatkoz6st. A szimla mell6klete a felm6r6si napl6, a teljesit6si igazohs, valamint a hullad6k
m6rlegiegy. Ett6l elt6r6en ki6llitott szinlilk eset6ben Megrendel6 )ogosult azokat
azonosithatatlank6nt visszaktildeni, 6s a visszaktildott szinlilban 6rv6nyesitett kovetel6s nem v6lik
esed6kess6.

46. Jelen keretmeg6llapod6s 6s 
^z egyedi megtendel6sek AFA finansztozisa a hat6lyos

iogszabilly ok el6irisai szerint tort6nik.

47. Megendel6 frzetlsi k6sedelme eset6n a Yillalkoz6 a Kbt. rendelkez6seinek megfelel6en
jogosult a Ptk. 6:155.$-6ban meghat6rozott k6sedelmi kamatot, illetve a behajt6si kolts6g6tal6nyr6l
szol6 2076.6vi IX. torv6ny 3. S (1) bekezd6se szerinti forintcisszeget kovetelni.

YIII.
KESEDELMES TELJESITES, rOtnBn

48. Y6lTalkoz6t a parkgondozilsi munk6k egyedi megrendel5ben meghatirozott hat6rid6k
onhib6j6b6l tort6n6 elmulasztisa eset6n k6sedelmi kotb6rfizet6si kotelezetts6g, terheli. A
k6sedelmi kotb6r m6rt6ke naponk6nt az egyedi megrendel6s alapiiln elszimolt, AFA n6lkiil
szdmitott ellenszolg6ltat6s 2 o/o-a. A k6sedelmi kotb6r a k6sedelembees6s mpjitol esed6kes.
K6sedelmi kotb6r maxim6lis m6rt6ke az egyedi megrendel6s kapcs6n: az egyedi megrendel6s
alapjin elszimolt, 6ltal6nos forgalmi ad6 n6lkiil szilmitott ellenszolg6ltatLs: 30 o/o-a.

49. A k6zi ho- 6s sikoss6g-mentesit6si munk6k eset6n a kezd6si id5t meghalado vzgy b6rmely
munkaterii{eten tort6n6 k6sedelmes teliesit6s eset6n Y6llzlkoz6 kciteles minden eglsz 6rilt
kcivet5en a k6sedelem megszintet6s6ig brutt6 75.000,- Ftf 6ru, azaz hetvencitezer fotrntf ora
m6rt6kri kotb6rt megfizetni.

50. A k6sedelmi kotb6t maximilis m6rt6ke a keretmegillapod6s nett6 keretosszeg6nek 70 o/o-a.

51. A Megendel6 csak abban az esetben tathat ig6nyt a k6sedelmi kotb6rre, amennyiben a

k6sedelem a Yilllalkoz6 hibAi6b6l eted. Amennyiben a Megrendel5 a V6llalkoz6 6ltal r3sszer6en
klrt, a szerz6dlsszerfi teljesit6shez sziiks6ges informicr6t, adatot, nyilatkozatot, hozzili6rul6st,
dont6st a Szerz6d6 felek 6ltal trilsban rcgzitett hatirid6n beliil nem bocs6tia a Y6llalkoz6
tendelkez6sr3re, 6s a k6sedelmes teljesit6s l<tzfu6lag Megendel6 ebb6li Yilllakozo 6ltal el nem
hiithtto mulaszt6s6b6l ered, abban az esetben kotb6rig6ny nem 6rv6nyesithet6. V6llalkoz6t
tovibb6 nem terheli kotb6rfizet6si kotelezetts6g, ha kotelezetts6gei teliesit6s6t vis maior
akadillyozza meg. Vis maior alatt 6tend6k ktilonosen elemi csapisok, szt6ikok vagy egy6b
munkahelyi zavargisok, fcildcsuszamlisok, fol&eng6sek, wiharok, villimcsapisok, 6radisok,
valamint egy6b hasonl6, el6re nem hthato esem6nyek, amelyek mindk6t f6l 6rdekkor6n kivi.il
meriilnek fel, 6s amelyeket a felek kell6 gondoss6ggal sem tudnak kikiiszobolni.

52. Ha a keretmegillapod6s - olyan okb61, amely6rt Y6llalkoz6 felel5s - meghirisul, aY6lTalkoz6
kciteles az 6ves,6ltal6nos forgalmi ad6 n6lkiil szimitott keretmegillapod6s szerinti keretosszeg 15
oh-6nak megfelel6, szdmszerien 12.900.000 HUF, azaz izenkett6milli6-kilencszilzezer forint
osszegri kotb6r megfizet6s6re. Felek rogzitik, hogy a meghirisul6si kotb6r vetit6si alapia a teljesit6s
xinyiban csokken.



53. Megrendel6 kotb6rig6ny6nek 6rv6nyesit6se nem jelenti a Megtendel5 egy6b igenyeinek -
hib6s teljesit6shez kot6d5 - elveszt6s6t.

54. A Megtendel6 az egyedt megrendel6st5l el6llhat, koteles azonban aY6llalkoz6 iital az elilllas
kozl6s6ig igazolhat6an elk6szitett, illetve megkezdett munkik teljes ellen6rt6k6t megt6riteni 6s

Villalkoz6 jogosult egy6b rgazoh k6rl;nak megt6rit6s6t ig6nyeLri.

IX.
A KERETMEGALI.APODAS TVT6OOSi:rASE, NACCSZONESB ES ANNAK

JOGKoVETKEZ:[/.6NYEI

55. Szen6d6 Felek ielen keretmeg6llapodist lizir6lag a Kbt. 141. S szerinti korii{m6nyek
fennillta eset6n m6dosithatj6k.

56. Bdrmelyik f6l jogosult a jelen keretrneg6llapodist 90 naptan napos felmondisi hatiid6vel, a

misik fllhez int|zett fu6sbeli nytlatkozattal, indokol6s n6lkiil, rendes felmond6ssal felmondani.
Egyoldahi felmond6s eset6n a felmond6si id6 kezd6 napla a felmond6 f6l t6rtivev6nyes 6rtesit6

level6nek a misik f6l6ita\klzhezvltele. A Posta 6ltali m6sodik eredm6nytelen k6zbesit6si kis6rlet
eset6n a lev6l k6zbesitettnek tekinthet6.

57. Megrendel6 jelen keretrneg6llapod6st a V6llalkoz6hoz int6zett ir6sbeli nyilatkozattal,
k6rt6rit6 si ko telez e tts 69 n6lkiiLl az onnah. hatillTy al felmo ndhatj a, ha

a) a Y6llalkoz6 jelen keretrnegillapod6sban foglalt szerz5d6ses kcitelezetts6geit sulyosan

vagy ism6telten megszegi;
b) olyan okb6l, ami6rt Yillilkozo felel6s b6rmely egyedi megrendel6s megszfinik,
.) a Y6llalkoz6 a ho- 6s sikoss6g-mentesit6s elrendel6s6t5l szimitott 72 6r6s k6sedelembe

esik vagy a szerz6d1s id5tartama alatt az egyedt megtendel6sek vonatkozisdban 3

alkalommal k6sedelmesen teliesit;
d) aY6llalkoz6 a Megrendel5 Sltal megadott 6sszerfi hatilnd6n beliil nem tesz eleget annak

a felhiv6snak, hogy keretrneg6llapod6sban foglalt kcitelezetts6geinek tegyen eleget;

") a Y6llalkoz6 a 47. pontban meghatirozott egys6g6rak b6rmelyik6t egyoldahian,
Megrendel6 hdtilny 6ru m6dositj a,

0 aYillalkoz6 fizet6sk6ptelenn6 v6lik, cs6d-, felsz6molisivagy v6gelsz6mol6si eljitis indul
vele szemben, felfiigge sza gazdasig1 tev6kenys6g6t;

g) a YillTakozo 6ltal fizetend5 k6sedelmi kotb6r cisszege el6ri jelen keretmegillapod6sban
meghatdrozott maxim6lis m6rt6ket fteretmeg6llapod6s szerind, AFA n6lkiil sz6mitott
keretosszeg 10 oh-it.) /tlyen esetben a Megtendel6 meghifsulisi kotb6rt nem
kovetelhet/;

h) ioger6s rnarasztal6 hatirozatot hoznak a Yillalkoz6 szakmai tev6kenys6g6t 6rint6
szab6ly s6rt6s vagy bfincselekm6ny miatt

i) a Kozbeszerzlsi Dont6bizottsS,g a Kbt. 152. $ szerinti hztilrozatilban megillapitotta a

kozbeszerz6si eljir6sra vonatkoz6 szabillyok megs6t6s6t, felt6ve, hogy a jogs6t6s

be foly6s olta a kozbesz er z6si eliilfist lez6r6 dont6st,
j)a V6llalkoz6 btztositist szerz6dtise a ielen szerz6d6s id6tartama alatt megszfinik 6s

helyette a Yillalkoz6 rii biztositasi szerz6d6st nem kot, vagy amennyiben a biztosit6si
szerz6d€s nem a V6llalkoz6nak felr6hat6 okb6l szfint meg, a megszrint6st kcivet6 8
napon beliil nem kot;

k) a V6llalkoz6 aKbt. 138. $ @ - (4) bekezd6s6ben foglaltakat megs6rti,
l) a V6llalkoz6 megs6rti a titoktartisi kotelezetts6get.

58. Megtendel6 az egyedi megrendel6st a V6llalkoz6hoz tnt|zett ir6sbeli nyilatkozattal, kirt6rit6si
ko telez e tts 6 g n 6lki.i{ az onnali hatilly al felmo ndhat j a, ha

a) aYilllalkozo a szerz6d6ses kcitelezetts6geit srilyosan vagy ism6telten megszegi;

8
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b) 
^z 

egyedi megtendel6s k6sedelmes teljesit6se okin k6sedelmi kotb6r el6ri a maximumot
(a k6sedelemmel 6rintett, szolg6ltat6si elemre elsz6molt, AfA n6ktil szilmitott
ellenszolgil tatLs 30 o/o-it),

.) aYdllalkoz6 a Megtendel6 6ltal megadott 6sszerri hat6rid5n beltil nem tesz eleget annak
a felhivisnak, hogy szerz6d6sszer6 kotelezetts6geinek tegyen eleget;

d) az adott kotelezetts6g6re el6irt teljesit6si hat6rid6 letelte el5tt nyilv6nval6vi v6lik, hogy a
Y6llalkoz6 az egyedi megrendelSben rogzitett munkit csak sz6mottev5 k6s6ss elvagy - t
fogyat6koss6g kikiiszobcil6s6re dtzott m6lt6nyos hatiid6 letelte ellen6re is - hib6san
tudia elv6gezni.

59. A Megendel5 a keretrnegillapod6st felmondhatja v^gy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l
el6llhat, ha a Kbt. 143. S (1) bekezd6s6ben meghatitozott esetek b6rmelyike fenn6ll. A
Megtendel6 a Ydllalkoz6hoz rnt6zett ir6sbeli nyrlztkozattal, kirt6it6si kritelezetts6g n6lktil
azonnah hatallyal felmondia a keretmeg6llapod6st, ha a V6llalkoz6 tulajdoni helyzet6bln ,.agy
nrlajdoni viszonyaiban b6rmely, a Kbt. 143. S (3) bekezd6s6ben meghatatozott k6rtkn6;i
bekcivetkezik.

60. V6llalkoz6nak a szerz6dtsszeg6s6b5l ered6 k6rt meg kell t6ritenie, 6s mentesitenie kell a
Megendel5t, illetve annak V6llalkoz6it 6s alkalmazott^:tt minden perrel, ig6nnyel, vesztes6ggel 6s
ki;:zl szemben, amely a Y6llalkoz6 tev6kenys6g6b6l vagy mutasztasabat ered-jelen
keretmeg6llapod6s v^gy 

^ 
keretmeg6llapodis alapifunl6treiott.gy"di megtendel6s teljesit6se sor6n.

61. A v6llalkoz6 a Megrendel5 sulyos szetz6d6,sszeg6 magatart6sa
hatallyal ir6sban felmondani a szetz5d6st. Ebben az esetben
Megrendel6vel szemben 6rv6nyesiteri a szerz6d6sszeg6sb6l fakad5
szerz6 d6 sszeg6snek tekintend6 kiikinosen, ha:

. eset6n jogosult azonnah
z Yillalkoz6 jogosult a

egy6b igenyeit is. Sirlyos

a)Megtendel6 
.6ltal 

ki4llftott rgazolils 6relm6ben esed6kes birmely risszeget nem fizet ki a
villTalkozisi szerz5d6sben meghat6rozott hat6id6tg, felt6ve, hogy a yillalkozo ikal
tfizott legalibb 30 napos p6that6rid6 is eredm6nyteleniil eltelt, valailint

b) a Megrendel6 fizet6sk6ptelenn6 v6lik.

x.
EGYOTTMUT6OgS

62. L munkav6gz6s cisszehangolilsa,aszolgilltat6s teljesit6se sor6n sziiks6gess6 v6lornt;zked6sek
megt6tele tekintet6ben.

Y illTalkozo r6sz&61 kapcsolattart6 szem6ly:
n6v: Luk6cs J6zsef
telefon: 30/335-5436
fax::-
e-mail lukacstradekft@chello.hu

Megrendel6 ftsz1r6l kapcsolattart6 szem6ly:
n6v: Bozsits Boldizs6r
telefon: + 36-30 / 428-07 62
fax +36-72/805-333
e-mail: !s25i15.f 6ldi zsar@biokom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsz6m6t, stb.) a Felek kiz6t6lag a
szerz6d6,s teljesit6s6vel <isszefligg6 kapcsolattattis clljibol illetve az ahhoz kapcsol6d6 .#b
iogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezeLri. Felek az adatkezel6s sor6n 

^kapcsol6d6 iogszabillyok 6s adatv6delmi szab6lyz^taikrendelkez6sei szerint j6rnak el.



63. Szerz6d5 felek jelen keretrneg{llapodisban felhatalmrzzLk az el6z6 pontban megnevezett

k6pvisel6iket, hogy a szolgpltatas teljesit6s6vel kapcsolatos dont6sekn6l, a teljesit6si

jegyz6konyvek allfuisinil a feleket tetjes jogkorrel k6pviselj6k. Ezen k6pvisel6k iogosultak, illetve

kcitelesek megtenni mindazon mfiszaki int6zked6seket, nyilatkozatot, amely a keretrnegillapod6s

v^gy Lz egyedi megrendel6sek teljesit6s6hez sziiks6gess6 v6lik 6s a ielen keretrneg6llapodisban, az

egyedi megrendel5k, illetve ezen dokumentumok mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes.

Sznrz6d6 Felek k6pvisel6inek a ielen keretmegillapod6sban biztositott iogkot6nek kotliltozilsa a

m6sik f6llel szemben csak ir6sbeli kozl6st5l kezdve hat6lyos. A k6pvisel6k szem6ly6ben tot6n6
viltozdst a felek egym6ssal azonnal, ir6sban kozlik.

64. Szerz6d6 Felek kotelesek egym6s k<izotti valamennyi kozl6st, 6rtesit6st, int6zked6st 6s

dont6st ir6sban rcgziten 6s egymish oz hiladlktalanul eljuttatni. Minden olyan kozl6st, mely a

keretmeg6llapodis v^gy az egyedi szerz6d6sek vonatkoz6siban a cimzett r6.sz6t6l

tudom6Jdv6ielt, vagy irri6rt 
"d6ri 

kotelezetts6get ielent, illetve keletkeztet, postai riton is meg kell

kiiLldeni. A postai riLn eljuttatott nyilatkozatok k6zbesitettnek tekintend6ek, amennyiben azok

,,nem keres ie", ,,6tv6telt megtagadta", ,,cimzett ismeretlen" vagy hasonl6 taftalmf postai ielz6ssel

6rkeznek vissza a rryrlatkozaft ev6hoz.

65. Megrendel6nek 6s Villalkoz5nak mindent meg kell tennie annak 6tdek6ben, hogy kozvetlen

tirrgya6iokon, b6k6s irton rendezzetek minden olyan n1zetelt6r6st vagy vttLt, amely kozottiik a

ker"etrnegi[apod6ssal vagy egyedi megtendel6ssel kapcsolatban felmeriil. Ha a Megrendel6 6s a

yiilzlkoz6 6sszer6 tr^tariaO" teliil nem tudiik megoldani a keretmegillapod6ssal vagy Lz alapiiln

l6treiott egyedi megtendel6ssel osszefligg6sben keletkezett iogvit6iukat, annak eldont6se

6rdet6ben al6.r.tik rLgrrtr, a hat6skori szabilyokra. figyelemmel a P6csi J6r.:isbrr6silg, illetve

per6rt6kt6l fiigg6en a P6csi T ow 6ny sz6k illet6kess6g6nek'

66. Szerz6d5 Felek megillapodnak abban, hogy )elen keretmeg6llapodis hatiiyillak tattama tlatt"

6s azt kovet6en bizrlir.rn, tizleti titokk6ni kezelik a ketetrneg6llapod6s, illetve az egyedi

megrendel6ek teljesit6se kapcs6n tudom6sukra iutott inform6ci6ikat, t6nyeket vugy adatoka!

azokat harmadik f6lnek ,.--ily"., formiban nem adi6k tov6bb. A fenti inform6ci6k, t6nyek,

valamint adatok - a m6sik f6l zital el5zetesen adott kifejezett irisbeli hozzitjiniisa n6lkiil -
l<tz6r66ga keretmeg6llapod6s 6s az egyedi megtendel6ek teliesit6s6re haszn6lhat6k fel'

67. Mindk6t f6l tij1koztatia 6rintett munkavillal6it a ielen keretmeg6llapodisban foglalt

kotelezetts6geir6l 6; felel6ss6get v6llalnak sai6t munkav6llal6ik tekintet6ben a fenti

kotelezetts6gek teliesit6s66rt.

68. Szerz6d6 Felek magukra nlzve kotelez6nek fogadi6k eI, hogy a Kb1.' 6s az ilTamhiztarta'sr6l

sz6l6 2Ol7.6vi CXCV.ia*eny szerinti illet,6kes ellen6rz6 szervezetek feladat- 6s hat6skoriiknek

megfelel6en a kozbesze rzlsi elllrLsokat 6s az azok alapiiln megkotott szerz5d6sek teliesit6s6t

rendszeresen ellen6rizhetik, 6s hogy r6sziikre a jogsz abLly szeinti inform6ci6 megad6sa iizleti

titokra val6 hivatkoz6ssal nem tagadhat6 meg'

xI.
I\IYILATKOZATOK

69. Mindk6t f6l kiielenti, hogY

kell5 felhat alm^ziJtil 6s jogkorrel rendelkezik a ielen keretmeg6llapod6s d6trisira 6s

teliesit6s6te;
, l.Ln keretmegillapod6st a f6l nev6bert al6:r.6 szem6ly megfelel6, a vonatkoz6

iogszabillyok 6l; megkivant rcgSszrilk alilrdsi ioggal rendelkezik, igy ft.sz1t6l a

l.Ir"tm.gi[^pod6s al6i6sa 6s teljesit6se nem etedm6nyezi m6s, olyan szerz5d6s, vagy

egy6b iogflyilatkozat megszeg6s6t, melyben f6lk6nt szerepel;
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- nincs olyan fiigg6ben lev5 kotelezetts6ge, vagy 6rdekkot6ben l6v5 mis koriilm6ny,
amely kedvez5tleniil hathat a jelen keretmeg6llapod6sban foglaltak 6rv6nyess6g6re,
telj esit6s 6re, v agy saj it telj esit6si k6sz s6g6re, illetve k6pes s6g6re.

XII.
EGYEB RENDELKEZESEK

70. Y6lla'lkoz6 kiielenti, hogy tendelkezik legal6bb 3 db legalibb 3 tonna ossztcimegfi
tehergepj6rmrivel, 6s kotelezi magit arta, hogy az egyedi szerz6d6sek teljesit6s6hez eset6n ezen
i6rmfivet hasznillja

71. A jelen keretmeg6llapod6sban nem szabilyozott k6rd6sekben a Polg6ri Torv6nykonyvr5l
szolo 2073. 6vi V. tcirv6ny, a kcizbeszez6sekr5l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. torv6ny, valamint az
egy6b kapcsol6d6, hat6lyos iogszabillyok vonatkoz6 rendelkezl.sett, valamint a kozbeszerzlsi
eli6r6sban k6szitett alinlatt felhivis el5ft6sait kell alkalmazni.

72. Jelen keretmegillapod6s elvillaszthztatfan r6.sz6t k6pezik az alilbbimell6kletek:
7. szim6, mell6klet A16dan Felhivis
2. szdmi mell6klet Feladatleiris (ennek esetleges kozbeszerz6si eljilrrts sor6n kiadott

m6dositisa(i))
3- szimi mell6klet Teriilet-kimutat6s (ennek esetleges kozbeszerz6si elj6ris sor6n kiadott

m6dositisa(i))
4. szdmi mell6klet: A kozbeszerzlsi e\6r6,sban kiadott pl szimikieg6szit6 tijlkoztatzs(ok)
5. szimi, mell6klet Y6llalkoz6 ajilnTata

A Szerz6d6 Felek rrigzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok Frzikailag nem kerii{nek csatol6sra
a keretrneg6llapodis tcitzsszoveg6hez, de a Szerz6d6 Felek szimira ismert azok tartalma. Ezen
iratokat rigy kell tekinteni, mint amelyek a jelen ketetrneg6llapodis elvillaszthatatlan r6,sz6t
k6pezik, azzal eg5rutt 6rtelmezend6ek.

Jelen meg6llapod6st a Szeru6d6 felek k6pvisel6i elolvasis 6s ittanulm6nyozis utin j6v6hagy6la,g,
mint akaratukkal minlenlen megegyezSt 4 eredeti, egyez6 p6ld6nybln ntik ali, melyb6l"i
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