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amely l6trejott egyr6szr6l a BIOKOM Nonprofit Kft. (sz6khely 7632 P6cs, Sikl6si ut 52, Cg;
02-09-062862, zd6szilm: 17014959-2-02., k6pviseli: Genczler Istv6n tigyvezet5 igazgat6), mtnt
Megtendel6 (a tovibbiakban: Megtendel6),

m6sr6szr6l MAKI9 Erd6 Kft. (sz6khely: 7630 P6cs, Buzs6ki Imre u. 9.; c6.gtregyz6ksz6m: Cg.:02-
09-079759, ad6szdm: 22976495-2-02, bankszimlaszLm: 50800142-15366478-00000000, k6pviseli:
Gocsei Mikl6s iigywezet6) mint V6llalkoz6 (a tov6bbiakban: V6llalkoz6) (^ tov6bbiakban
egyi.ittesen: Szerz6d6 felek) kozott a mai napon az alilbbr felt6telekkel.

pLoz:[ltrI{YEK

1. Megtendel5, mint ai6datk6r6 2019. augusztus h6 26 napjiln ,rPatkgondozhsi, h6- 6s
sikossigmentesit6si munkilC' titgyban a kozbeszerz6sekr5l szolo 2075.6vi CXLIII. torv6ny
(tov6bbiakban: Kbt.) M6sodik R6sze alapjin, TED- 2019/S 163-400854 iktat6sz6monkozzttett
hirdetm6nnyel nyilt kozbeszerz6si elj6r6st inditott. Megendel6 ak6zbeszerzlsi e\6rist a Kbt. 61.

S (5)-(6) bekezd6se alaplin r6szekre bontotta, melynek alapjin a kozbeszerzls 2. rlsztt k6pezte:
Kertv6tos Nyugat 6s Utinvdros teriiletein parkgondoz6si, valamint k6.zi h6-6s
sikoss6gmentesit6si munkik el76tasa.

2. Megendel6 a kozbeszerzls taryyivzl szemben timtsztott mennyis6gi 6s szakmai
k<ivetelm6nyeket az eljirist megindit6 felhiv6sban 6s a kozbeszerzlsi dokumentumban hatirozta
meg.

3. Megrendel5 a kozbeszerzlsi elj66s sorin beny(rjtott ajilnlatokat megvizsgilta, egymissal
cisszevetette, a sziiks6ges 6rt6kel6st lefolytatta, 6s dont6s6t az elbtrillS,st kcivet6en, 2020. 6v
m6rcius h6 11 napjdn irisban ai6nlattev6kkel kozolte. Megrendel5 hivatkozott kcizbesz erzlsi
eljir6sban hozott dont6se szerint a nyertes ajinlattev6 z 2. r6.sz votatkozisiban Villalko z6lett.

4. Ilyen el6zm6nyek :utin a Szerz6d6 Felek az aiilnlatt felhivisnak, a dokument6.ci6 r6.sz6t
k6pez6 feladad.eirisnak, valamint a V6llalkoz6 kozbeszerzlsi elj6r6sban benyrijtott al6nlatinak
megfelel6en az alilbbiak szerint 6llapodnak meg:

I.
NNTBI.U EZ6 RENDELKEZESEK

5. A keretrneg6llapod6sban szerepl5 al6bbi kifejez6sekre a k<ivetkez6 meghatirozS,sok
vonatkoznak:

Epit6si napl6: A ketetmeg6llapod6s keretein beliil a kozteriileten v6gzett parkgondoz6si 6s egy6b
zoldteri.ileti munk6kkal parhuzamosan vezetett, azok feljegyzls6re szolg6l6 dokumentum, melyet
aY6lla'lkoz6 a vonatkoz6 iogszabillyok szerint vezet, de kiilcinosen feltiinteti az aktu6lis d6tumot,
id6iirl;si adatokat, zz adott napon aktuilis munkateriileti egys6geket a teriilet-kimutat6s alapi6n, az
elv|.gzett munkanemeket, valamint minden olyan t6nyez6t, mely a munkav6gz6st befoly6solja.

Felm6t6si napl6: Az 6pit6si napl6 mriszaki tartalmdt 6sszegz6 dokumentum, melyben
szerepelnek a munkav6gz6s helyszinei (teriilet-kimutat6s alapliln megbonwa), valamint zz adott
teri.iLleteken elv6gzett munkanemek tilblilzatos form6ban. (A fetm6r6si napl6 a teliesit6sigazolis
l<rilfr;tisinak felt6tele, 6s a kibocs6tott szimla, kotelez5 mell6klete.)

H6napl6: A keretmegillapod6s ketetein beliil a krizteriileteken v6gzett k6.zi h6- 6s sikoss6g-
mentesit6si munkikkal p6thuzamosan vezetett zzok fellegyzl.slre szolgil6 dokumentum, melynek
kcitelez5 tartalmi elemeit ielen szetz6d6s 2. szim:6 mell6klete rogzia.
Kbt.: a Kozbeszerz6sekr6l szolo 2015.6vi CXLIII. torv6ny.
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Keretmegdllapodris: Jelen keretmeg6llapod6s, melynek szerves rlsze annak valamennyi

mell6klete, illetve a keteuneg6llapod6s alzpifin kotott egyedi megendel5k.

Tefesit6sigazolfusz a Megrendel6 iha], a Kbt. 135. S (1) bekezd6se alapi6n kiillitott, az egyedlleg

megtendelt munkamennyis6g teliesit6s6t igazol6 okirat.

II.
A KERETMEGALLAPODAS TANCYE

6. Y6ltalkoz6 feladatat k6pezi az ellilrist megindit6 felhiv6sban meghatirozott, 6s Y6lTalkoz6

aiilriataban v6llalt kovetelm6nyeknek megfelelSen, Kerwiros Nyugat 6s Urinv6tos teriiletein
narkgondozflsi. valamint k1zi h6-6s sikoss6smentesit6si munk6k ell6tisa a ielen

keretmeg6llapod6s elvillasztha;taldan rlszlt
feladadeir6s, valamint z 3. szimu mell6kletben

k6pez6 2. szimu mell6kletben foglalt tr6szletes

foglalt r6s zletes teriilet-kimutatis szerint.

7. ASzerz6d6 felek rogzitik, hogy keretmeg6llapodis keret6ben elv6gzend6 munk6k:

Parkgondozisi munkik:

-

ritpadka kaszillzsa 4.075 r* teriileten,
lombgyujt6 s 7.1 60.27 1, m' teriileten,
belterjes tediletek kxzillilsa 882.467 m2 terii{eten,

kii{teries teriiletek kasz6l6sa 316.262 m' teriileten, valamint
f6k ontoz6se, illetve szegllytakaitis.

K6zi h6-6s sikoss ig-mentesit6si munkik Udnviros teriilet6n:

iilrdik 1 5.856 m' teriileten,
ker6kp6rutak: 1.635 m' teriilet.n,
aut6buszmeg6ll6k 4.37 2 rrf teriileten,
gyalogos itkel6helyek 1.188 m' teriil.ten

K6zi h6-6s s ikos s 6g-mentes it6si munk6k Kertriritos- Nlrugat te riilet6n:
'16rdik 5.858 m2 teriileten,
ker6kp6rutak: 2.458 m' teriilet.n,
aut6buszmeg6ll5k 1.296 mz teriileten,
gyalogos 6tkel5helyek 546 m2 teriileten

8. Megtendel6 adott kozbeszerz(:s megval6sit6sa 6rdek6ben a Kbt. 105. S (1) bekezd6s a) pontia

alapjin megtendel6 lapot (tov6bbiakban: egyedi megtendel6s) ktiLld. Felek meg6llapodnak abban,

hogy a keretmeg6llapod6s alapjiln l6trejov6 egyedi kotelmi jogviszonyuk az egyedi megrendel6lap

atapiin jon l6tre. A Felek kif elentik, hogy ielen keretmeg6llapodis, illet6leg a keretmeg6llapodis

id6tatama alatt kikiildend6 egyedi megtendel5lap a ketetmeg6llapod6s tdrgyiltklpez6 szolgiltat6s

teljesit6s6nek valamennyi felt6tel6t tartalmazz4 illewe tartalmazri fogSa, e:te figyelemmel az

egyedi megtendel6sek sor6n kiilon megillapodist nem kotnek.

III.
A SZE:F(Z6O6 rBrBK JOGAI eS ToTELEZETTSEGEI

9. Y6ltalkoz6 a lefolytatott kozkozbeszez6si eljiris alaplin megkotott ielen ketetmeg6llapod6s,

az egyedi megtendel6sek rendelkez6sei, illetve a Megrendel5 utasitisai szerint kciteles eti6rni.

Megtendel5 utasitisa nem terjedhet ki a munka megszervez6sr3re, nem teheti a teliesit6st

terhesebb6.

10. Ha Megrendel6 c6lszerfitlen vagy szakszerfiden utasitist ad, erre t Y6llalkoz6 koteles 6t

indokolist tartzlmaLz6 v6lem6ny kifejt6s6vel, fuisban figyelmeztetni. Ha a Megrendel6 
^

figyelmeztet6s ellen6re utasit6s6t fenntartia, a YiJlalkoz6 az egyedr szerz6d6st felmondhatia,

illet5leg a keretmeg6llapodist6l indokol6ssal ellitott ir6sbeli nyiatkozzttal eL6llhat. Ha nem 6ll el, a

Megrendel6 utasit6sa szerint a Megrendel6 kockdzatara koteles a munk6t elv6gezni.
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11. Amennyiben Vdllalkoz6nak az aiilnlatt felhivisban , a szerzSdlsbe, vagy annak mell6kleteiben
nem szerepl6, a teljesit6shez sziiks6ges egy6b informici6ra vala sziiks6ge, koteles az rnformict6
ig6ny6r6l Megrendel5t halad6ktalanul 6rtesiteni. Megtendel6 villlalja, hogy V6llalkoz6 6ltal
6sszerden k6rt, a szen6d6sszer6 teljesit6shez sziirks6ges minden inform6ci6t, adatot, nyilathozatot,
hozz1\fuvlirst a lehet6 legrovidebb 6sszerri hat6rid5n beliil - k6sedelem n6lkiil - Y6lla,lkoz6
rendelkezes6re bocsitia.

12. Y6,llalkoz6 haladlktalanul kozcil Megrendel6vel minden olyan koriilm6nyt, amely ielen
keretmegillapod6s 6s az egyedi megtendel6sek teljesit6s6t 6rdemben 6rinti vagy befoly6sol)a. Az
6rtesit6sben rcgzitemkellaz okokat,6s javaslatokat kell tenni a megold6sra.

13. Megtendel6 jogosult a V6llalkoz6 tev6kenys6g6t ellen5rizni, de az ellen6rz6s a YillTalkoz6
szerz6d6.sszer6 teljesit6s6t nem hiltilkathatja. V6llalkoz6 nem mentesii.l a felel6ss6g a161, ha
Megrendel6 az ellen6rz1st elmulasztott^ v^gy nem megfelel6en v6.gezte el, 6s nem is hivatkozhat
ZtIa.

14. A Y6llzlkoz6 a teljesit6s6hez jogosult alv6llalkoz6fta)t ig6nybe venni. A V6llalkoz6
kijelenti, hogy a keretmeg6llapod6s megkot6s6nek id6pontjitg a Megtendel6nek valamennyi
olyan alv6llalkoz6t bejelentette, amely r6.szt vesz a keretmegillapodis, illet5leg zz egyedi
megrendel6sek teljesit6s6ben, 6s - ha a megel6z6 krizbeszerz6si eli5,r6,sban ^z adott
alvillalkoz6t m6g nem nevezte meg - a bejelent6ssel egyiitt nyilatkozott arr6l is, hogy az illtala
ig6nybe venni kiv6nt alvlllalkoz6 nem 6Il l<r2fu6 okok hat6lya alatt.

15. A Yillalkozo a keretmeg6llapod6s teljesit6s6nek id6tartama alatt koteles a Megrendel6nek
minden tovibbi, a teljesit6sbe bevonni kiv6nt alvilllalkoz6t el5zetesen bejelenteni, 6s a

bejelent6ssel egyiitt nyilatkozni arr6l is, hogy az illtala tglnybe venni kivint alvillalkoz6 nem
6ll,l<tzito okok hatilya alatt.

16. V6llalkoz6 a teljesit6shez a kozbeszerzl,si elj6-rS,s sorrn, az alkabnassS,g|nak igazol6sibzn
t6szt vett szervezetet a Kbt. 65. S (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don koteles
ig6nybe venni, valamint koteles a teljesit6sbe bevonni az alkaLmassS,g igazol6sihoz bemutatott
szakembeteket. E szervezetek vagy szakemberek bevonisa akkot maradhat el, vagy helyetti.ik
akkor vonhat6 be m6s (ide6rwe az 6talakul6s, egyesiil6.s, sz6w6l6s 6tj6n tort6nt jogut6dl6s
eseteit is), ha a YilTalkoz6 e szervezet v^gy szakember n6lktil y^gy z helyette bevont rij
szervezettel vagy szakembetrel is megfelel azoknak az alkalmass6gi krivetelm6nyeknek,
amelyeknek aY6llzlkoz6 a kozbeszerz|si eli|rS,sban az adott szervezettel vagy szakemberrel
egyi.itt felelt meg. Ylllalkoz6ru a kozbeszerz|.si elj6,r6,s sorin bemutatott szervezetek 6s

szakemberek bevon6s6ra tekintet6ben egy6btint a Kbt. 138 $ (4) bekezd6se alkalmazand6.

77. Y6ilalkoz6 a jogosan ig6nybe vett alvillalkoz6Ett irgy felel, mintha a munk6t maga
vigezte volna, alvillalkoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele eset6n pedig felel6s minden olyan
kilftlt is, amely an6lktil nem kovetkezett volna be.

18. V6llalkoz5 koteles gondoskodni a vonatkoz6 mirszzki, munkav6delrni, biztons6gtechnikai,
{rz- 6.s kornyezew6delmi el6ir6sok, valamint a vonatkoz6 MSZ el5ir6sok betxtisir6l. Fentiek
tart6s 6s sorozatos elmulaszt6sa eset6n Megrendel5 jogosult Yillalkozo 6rtelemszerfi vonatkoz6
szimlilit min5s6gt levon6ssal csokkenteni. Az 6let-,6s vagyonbiztonsigot veszllyeztet6 esetben
pedig a konkr6t megrendel6s6t6l elillni, 6s jelen szerz6d6st azonnalihatallyal felmondani.

19. V6llalkoz6 felel6s a teljesit6shez sziiks6ges elegend6 szim:6 6s szaktudisir szem6lyzet
biztositilsil6rt. Villalkoz6 felel5s az a\kalmazottainak magatartasil6rt a teljesit6s hely6n.

20. Y6llalkoz6 felel6s a helyszinen vlgzett minden tev6kenys6g biztositilsillrt, 6s 
^tev6kenys6g6vel osszefiigg6sben harmadik szem6lynek okozott kfulrl Yillalkoz6 koteles

megtenni a sziiks6ges kirmegel6z6 si int6zked6 seket.



21. A Y6llalkoz6 az Lltala 6s a,lkalmazottai 6hal a Megtendel6nek vagy a harmadik
szem6lynek okozott kirlrt teljes felel6ss6ggel tartozrk. E korben a Y6llalkoz6 kifejezetten
kotelezetts6get v6llal arta, hogy a tev6kenys6g6b5l ered5 kirokat kozvetlentil a k6rosult fel6,
tel)es korfien megt6riti.

22. A Megrendel6hoz benpijtott kirt6rit6si ig6ny eset6n a Megrendel6 tovibbitla az tglnyt a

Y6llalkoz6 fel6 tovibbr igyirt6z6sre. A tov6bbitissal egyidejfileg Megrendel6 tij6kozt^tja 
^k6rosultat az tigy att6.tel6.r6l 6s a YillTalkoz6 vonatkoz6 adatat6l (n6v, sz6khely,

felel5s s6gbiztosit5, k<itv6nysz6m).

23. Yiilalkoz6 a szerz6d1s alilttdsakor, ezt kovet6en pedig a szerz6d6s fenn6ll6sa alatt a
Megtendel6 felhivilsLra halad6kalanul kciteles a Megtendel5 fel6 a biztosit6si szerz6d1s vagy
kotv6ny bemutaris6val rgazolr:.;r, hogy rendelkezik legalibb a szerz6d6,s tirgya szerinti
tev6kenys6gre kite{ed6, 5.000.000, HUFf 6v, azaz otm;lh6 foint/6v 6s k6resem6nyenk6nt
2.000.000 HUF, azaz k6tnlh6 forint cisszegre sz6l6 szakmai felel5ss6gbiztosit6ssal. A biztosit6si
szen6d6s vagy kow6ny bemutat6s z szerz6d6skot6s felt6tele.

- Biztosit6 megnevezrise: GeneraliBiztosit6 Zrt.

- Kotv6nyszim: 95595002167593800

A felel5ss6gbiztosit6st aYilTakoz6 a szerz6d6s megszrin6s6ig koteles fenntartani. Amennyiben a

V6llalkoz6 biztositisa - , ${llalkoz6nak fel nem r6hat6 okb6l - megszrinik 6s helyette
halad6ktalanul, de legk6s5bb a megszffn6st6l szimitott 8 naptai napon beltil (ri biztosit6si
szerz6d1st nem kcit, e mulaszt6s a szerz6d€snek a Megrendel5 6ltah, uonnali megsziintet6s6t
(szankci6s felmond6s6t) vonhatja maga ut6n. Amennyiben a V6llalkoz6 felel6ss6gbiztosit6sa a

Yillalkoz6 mulasztis6b6lvagy mis, szilrnilra fek6hat6 okb6l szffnik meg a Megrendel5 jogosult a

szerz6d6sazonnalhatallyaltort6n6felmond6s6ra.

24. Az esetleges munkabaleseteket YilJalkozo jelenti 6s tartja nyilv6n.

25. A Yilllalkoz6 6s a Megendel5 a keretmegillapodis 6s az egyedr megrendel6sek teljesit6se
6rdek6ben a fentieken til, 6ltal6ban is egyiittrnrik<idnek. . Ennek megfelel5en kell5 id6ben egymis
rendelkez6s6re bocs6tj6k a szi.iks6ges adatokat 6s eszkozoket, valamint gondoskodnak a teliesit6s
tov6bbi felt6teleinek megteremt6s6t6l. Lz egyi.ittrnfikod6si kotelezetts6g Megrendel5
vonatkoz6siban nem jelent tobbletkotelezetts6g-v6llal6st.

26. A Y6llalkozo - amennyiben kiilfoldi ad6illet6s6gfi - koteles a keretmeg6llapod6shoz 
^rtavonatkoz6 meghatalmzzist csatolni, hogy zz illet5s6ge szerinti ad6hat6sigt6l ^ m^gyar

ad6hat6sig kozvetleniil beszetezhet a Yillzlkoz6ra vonatkoz6 adatokat az orsziEok krizotti
j ogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil.

27. Ydllalkoz6 koteles a ketetmeg6llapod6s teljesit6s6nek telies id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetlt Megrendel6 szimilru megismerhet6v6 tenni 6s Megrendel6t halad6ktalanul6rtesiteni a

Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti iigyleteir5l.

IV.
A PARKGOND OZASI MUNKAKRA VONAT K OZO TUI-ONoS FELT ET ELEK

28. Szen6d6 Felek a parkgondoz6si munk6k megrendel6se kapcsin az alibbi felt6teleket
hztitozzikmeg:

Megendel6 egyedi megrendel6t k6szit, melyben megadja a szo\6ltzt6s teljesit6s6nek id6szak6t,
megnevezi a szolgiltatassal 6rintett teriileteket. Megrendel5 az egyedi megtendel6t az adott h6t
kezdet6t megel6z6 hitom munkanappal kot6bban a V6llalkoz6 sz|min fuisban megkiildi.
Amennyiben V6llalkoz6 az iltvett ir6sbeli megrendel6vel kapcsolatban 24 6r6n beltil kifogist nem
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terjeszt el6, fgy azt a Felek elfogadottnak tekintik. Amennyiben V6llalkoz6 zz iitemtervben
meghatitozott hatirid6ket elmulasztia kotb6rfizet6si kotelezetts6g terheli.

29. Yiilalkoz6 a parkgondoz6si munk6kat terv szerint, legk6s6bb az egyedi megrendel6ben
megjelolt d6tumot kovet5 munkanapon koteles megfelel6 szem6lyzettel 6s eszkozrikkel a

helyszinte lrkezr 6s a megtendelt szolg6ltatist megkezdeni. Amennyiben a kcizteriileti nov6nyzet
6llapot6b6l kifoly6lag 6let-, baleset-, vagy vagyoni kiweszlly 6ll fenn a kozteriileten, melyet a
Megtendel6 ielez a Yillalkozo fel6, 6s a veszlly elhirJ.tisit a keretmeg6llapod6sban foglalt
munkanemek valamelyik6vel megtendeli, a Yillalkoz6 felel6s munkik megkezd6s6r6l a
megtendel6st5l sz6mito tt 3 6rlrn beliil gondoskodni.

30. V6llalkoz6 parkgondozdsi munk6k eset6ben az egyedimegtendel5ben meghatarozott munka
teliesit6se sorin 6pit6si napl6t vezet 

^ 
szolgilltatas teljesit6s6r5l. Az 6pit6si napl6ban aY6llalkoz6 a

41. pontban meghatirozott munkanem szerinti bont6sban k<iteles feltiintetni a teliesit6si
id6szakokat (napoka lebonwa), a szolgf,ltatdssal 6rintett teriiletek nagysdg1t azok alapteriilet6nek
m'-ben tort6n6 megielol6s6vel, a teljesitett munka 6rilkat, valamint minden olyan katL6.ryt,
mely megtendelt teljesit6st befoly6solja. A Megrendel5 a teljesit6st jogosult ellen5rizni, 6s
6szrev6teleit az 6pit6si napl6ban feljegyeznt. Megrendel6 felm6r6si napl6 alapliln 6l1tt1a l<t a
teljesit6sigazolilst a teljesit6st kcivet5 5 munkanapon beliil.

31. Villalkoz6 a parkgondozisi feladatainak ellit6s6b6l keletkez6 hullad6kot kcjteles annak
fait6i6nak megfelel6en Megrendel6 6ltal meghatirozott hullad6kkezel6 l6tesitm6nybe (P6cs-
Kok6nyi Region6lis Hullad6kkezel6 Kozpont) sz6l]ttant. A zoldhtrllad6k kezel6s kolts6g6t
Megendel6aYillalkoz6szimliliaalapiilnmegt6ritiaY6llalkoz6r6sz1re

v.
tt xflzt HO-ES si ro ssAc-MENT E sf r esr MUNKAKRA voNAT K ozo rurONO s

FELTETELEK

32. A k6zi h6- 6s sikoss6g-mentesit6si munk6k tekintet6ben a v6.dekez6s id5tartama tirgylv
november 7. napiitol a t6rgy6vet kcivet6 6v mircius 31. napiilig ill fenn.

33. Y6llalkoz6 koteles a h6- 6s sikoss6g mentesit6si feladatot olyan szinvonalon ell6tni, hogy a
gyalogos 6s krizriti forgalom biztosit6sra keniljon.

34. Y6llalkoz6 kciteles az elvlgzett munkir5l h6napl6t vezeffri a jelen szerz6d6s 2. szimi
mell6klet6t klp ez6 feladadeirisban foglaltak szerint.

35. Megtendel5 a k6.zi h6- 6s sikoss6g-mentesit6si munk6k megrendel6se tekintet6ben a
k6pvisel6i 6ital szakszerfien kitoltott megrendel5 bizonylattzl vagy telefonon - melynek
alltilmasztdsira szolgill a Felek rendelkezrSs 6re il76 h6napl6 - adhatnak kozvetlen megrendel6st a
Y6llalkoz6 kiielolt k6pvisel5j6nek. Amennyiben Y6llalkoz6 a h6- 6s sikossigmentesit6s sorin a
bizonylatban rcigzitettekt6l elt6r6 6llapotot talil, akkor a munk6t felfliggeszteni, 6s Megrendel6t
6rtesiteni koteles. P6tmunka 6s tobbletmunka csak a Megrendel6 ir6sbeli enged6ly6vel v6gezhet6.
Felek e tekintetben r6utal6 m^g tartilsra nem hivatkozhatnak.
36. V6llalkoz6 koteles a megrendel6st6l sz6mitva legk6s6bb 60 percen beliil a h6- 6s sikoss6g-
mentesit6st szolgiltatist minden munkateriileten megke zdeni, valamint a kezd6st6l szimitott 6
5rin beliil, a sikoss6gmentesit6st a kezd6st6l szilmitott 4 6rJin beliil befeiezni.

37. Megrendel6 fenntartiamaginak a jogot arra,hogy a megrendel6st6l sz6mftott 60 percen tili
k6sedelmes munkakezd6s, valamint a h6 -{s sikossigmentesit6st a kezd6st6l szimitott 6 6rjrt
meghalad6, a sikoss6gmentesit6st a kezd6st6l szilmitott 4 or6t meghalad6 befejez6se eset6n a
befeiez6si hataid6lejdrtit kcivet6en Yillalkoz6 kolts6g6n tov6bbi er6forr6st vonjon be a munk6k
miel5bbi befejez6se 6rdek6ben, mely nem mentesiti V6llalkoz6t a kotb6rfizet6si kotelezetts6g al5l.

&,
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vI.
KERET MEGALI-APODAS HATALYA, ID 6TARTAMA, T ELJESiT ES HELYE

38. Szerz6d6 Felek rcigzitik, hogy jelen keretmeg6llapod6s a mindk6t f6liltiltalJrvissal - elt6t6

id5pontban tort6n6 alfutris esetr6n a k6s5bbi aliltis nap)6n - l6p hatilyba, 6s ett5l szilmitottan
hatarozott id6tartamra, 2022. m6rcius 31. napihig kotik. Felek kikotik, hogy a hatdrozott
id5tartam eltelte el6tt a keretmegillapod6s megszfinik a megillapod6s 40. ponti6ban
meghatirozott keretosszeg kimeriil6sekor, vagy 

^ 
jelen ketetrnegillapod6sbzn rogzitett egy6b

felt6tel bekovetkeztekor. Amennyiben a szerz6d6s id5tartamz zlatt a megielolt keretcisszeg nem

keriil teljes m6rt6kben felhaszn6l6sra, V6llalkoz6 az esetlegesen ebb6l ered5 k6rig6ny6t nem

6rv6nyesitheti Megrendel6vel szemben.

39. A teliesit6s helyszineinek felsorol6s6t, illetve a h6- 6s sikoss6g-mentesit6s tekintet6ben

mentesitend6 riwonalak (P6cs Megyei Jogu Viros meghatirozott kozteri.iletei, iilrdii 6s 6tkel5)

kimutatis6t a jelen keretrnegillapodis 3. sz6mir mell6klet6t k6pez6 teriiletkimutatis taftzlmazza.

VII.
ELLENERT b6 rtzetEsr FELT Et Brer

40. A keretmeg6llapod6s keretcisszege 98.000.000,- Ft + AFA (20%)/6v.

47. Szerz6d6 Felek a villalkoz6i dtiat az alibbiak szerint 6llapiti6k meg:

a)

b)
c)
d)
e)

0
s)
h)
i)
i)
k)

r)

m)
n)

o)

belterj es teriileten gyep sik nyfuilsa: 7,8? FI+AF [, / tn'
beltejes teriileten iiri{, "yt 

irrt:8,17 Ft+AFA/m2
belte j es teriileten kasz6l6L os s zegyi j t6se, elsz6llit6s a: 7 F t+ itE A / n2
ktilteries sft teriilet kasz6l6sa:6r4 Ft+AFA /^'
kiilterjes r6zsfi s teriilet kaszililsa: 7 Ft+AFA/m2
kti{t. j es teriileten kasz6l6k os s zegyij t6 se, elsz6llit6sa: 6 FI+AFA/ m2

ritpadla kasz6l6sa:6,5 Ft +LFA/ni
6szi lombgl,ri jt6s: 9,97 Ft+AFA/m'z
tav aszitomtgyult6s: 6 FI+AF A/ m'
sz e g6ly talair#rs : 7 0 f t + Af e/ m
f6k"ontoz6se ftb. 60 l/fa:237 ft+Afe/an
seg6dmunka: 1.400 Ft/&a + ka
ke-rt6sz szakmunka:1.647 Ft+ itfa /6n
motorfrit6szes szakmunka: 1.830 Et+ ka/ 6n
teherg6pkocsi (3 t): 3.450 Ft+AFA/6ta

rr,zr uo- es sirossAc-tr,tENrp,sirp,s:
a) h6- 6s sikoss6gmentesit6s CaCl zizallk l:3 arLny,ban bekevele, 

^ 
sziiks6ges mennyis6gben

kisz6rva, a mentesit6 
^iyagdrivalegyiitt: 

20 Ft+AFA/m'z
b) sikoss6gmentesit6s CaCI zizallk 7:3 arilnyban bekeverve, 

^ 
a sziiks6ges mennyis,6gben' 

lisz6wi,a mentesit6 
^ny^g 

anytgfufivalegyiitt: 27 Ft+ i\F L/ fil
c) j6gfelver6s: 200 FI+AF lr/^'
di hZ elszilllttisa g6pj6rmfivel: 3.400 ft+AFA/6ra
.i buszoblok (szimpiu-28m peron) h6- 6s )6gmentesit6se:3.700 ft+Afe/at
D buszoblok (a"pfr-+O m p"ion) h6- 6s i6gmentqit6se: 4.700 ft+Afe/At
g) gyalogittkel5k h6- 6.s j6gmentesit6se: 1.970 Ft+AFA/db
[y L6'r.rl6t' 177 Ft+ArA/ffl6ru.

42. Megrendel6 el5leget nem fizet. AY6llalkoz6 a hullad6kkezel6s dij6t ktilon koteles szimTilznr

^ M.grend el6 rlszlre. A villalko z6si dti kifizet6se a szerz6d'6sszer6 teljesit6st kovet6en, havi
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elsz6mol6s szerint, a teljesitett szolgilltat6s mennyis6g6nek megfelel6en (t6teles elsz6mol6s
szerint), a Kbt. 135. S (5)-(6) bekezd6s6ben 6s a Ptk. 6:130. $ (1) bekezd6s6ben foglaltak szerint a
szin'iaklzhezvltel6t vagy - ha birmely, a Ptk. 6:130. $ (2) bekezd6s6ben szabillyozott koriilm6ny
fenn6ll - az igazolt szerz6dlsszerfi teljesit6st kovet6 30 napon beliil, sz6mla ellenrSben, a
Yillalkoz6 50800142-15366478-00000000 szim6, p6nzforgalmi szimliiilra tort6n6 utalissal,
forintban (HUF) kedil kifizet6ste.

43. Megrendel6 a keretmegillapod6s 6,s az egyedi megrendel6sek teljesit6se sordn zz ad6zis
rendj6r6l szolo 2017.6vi CL. torv6ny (Art.) 6s vonathoz6 jogszab6lyok rendelkez 6seit zlkalmazza.
Yillalkoz6 nem fizethet, illetve sz6molhat el a szerz6d6s teljesit6s6vel osszefiigg6sben olyan
kolts6geket, melyek a Kbt. 62. S (1) bekezd6s k) pontj6nak, ka) - kb) alpontjiban meghatirozott
felt6teleknek nem megfelel6 tarsasig tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek Yi[alkozo ad6koteles
jovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak

44. Yiilalkoz6 az tgazolt teljesit6st kovet,5en jogosult szfumla benyujt6sira. A szilmlilt mindenkor
egy p6ld6nyban, a Megtendel5 sz6khely6t feltiintetve kell kiillitani 6s leadni vagy megkiiideni.

45. V6llalkoz6 z kibocs6tott szdmliln kciteles feltiintetni az egyedi megrendel5 tzrgydra val6
hivatkoz6st. A szimla mell6klete a fetm6r6si napl6, a teljesit6si igazolili, valamint a hullad6k
m6rlegjegy. Ett6l elt6r5en ki6llitott szilmtik eset6ben Megendel6 jogosult azokat
azonosithattdank6nt visszakiildeni, 6s a visszakiildott szin'lilban 6rv6nyesitett kcl,vetel6s nem v6lik
esed6kess6.

46. Jele2 keretmeg6llapod6s 6s ^z egyedi megtendel6sek ApA frnanszttozisa a hat1lyos
jogszab6lyok el6ir6sai szerint tort6nik.

47. Megtendel5 fizet6si k6sedelme eset6n a YilTdkoz6 a Kbt. rendelkez6seinek megfelel5en
jogosult a Ptk. 6:155.$-iban meghatirozott k6sedelmi kamatot, illetve a behajtisi kolts6gilhnyr6l
sz6lo 2076.6vi IX. torv6ny 3. $ (1) bekezd6se szerinti forintosszeget kcivetelni.

vIII.
KESEDELMES TELJESITES, rOrnen

48' V6llalkoz6t a parkgondozisi munk6k egyedi megrendel5ben meghatarozott haririd6k
onhib6j6b6l ttirt6n6 elmulaszlisa eset6n t<6sedelrni kotb6rfizet6si koi=elezetts6g terheli. A
k6sedelmi kotb6r m6rt6ke naponk6nt az egyedi megtendel6s atapjin elsz6molt,"AFA n6lki.i{

:,4.^:":t ellenszolgiltatis 2 oh-a. A k6sedelmi kotber a k6sedelembees6s napjit6l esed6kes.
K6sedelmi kotb6r maximilis m6rt6ke az egyedt megrendel6s kapcs6n: 

^, "gyid, 
megrendel6s

alapiiln elszimolt, illtalinos forgalmi ad6 n6lkiil szimitottellenszolg6ltat1s: 30 o|1
49' A k6zi ho- 6s sftossig-mentesit6si munk6k eset6n a kezd6si id6t meghalad6 vagy barmely
munkateriileten tcirt6n6 k6sedelmes teliesit6s eset6n YdlTalkozo koteles- minden lg6sz 6it
kovet6en a k6sedelem megsziintet6s6ig brutt6 75.000,- Ftf6ra, azaz hetvencitezer ioint/oru
m6rt6kri kotb6rt megfizetni.

50. A k6sedelmi kcitb6r maxim6lis m6rt6ke a keretmegillapod6s nett6 keretosszeg6nek 70 o/o-a.

51. A MegrendelS csak abban az esetben tafihat ig6nyt a k6sedelmi kcitb6re, amennyiben a
k6sedelem aYilTalkoz6 btb6i6b6l ered. Amennyiben a Megtendel6 aYillakozo iyal6sszer6en
k6tt, a szerz6d6:sszer6 teljesit6shez sziiks6ges informici6t, adatot, nyilatkozatot, hozz6j6rul6st,
dcint6st a Szetz6d6 felek 6ltal fuisban rogzitett hatind6n beliil nem bocs6tja a y6ilalkoz6
rendelkez6s6re, r5s a k6sedelmes teljesit6s l<rzfu6lag Megtendel5 ebb6li yillilkoz6 6ltal el nem
hinthat6 mulaszt6s6b6l ered, abban az esetben iatU"4a"y nem 6rv6nyesithet6. yillalkozot
tov6bbi nem terheli kcitb6rfizet6si kotelezetts6g, ha kotelezetts6gei ieljesit6s6t vis maiot
akadilyozza meg. Vis maior alatt 6rtend6k kti,lonosen elemi csap6Jok, sztrdjkok vagy egy6b
munkahelyi zavargisok, fcildcsuszaml6sok, foldreng6sek, viharok, villimcsap6sok, aira,l.th
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valamint egy6b hasonl5, el6re nem lilthato esem6nyek, amelyek mindk6t f6l 6rdekkot6n kiviil
merii{nek fel, 6s amelyeket a felek kell6 gondoss6ggal sem tudnak kikiiszobolni.

52. Ha a keretrneg6llapod6s - olyan okb6l, amely6rt V6llalkoz6 felel5s - meghirisul, aY6llalkoz6
koteles az 6ves,illtalanos forgalmi ad6 n6lktil szimitott keretmeg6llapodis szerinti keretosszeg 15
oh-imkmegfelel6, sz6mszerrien 14.700.000 HUF, azaz lzenn6gymilli6-hltszizezer forint cisszegf

kotb6r megfizet6s6re. Felek rogzitik, hogy a meghiirsulisi kotb6t vetit6si zlapja a teliesit6s

arinyilban cscikken.

53. Megtendel5 kotb6rig6ny6nek 6rv6nyesit6se nem lelenti a Megrendel6 egy6b ig6nyeinek -
hib6s teljesit6shez kot6d6 - elveszt6s6t.

54. A Megrendel5 az egyedi megrendel6st6l el6llhat, koteles azonban aYilllzlkozo 6ltal az el6l16s

kozl6s6ig tgazolhat6an elk6szitett, illetve megkezdett munk6k telies ellen6rt6k6t megt6riteni 6s

Y illlzlkoz 6 j o go s ult egy6b tgaz olt kiriru'k megt6rit6 s 6t ig6nyelni.

IX.
A KERETMEGALI-APODAS MODOSfTAS4 UCGSZTNESE ES ANNAK

JOGKoVETKEZMENIYEI

55. Szerz6d6 Felek ielen keretrneg6llapod6st l<tzfuolzg a Kbt. 141. S szerinti koriilm6nyek

fennillta eset6n m6dosithatiik.

56. B6rmelyik f6l jogosult a jelen keretmeg6llapod6st 90 napt6ri napos felmond6si hat6rid6vel, a

m6sik f1lhez nt6zetl. irisbeli nyilatkozattal, indokol6s n6lkiil, tendes felmond6ssal felmondani.

Egyoldali felmond6s eset6n a fetmondisi id6 kezd6 rrpia a felmond6 f6l t6rtivev6nyes 6rtesit6

leiel6nek a m6sik f6l iitahk1zhezv|tele. A Posta 6ltali m6sodik eredm6nytelen k6zbesit6si kis6rlet

eset6n a lev6l k6zbesitettnek tekinthet5.

57. Megendel6 jelen keretrneg6llapod6st a Villalkoz6hoz intlzett ir6sbeli nyilatkozattal,

k6rt6it6sikotelezetts6gn6lkiilazorrrralihatilllyalfelmondhatia,ha
,) a y1llalkoz6-jelen keretrnegillapod6sban foglalt szerz5d6ses kotelezetts6geit sulyosan

vagy ism6telten megszegr;

b) olian okb5l, ami6rt V6llalkoz6 felel5s b6rmely egyedi megrendel6s megszfinik,

.i a yillalkozi t h6- 6s sikoss6g-mentesit6s elrendel6s6t6l szimitott 72 6rJs k6sedelembe

esik v^gy ^ szerz6d6s id6tirtama alatt az egyedi megrendel6sek vonathozisiban 3

alkalommal k6sedelmesen teli esit;

d) ayillalkoz6 a Megrendel6 ilitalmegadott 6sszer6 hat6rid5n beliil nem tesz eleget annak

a felhiv6snak, hogy keretrneg6llapod6sban foglalt kotelezetts6geinek tegyen eleget;

") a y6ltalkoz6 a 47. po.rlb^rr^ meghataroiott egys6girak b6rmelyik6t egyoldahian,

Megrendel5 hirrilnY 6ta m6dositia,

0 ^VZll^lkozo 
frzet6sk6ptelenn6 v6lik, cs6d-, felsz6mol6sivagy v6gelszimolisi eli6r6s indul

vele szemben, felftigge sztt gazdasdei tev6kenys6g6t;

g) a y1llalkozo 6yal fa.t"nd6 k6sedelmi kotb6r cirsszege el6ri ielen keretmeg6llapodisban

meghrtirozott maxim6lis m6rt6ket fteretmeg6ltapod6s szerind, AFA n6lkiiLl sz6mitott

keretosszeg 10 oh-6t.) /tlyen esetben a Megtendel6 meghirisul6si kotb6rt nem

kovetelhet/;
h) joger5s marzsztal6 hatLrozatot hoznak a Yillalkoz6 szakmai tev6kenys6g6t 6rint6

szzbilyslrtl.s vagy brincselekm6ny miatt

i) a Kozberr.z6ri"b.int6bizottsig a Kbt. 152. S szerinti hatLrozatdban megillapitotta a

kozbeszerz6si elj6r6sra vonatkoz o szzbillyok megs6rt6s6t, felt6ve, hogy a iogs6rt6s

befoly6solta a kozbeszer z6si eli66st lezLr6 dont6st,
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i)a Villalkoz6 biztositisi szerz6d6se a jelen szerz6d6s id5tafiamz. alatt megszfinik 6s

helyette a Y6llalkoz6 rij biztositasi szerz6d6st nem kot, vagy amennyiben a biztositisi
szerz6d6s nem a Villalkoz6nak felr6hat5 okb6l szfint meg, a megszfint6st kovet6 8
napon beliil nem kcit;

k) a v6llalkoz6 aKbt.138. $ Q) - $) bekezd6s6ben foglaltakat megs6rri,
l) a V6llalkoz6 megs6rti a titoktart6si kcitelezetts6get.

58. Megrendel6 n egyedi megtendel6st a V6llalkoz6hoz rntlzett fu6sbeli nytlztkozzttal, k6rt6rit6si
kotelezetts6g n6lkiii azonna[ hat6llyal felmondhatja, ha

a) zY6lalkoz6 a szerz6d6,ses kcitelezetts6geit sulyosan vagy ism6telten megszegi;
b) az egyedi megrendel6s k6sedelmes teljesit6se ok6n k6sedelmi kotb6r el6ri a ma*imumot

(a k6sedelemmel 6rintett, szolgilltatisi elemre elsz6molt, Afa n6kiiLl szimitott
ellenszolg6ltat6s 30 oh-it),

.) aYdllalkoz6 a Megrendel6 6ltal megadott 6sszerri hataid6n beliil nem tesz eleget annak
a felhiv6snak, hogy szerz6dtsszerri kotelezetts6geinek tegyen eleget;

d) az adott kotelezetts6g6re el6irt teljesit6si hat6id6letelte el5tt nylv6nval5v 6. villik,hogy a
Yillakoz6 az egyedr megtendel6ben rcigzitett munkit csak szimottev5 k6s6ss.luagy"- 

^fogyat6kossig kikiiszobol6s6re dtzott m6ltinyos hatiidS letelte ellen6re is - hi66san
tudja elv6gezni.

59' A Megendel6 a keretmeg6llapod6st felmondhatj^ v^gy - a P&.-ban foglaltak szerint - att6l
el6llhat, ha a Kbt. 143. S (1) bekezd6s6b"n m.ghatiiozott esetek b6rmelyike fenn6ll. A
Megrendel6 a YilTalkoz6hoz tntlzett ir6sbet nyit^*o"^tt^1, kilrtlitlsi koteiezetts6g n6lkiii
azonnaL hatallyal felmondja a keretmeg6llapod6st, ha a Villalkoz5 tulajdoni helyzet6b"en vagy
tulajdoni viszonyaiban b6rmely, a Kbt. r+r. 5 (3) bekezd6s6ben me:ghatarozott k6riikn6;y
bekovetkezik.

60' Villalkoz6nak a szerz6d6sszeg6s6b6l ered6 kirt meg kell t6ritenie, 6s mentesitenie kell aMegendel6t, illetve annak Villalpor6it 6s alkalmazott^rtriirrd.., perel, ig6nnyel, vesztes6ggel 6skdtral szemben, amely a v6llalkoz6 tev6kenys6g6b6l v^gy mutasztasabot ered jelen
keretrnegallapod6s vagy a ketetrneg6llapodis alapiiln'llieyott egyeli megtendel6s teljesit6se sor6n.
61' A Yillalkoz6 

1.Meg1ndel5 sulyos- szerz6d€sszeg6 magatarrisa eset6n iogosult azonnahhatallyal ir6sban felmondani a szerz6d6,st. Ebben az esetben a yilllalkozo jogosult aMegrendel6vel szemben 6rv6nyesiteni a szerz6d6.sszeg6sb5l fakad6 egy6b ig6nyeit is. Srilyos
szerz6di,sszeg6snek tekintend5 ki.i{cincisen, ha:

a)Megtendel6 lltal ki6llitott igazoll,s 6rtelm6ben esed6kes b6rmely cisszeget nem fizet ki a
villalkoz6si..szetz6dr5sben meghat6tozott hatiid6rg, felt6ve, hogy i y6llalkoz6 6ltal
{rzottlegalibb 30 napos pathatataa is eredm6nyt.tirtit eltelt, valailint

b) a Megrendel6 fizet6sk6ptelenn6 v6lik.

ecvurriliiroors
62' A munkav6gz6s cisszehangol|,sa, a szolgilltatds teljesit6se sor6n sziiks6gess6 vil6 nt6zked6sek
megt6tele tekintet6ben.

Y illlalkozo ftsz6r6l kapcsolattart6 szem6ly:
n6v: Gocsei Mikl6s
telefon: 30-372-4743
faxl. -

e-mail: mald<7 @makk7. hu

Megtendel5 r6sz&61 kapcsolattart5 szem6ly:
n6v: Bozsits Boldizsir
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telefon: + 36-30 / 428-07 62

fax +36-72/805-333
e-mail: bozsits.boldizsar@biokom.hu

A kapcsolattart5k adatatt (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonszim6t, stb.) a Felek ltzfu6lag a

szerz6d1s teljesit6s6vel osszeftigg6 kapcsolattattis c6lj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6 egy6b

jogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sorin 
^

kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adaw6detmi szab6lyzataik rendelkez6sei szerint !6mak el.

63. Szerz6d6 felek jelen keretmegillapod6sban felhatalmazzilk az el6z6 pontban megnevezett

k6pvisel6iket, hogy a szolglltatzs teljesit6s6vel kapcsolatos dont6sekn6l, a teljesit6si

f 
egyz5konyvek zl6risin6l a feleket telies iogkorel k6pviseli6k. Ezen k6pvisel6k iogosultak, illetve

iai"l.r"k megtenni mindazon mfiszaki int6zked6seket, nyilatkoz^tot, amely a ketetrneg6llapodis

y^gy az 
"gy.di 

megrendel6sek teljesit6s6hez sztiks6gess6 vilik 6s a ielen keretrneg6llapodisban, az

.gy"ar m-"gt"nd.l6k, illetve ezen dokumentumok mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes.

SZ',erz6dd F"t.t k6p"isel6inek a ielen keretmegillapod6sban biztositott iogkor6nek korliltozisa a

m6sik f6llel szembin csak ir6sbeli kozl6st6l kezdve hat6lyos. A k6pvisel5k szem6ly6ben tort6n6

viltozist a felek egym6ssal azorrnal, ir6sban kozlik.

64. Szetz6d6 Felek kotelesek egym6s kozotti valamennyi kozl6st, 6tesit6st, int6zked6st 6s

dont6st risban rogzitet 6s egym6shoz halad6ktalanul eliuttatni. Minden olyan kozl6st, mely a

keretrneg6llapodis vagy az egyedi szez5d6sek vonatkoz6s6ban z cimzett r6.sz6r6l

tudom6Jrlv6ielt, vagy lii6rt.ae.i f3t.lez.ttr6get ielent, illewe keletkeztet, postai riton is meg kell

kii{deni. A postai tilon eljuttatott nyilatkoz^iok k6zbesitettnek tekintend6ek, amennyiben azok

,,nem keres ie", ,,6tv6telt megtagadta", ,,cirnzett ismetetleff' vagy hasonl6 taftalmil postai ielz6ssel

6rkeznek vis s za a tytlatkozzttev6hciz.

65. Megrendel6nek 6s V6llalkoz6nak mindent meg kell tennie annak 6rdek6ben, hogy kcizveden

t6rgyal6s"okon, b6k6s irton rendezzenek minden olyan n6zetelt6r6st vzgy vitat, amely kozottiik a

ker"etrneg6llapodissal vagy egyed.i megendel6srel kapcsolatban felmeriil. Ha a Megrendel6 6s a

y6llalkoz6 6sszer6 hat6rid6n belii{ nem tudiak -"goidr.ti a keretmeg6llapod6ssal vagy az alapiiln

l6trejott egyedi megrendel6ssel osszefligg6sb.., k.letk.zett iogvit6iukat, annak eldont6se

6rdek6ben al6vetik ,irgrrt *, a hat6skori J,ab1lyokru figyelemmel a P6csi Jir'6sbuos1g, illetve

per6rt6kt6l ftigg5en a P6csi Torv6nysz6k illet6kess6g6nek.

66. Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy ielen keretmeg6llapodis hl7lya.y* tafiama abtt

,6s mt kovet6en bizrhi^rr., iizleti titokk6nl' kezelik a ketetrneg6llapod6s, illetve az egyedi

megrendel5ek teliesit6se kapcsin tudom6sukra iutott inform6ci6ikat, t6nyeket vagy adatokag

azokat harmadik f6lnek ..--ily.. form6ban nem adi6k tov6bb' A fenti inform6ci6k' t6nyek'

valamint adatok - a misik f6l iital el6zetesen adott kifejezett ir6sbeli hozziifuvlilsa n6lkti{ -
l<tzfu6laga keretmegillapod6s 6s az egyedimegtendel6ek teliesit6s6re hasznilhat6k fel'

67. Mindk6t f6l tailkoztaga 6rintett munkav6llal6it a ielen kelgtrneg.a[apod6sban foglalt

kotelezetts6geir6l 6; felel6ss6get villalnak sai6t munkav6llal6ik tekintet6ben a fenti

kotelezetts6gek teliesit6s66rt.

68. Szerz6d6 Felek magukra n6zve kotelez6nek fogadiik el, hogy a Kbt'- 6s az 6llatr,'hi;ztart6sr6l

szolo 2O7l.6vi GXCV.Ia*6rry szerinti illet6kes el7in6tz6 szervezetek feladat- 6s hat6skoriiknek

megfelel6en a kozbesze rz6si eli6r6sokat 6s az azok zlapih megkotott szerz6d6sek teliesit6s6t

rendszeresen ellen6rizhetik, 6s hogy r6sziikr e a logrzabily szerinti inform6ci6 megad6sa iizleti

titokra val6 hivatkoz6ssal nem tagadhat6 meg'
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69. Mindk6t f6l kijelenti, hogy
kell6 felhatalmazilssa.l6s jogkorrel tendelkezik a ielen keretmegillapod6s alAirdsLru 6.s

teljesit6s6re;
a jelen ketetrneg6llapodist a f6l nev6ben a16fu6 szem6ly megfelel6, a vonatkoz6
jogszabLlyok 6ltal megkiv6nt rcg1szla:ilt alil:.risi joggal rendelkezik, rgy ftsz1r6l a

keretmeg6llapod6s alilkisa 6s teljesit6se nem eredm6nyezi m6s, olyan szeru6d6s, vagy
egy6b jognyilatko z^t rnegszeg6s6t, melyben f6lk6nt szerepel;
nincs olyan fligg5ben lev6 kotelezettstlge, vagy 6tdekkor6ben l6v6 mis koriilm6ny,
amely kedvez6tleniil hathat a jelen keretmegillapod6sban foglaltak 6rv6nyess6g6re,
teliesit6s6re, v^{y saj6t teljesit6si k6szs6g6re, illetve k6pess6g6re.

XII.
EGYEB RENDELKEZESEK

70. Y6llalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik leglibb 3 db legal6bb 3 tonna cissztomegfi
teherg6pjirmrivel, 6s kritelezi magLt ana, hogy az egyedi szerz6d6sek teliesit6s6hez eset6n ezen

i6rmfivet hasznillia

71. A jelen keretmeg6llapod6sban nem szabilyozott k6rd6sekben a Polg6ri Trirv6nykonyvr5l
sz6lo 2073. 6vi V. torv6ny, a kozbeszerz6sekr6l szol6 2015. 6vi CXLIII. torv6ny, valamint az
egy6b kapcsol6d6, hatilyos iogszab6lyok vonatkoz6 rendelkez6seit, valamint a kozbeszerzl.si
elj6risban k6szitett ajinlaa, felhiv6s el6:r:6satt kell alkalmazni.

72. Jelen keretrneg6llapod6s elvillaszthatatlan r6sz€t k6pezik az alilbbimell6kletek:
1. szilmi mell6klet: Ai6nlati Felhiv6s
2. szdmi mell6klet Feladadeiris (ennek esedeges kozbeszerz6si eljfuLs sor6n kiadott

m6dositisa(i))
3. sz6mi mell6klet: Teriilet-kimutatis (ennek esedeges kozbeszerz6si elj6r6s sorin kiadott

m6dositisa(i))
4. szimi mell6klet A kozbeszerztsr eljdrisban kiadott 2 szimi kieg6szit6 t6l6koztztis(ok)
5. szimi mell6klet Y6llalkoz6 ajililata

A Szeru6d6 Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolisra
a ketetrneg6llapod6s tcirzsszoveg6hez, de z Szerz6d6 Felek sz6m6ra ismert azok tartalma. Ezen
iratokat fgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen keretmeg6llapod6s elvilaszthatatlan r6sz6t
k6pezik, azzal eg5rutt 6rtelmezend6ek.

Jelen megillapod6st a Szeru6d6 felek k6pvisel6i elolvas6s 6s 6ttanulminyozis utin jovilhagyolag,
mint akaratukkal mindenben megegyez6t 4 eredeti, egyez6 p6ld6nyban trtik a16, melyb5l 2
p61d6ny Megrendel5t,Z plldirry 'VillalftOzot rll+d. ,,^\

K6pviseli: Genczler Istvin igyvezet6 igazgat6 ( i i

Flllenjegzes a BIOKOM Nonproht Kft resz6r5l

Megrendel6 i
BIOKOM Nonptofit Kft.

sl="u v-,,- fr \
szalimai ellenjegyz6

Zalayn6 Csereszny6s'I'imea tizemcltet6si is.

(gafidxiLg ellenjegpfi
Ste finVics Knea eazdilk'vl

' f"sttlenjegyz6f
dr. GnsrukVirhna iopIr 6s/mesf. vez.
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