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vALr-ALKo z Lst KERET MEGALT-ApooAs

amely l6trejott egyt6szr6l a BIOKOM Nonptofit Kft. (sz6khely:7632 P6cs, Sikl6si irt 52, Cg.:
02-09-062862, zd6szim: 11014959-2-02., k6pviseli: Genczler Istv6n iigyvezet5 igazgat6), mnt
Megendel6 (a tov6bbiakban: Megrendel6),

misr6szr6l MAKI9 Erd6 Kft. (sz6khely: 7630 P6cs, Buzs6ki Imte u. 9.; Cg.:02-09-079759,
zd6szim: 22976495-2-02, bankszintlzszim 50800142-15366478-00000000, k6pviseli: Gcicsei
Mikl6s iigyvezet6) mint V6llalkoz6 (a tov6bbiakban: Villalkozo) (a tov6bbiakban egyiittesen:
Szeru6d6 felek) kozott amat napon az alilbbi felt6telekkel.

SL6Z:IrENYEK

7. Megendel6, mint ajdnla*6r6 2019. augusztus h6 26 ralp)Ln ,,Parkgondozisi, h6- 6s

sikossigmentesit6si munk6k" tirgyban a kozbeszez6sekr6l sz6lo 2015. 6vi CXLIII. torv6ny
(tovibbiakban: Kbt.) M6sodik R6sze alapjir, TED- 2019/S 163-400854 iktat6szimonkozzltett
hirdetm6nnyel nyilt kozbeszerz6si eljir6st inditott. Megrendel6 a kcizbeszerzl.si eljfuilst a Kbt. 61.

S (5)-(6) bekezd6se alapiiln r6szekre bontotta, melynek alapjdn a kc!,zbeszerz|s 4- r6.sz6t k6pezte:
Be6pitetlen iinkormi nyzati teriiletek l<aszhl6sa, parlagf(t mentesit6se.

2. Megrendel6 a kozbeszerz6.s tdrgyival szemben tilmasztott mennyis6gi r6s szakmai
kovetelm6nyeketaz eljilrilst megindit6 felhiv6sban 6s a kcizbeszerztsi dokumentumbanhatdrozta
meg'

3. Megrendel6 a kcizbeszerz|.si eli6r6,s sor6n benpijtott aiS,nlatokat megvizsg6lta, egym6ssal
cisszevetette, a sziiks6ges 6rt6kel6st lefolytatta, 6s dont6s6t az elbir6l6st kovet5en, 2020. 6v
m6rcius h6 11. napjin lr6sban aj6nlattev6kkel koz6lte. Megtendel5 hivatkozott kozbeszerz6si
eljfuilsban hozott dont6se szerint a nyertes ajinlattev6 a 4. t6sz vonatkozis6ban V6llalkoz6lett.

4. Ilyen el6zm6nyek utdn a Szerz6d6 Felek az ajinlaa felhiv6snak, a dokumentS,ci6 r6.sz6t

k6pez6 f.eladatleirisnak, valamint a V6llalkoz6 k<izbeszerz|si elj6risban benyrijtott ajinlatinzk
megfelel5et az al|bbiak szerint 6llapodnak meg:

I.
NNTBTNAEZo RENDELKEZESEK

5. A keretmegillapod6sban szetepl6 aLibbi kifejez6sekre a kovetkez6 meghztirozilsok
vonatkoznak:

Epit6si napl6: A keretmeg6llapod6s keretein beliil a kozteriiletenvl.gzettparkgondozisi 6s egy6b
zoldteriileti munk6kkal pirhuzamosan vezetett, azok f.eljegyzlslre szolg6l6 dokumentum, melyet
aYillalkoz6 a vonatkoz6 jogszabilyok szerint vezet, de kiiloncisen feltiinteti zz aktuihs d6tumot,
id6)drdsi adatokat, az adott napon aktu6lis munkatedi.leti egys6geket a teriilet-kimutat6s alapj6n, az

elv6gzett munkanemeket, valamint minden olyan t6nyez6t,mely a munkav6gz6st befolyisolja.

Felm6t6si napl6: Az 6pit6si napl6 mffszaki tartalmilt osszegz6 dokumentum, melyben
szerepelnek a munkav6gz6s helyszinei (teriilet-kimutaris alapiln megbontva), valamint az adott
teriirleteken elv6gzett munkanemek tibll,zatos form6ban. (A felm6r6si napl6 a teljesit6sigazolns
l<r6lhtis6nak felt6tele, 6s a kibocs6tott szimla kotelez6 mell6klete.)

I(bt.: a K6zbeszerz6sek6l sz6l6 2015.6vi CXLIII. torv6ny.

Keretmegillapod6s: Jelen kereuneg6llapod6s, melynek szerves ft:sze annak valamennyi
mell6klete, illetve a ketetneg6llapod6s alapiln kotott egyedr megendel5k.



Teliesit6sigazolfus; a Megrendel6 ittal a Kbt. 135. S (1) bekezd6se alapj6n ki6llitott, az egyedileg
megrendelt munkamennyis6g telj esit6s6t tgazol6 okirat.

II.
A KERETMEGALLAPODAS TANCYE

6. Y6llalkoz6 feladatat k6pezi az eliilrist megindit6 felhiv6sban meghatitozott, 6s Y6llalkoz6
aiilriataban villalt kovetelm6nyeknek megfelel6en, be6pitetlen tinkorminyzati tulaidonban
6116 teriiletek kaszdlisa, padagfti mentesit6se a jelen keretrneg6llapodis elvillaszthatatlan
ftsz|t k1pez6 2. szim.iu mell6kletben foglalt r6szletes feladadeir6s, valamint a 3. szfimu
mell6kletben foglalt r6szletes teriilet-kimutat6s szerint.

7. A SzerzSdS felek rogzitilq hogy keretmegillapodis ketet6ben elv6gzend6 munkSk P6cs-

Kertv6ros be6piteden onkorm6nyzati teriiletenkasz6l6st 6s parlagfri mentesit6si munk6k 286.452

m' teri.ileten. P6cs-Budai v6rosr6sz be6piteden onkormLnyzat teriileten kasz6l6si 6s parlagfii
mentesit6si munk6k 389.873 m' teriileten. P6cs-Vasas, P6cs-Belv6tos, Ur6nv6ros be6pitetlen
onkorm6nyzati teriiletenkasz6l6si 6s patlagffi mentesit6si munk6k 81.691 m'teriileten.

8. Megendel6 adott kozbeszerz,ts megval6sitisa 6rdek6ben a Kbt. 105. S (1) bekezd6s a)

pontja zlzpjin megtendel5 lapot (tovibbiakban: egyedi megrendel6s) kiild. Felek megillapodnak
abban, hogy a keretmegillapod6s alapiiln l6tejov6 egyedi kotelmi iogviszonyuk az egyedi

megrendel6 lap alapliln ion l6tre. A Felek kijelentik, hogy jelen keretmegillapodis, illet6leg a

keretrrreg6llapod6s iditartama alatt kikiildend6 egyedi megtendel6lap a keretrneg6llapod6s tdr.gy6t

k6pez6 szolgilltatas teliesit6s6nek valamennyi felt6tel6t tartzLmazza, illetve txtalmazri fogja, erre

figyelemmelaz egyedr megendel6sek sot6n ki.ilon megillapodist nem kotnek.

III.
A FELEKJOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

9. V6llalkoz6 a lefolytatott kozkozbeszerzlsi eliilrils alapiiln megkotott jelen keretmeg6llapodis,
az egyedr megrendel6sek rendelkezl.sei, illetve a Megtendel5 utasitisai szerint koteles elj6mi.
Megrendel6 utasitisa nem terjedhet ki a munka rnegszervez6s6re, nem teheti a teljesit6st
tethesebb6.

10. Ha Megrendel6 c6lszerriden vagy szakszerfiden utasitist ad, erte z Y6llilkoz6 koteles 6t
indokolist tatzlrrra;z6 v6lem6ny kifejt6s6vel, ir6sban figyelmeztetni. Ha a Megrendel6 a

figyelmeztet6s ellen6re utasit6s6t fenntztga, a YilTalkoz6 az egyedt szerz6d6st felmondhatia,
illet5leg a keretmeg6llapod6st6l indokol6ssal ellitott ir6sbeli nyilatkozattal el6llhat. Ha nem 61, el, a

Megendel6 utasit6sa szerint a Megtendel6 kockilzatara k<iteles a munk6t elv6gezni.

1 1 . Amennyiben V6llalko z6nak az aiLdai felhiv6sban , a szerz6d6sbe, vagy annak mell6kleteiben
nem szerepl6, a teljesit6shez sziiks6ges egy6b inform6ci6ra van sziiks6ge, koteles az informici6

1g6ny&51 Megendel6t halad6ktalanul 6rtesiteni. Megrendel5 v6llal1a, hogy Villalkozo 6ltal
6sszerfien k6rt, a szerz6d€,sszerfi teljesit6shez sztks6ges minden inform6ci6t, adatot, nyilatkozatot,
hozziiilrulilst a lehet6 legrovidebb 6sszer6 hat6rid6n beliil - k6sedelem n6lkiil - Y617akoz6
rendelkez6s6re bocsitja.

12. Yiilalkoz6 haladlktalanul kozol Megtendel6vel minden olyan kori.ilm6nyt, amely ielen
ketetmegillapod6s 6s az egyedi megrendel6sek teljesit6s6t 6rdemben 6rinti vagy befolydsolia. Az
6tesit6sben rcigziteni kell az okokat,,5s javaslatokat kell tenni a megold6sra.

13. Megrendel5 jogosult a V6llalkoz6 tev6kenys6g6t ellen5rizni, de az ellen6rz1s t Y6llalkoz6
szerzldlsszerri teljesit6s6t nem hitilltarhaqa. V6llalkoz6 r,em mentesiil a felel6ss6g al6l, ha

Megrendel6 az el7en6rz6.st elmulasztott^ v^gy nem megfelel6en vlgezte el, r6s nem is hivatkozhat
affa..
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14. A V6llalkoz6 a teljesit6s6hez fogosult alv6llalkoz6fta)t ig6nybe venni. A V6llalkoz6
kijelenti, hogy a keretmeg6llapod6s megkot6s6nek id6pontjiig a Megrendel6nek valamennyi
olyan alvilllalkoz6t bejelentette, amely r6szt vesz a keretmeg6llapod6s, illet6leg az egyedi
megrendel6sek teliesit6s6ben, 6s - ha r megel6z6 kcizbeszerz6si eljirisban ^z adott
alvilllalkoz6t m6g nem nevezte meg - a bejelent6ssel egyiitt nyilatkozott arr6l is, hogy az Lltala
ig6nybe venni kiv6nt alvillzlkoz6 nem 6ll lizfu6 okok hat6lya alatt.

15. A Y6llalkoz6 a keretmeg6llapod6s teljesit6s6nek id5tartama alatt koteles a Megrendel5nek
minden tov6bbi, a teljesit6sbe bevonni kivint alvilLalkoz6t el5zetesen bejelenteni, 6s a

bejelent6ssel egyiitt nyilatkozni arr6l is, hogy az illtala rglnybe venni kiv6nt alv6llalkoz6 nem
6ll l<tz6to okok hat6lya alatt.

16. V6llalkoz6 a teljesit6shez a kozbeszerzlsr eljful.s sor6n, az alkalmassilginak rgazolilsiban
r6szt vett szefirezetet a Kbt. 65. S (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don koteles
ig6nybe venni, valamint k<iteles a teljesit6sbe bevonni az alkalmass6,g rgazolS,sihoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevon6sa akkor matadhat el, vagy helyetttik
akkor vonhat6 be mis (ide6tve az iltalakulis, egyesiills, sz1tv6l6s ftj6n tort6nt iogut6dl6s
eseteit is), ha a Y6llalkoz6 e szeryezet y^gy szakember n6lkiil v^gy a. helyette bevont irj
szefr/ezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmass6gi kovetelm6nyeknek,
amelyeknek aYLllalkoz6 a kozbeszerzlsi elj1.risbar, az adott szervezettel vagy szakembertel
egyiitt felelt meg. Y6lTalkoz6n a kozbeszerzl,si eljirds sor6n bemutatott szervezetek 6s

szakemberek bevonis6ta tekintet6ben egy6b:rilrt a Kbt. 138 $ (4) bekezd6se alkalmazand6.

17. V6llalkoz6 a jogosan ig6nybe vett alv6llalkoz66rt 6gy felel, mintha a munk6t maga

v6,gezte volna, alvLllalkoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele eset6n pedig felel6s minden olyan
kilfttt is, amely an6lkiil nem kcivetkezett volna be.

18. V6llalkoz6 koteles gondoskodni a vonatkoz6 mirszaki, munkav6delmi, biztons6gtechnikai,
tiz- 6s kornyezetv6delmi el6ir6sok, valamint a vonatkoz6 MSZ el6ir6sok betxtasir6l. Fentiek

tart6s 6s sorozatos elmulaszt6sa eset6n Megtendel5 jogosult V6llalkoz6 6rtelemszerfi vonatkoz6
szilmlart min6s6gi levon6ssal csokkenteni. Az 6let-, 6s vagyonbiztons6got veszllyeztet5 esetben

pedig a konkr6t megrendel6s6t6l el6llni,6s jelen szerz6d6stazonnalihatiilyal felmondani.

19. V6llalkoz6 felel6s a teljesit6shez sziiks6ges elegend6 szilmi 6s szaktudilsu szemllyzet
biztositisillrt. V6llalkoz6 felel6s az alkabnazottainak magatarasil6rt a teljesit6s hely6n.

20. Yillla,lkozo felel6s a helyszinen vlgzett minden tev6kenys6g biztositisillrt, 6s a

tev6kenys6g6vel osszefiigg6sben harmadik szem6lynek okozott kir6rt. YilTalkoz6 koteles

megtenni a sziiks6ges kirmegel6z6si int6zked6seket.

21. A Y6llzlkoz6 ^z illtala 6s alkalmazottai iltal a Megrendel6nek y^gy a harmadik
szem6lynek okozott kirllt teljes felel6ss6ggel tartozTk. E korben a Yillalkoz6 kifeiezetten
kcitelezetts6get v6llal arra, hogy a tev6kenys6g6b6l eted6 k6rokat kozvedeniil a kirosult fel6,

teljes korfien megt6riti.

22. A Megrendel6hoz benyirjtott k6rt6rit6si ig6ny eset6n a Megtendel6 tovibbitia az ig6nyt a

Y6lla,lkoz6 fel6 tovibbi igyint6.z6sre. A tov6bbit6ssal egyide)rileg Megrendel6 t6j6koztatla 
^k6rosultat az ngy 6tt6tel6r6l 6s z Y6lTalkoz6 vonatkoz6 adatur6l (n6v, sz6khely,

felel5s s6gbiztosit6, kow6nysz6m).

23. Y6,llalkoz6 a szerz6d6s alutilsako4 ezt kovet6en pedig a szerz6d1s fenn6ll6sa alatt a
Megrendel6 felhivilsirz halad6ktalanul koteles a Megrendel5 fel6 a biztosit6si szerz6d€s vagy

kow6ny bemutat6s6val igazohi, hogy tendelkezik legal6bb a szerz6d6.s tdrgya szerinti
tev6kenys6gre kiterjed6, 5.000.000, HUF/6v, azaz otmil\6 foint/6v 6s k6resem6nyenk6nt

2.000.000 HUF, azaz k6tnilh6 forint osszegre sz6l6 szakmai felel5ss6gbiztosit6ssal. A biztositisi
szerz6d6s vagy kow6ny bemutat6s a szeru6d6skot6s felt6tele.
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- Biztosit6 megnevez6se: GenetahBlntosit6 Zrt.

- Kotv6nyszim: 95595002167593800

A felel5ss6gbiztosit6st zY6llalkoz6 a szerzdd6s megszrin6s6ig koteles fenntartani. Amennyiben a

Y6llalkoz6 biztosit6sa - a V6llalkoz6nak fel nem r6hat6 okb6l - megszrinik 6s helyette
halad6ktalanul, de legk6s6bb a megszffn6st6l sz6mitott I naptan napon beliiLl rij biztositisi
szerz6d6,st nem kcit, e mulasztis z szerz6d6,snek a Megendel5 6ltah azonnali megsztintet6s6t
(szankci6s felmond6s6t) vonhatja magz utin. Amennyiben a V6llalkoz6 felel6ss6gbiztosit6sa a

Yilllalkozo mulaszt6sib6lvagy mis, szimLra felr6hat6 okb6l szrinik meg a Megrendel5 jogosult a

szerz6d6.sazotnzlhztillyaltort6n5felmondisira.

24. Az esedeges munkabaleseteket Y illlalkozo jelenti es :afil nyilv6n.

25. A Y6llalkoz6 6s a Megtendel6 a keretmegillapod6s 6s az egyedi megrendel6sek teliesit6se
6rdek6ben a fentieken rtl,illtaliban is egyittrnrikcidnek. . Ennek megfelel6en kell6 id6ben egym6s

rendelkez6s6re bocs6tj6k a sziiks6ges adatokat 6s eszkozoket, valamint gondoskodnak a teljesit6s

tov6bbi felt6teleinek megteremt6s6r5l. Az egyiittrnfikod6si kotelezetts6g Megendel6
vonatkoz6s6ban nem jelent tobbletkotelezetts6g-v6llalist.

26. A Y6llalkoz6 - amennyiben ki.ilfoldi ad6illet5s6gri - koteles a keretmeg6llapodilshoz arra
vonatkoz6 meghatalmazist csatolni, hogy ^z illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a tnagya;r

ad6hat6s6g kozvetleni.il beszerezhet a Yilllalkoz6ta vonatkoz6 adatokat zz orszilgok kozotti
j ogseg6ly ig6nybev6tele n6lkii{.

27. Yilllalkoz5 koteles a keretmeg6llapod6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezet|t Megrendel5 szimira megismerhet6v6 tenni 6s Megtendel5t halad6ktalanul6rtesiteni a

Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti iigyleteir6l.

IV.
MEGRENDELES

28. Megrendel6 egyedi megendel6t k6szit, melyben megadja a szolgihatds tel)esit6s6nek

id6szakit, megnevezi a szolgilltatS.ssal 6rintett teriileteket. Megendel6 az egyedt megtendel6t az

adott h6t kezdet6t megel6z6 h6rom munkanappal kor6bban a Villalkoz6 szdmLru irisban
megki.ildi. Amennyiben V6llalkoz6 az itvett fuisbeli megrendel5vel kapcsolatban 24 6r6n beliil
kifog6st nem terjeszt el5, 6gy azt a Felek elfogadottnak tekintik Amennyiben Y6llalkoz6 az

iitemtervben meghat6rozotth^tilid6ket elmulasztja kotb6rfizet6si kotelezetts6g terheli.

29. Y6llalkoz6 munk6kat terv szednt, legk6s6bb az egyedi megtendel6ben megielolt d6tumot
kovet6 munkanapon koteles megfelel5 szemllyzettel 6s eszkozokkel a helyszinre 6rkezni 6s a
megtendelt szolgp,ltatast megkezdeni. Amennyiben a kozteriileti nov6nyzet Lllapotab6l kifoly6lag
6let-, baleset-, v^W vagyoni kirvesz6ly 6lI fenn a kozteriileten, melyet a Megrendel5 ielez a

Y6llalkoz6 fel6, 6s a veszlly elhiitisilt a keretmeg6llapod6sban foglalt munkanemek
valamelyik6vel megrendeli, a Y6l7alkoz6 felel6s munk6k megkezd6s6t6l a megtendel6st6l
szilmitott 3 6rin beli.i{ gondoskodni.

30. V6llalkoz6 az egyedi megendel5ben meghatirozott munka teliesit6se sorin 6pit6si napl6t
vezet 

^ 
szolgilkatis teliesit6s6r6l. Az 6pit6si napl6ban a Y6llalkoz6 a 35. pontban meghatirozott

munkanem szednti bont6sban k<iteles feltiintetni a teljesit6si id6szakokat (napokra lebonwa), a

szolgilltatissal 6rintett teriiletek mgysfuggt azok alapteriilet6nek m'-ben tort6n5 megjelol6s6vel, a

teljesitett munka6r6kat, valamint minden olyan koriilm6nyt, mely megrendelt teljesit6st
befoly6solja. A Megtendel6 a teljesit6st jogosult ellen6dzni, 6s 6szrev6teleit az 6pit6si napl6ban
feliegyeznt. Megtendel5 felm6r6si naplo a,lapj6n 6l.Jtga ki a teljesit6sigazolist a teliesit6st kovet5 5
munkanapon beliil.
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31. Yilllalkozo t feladatunak elliltasibol keletkez6 hullad6kot kciteles annak fajt6ri6nak
megfelel6en Megrendel6 iltal meghatdtozott hullad6kkezel6 l6tesitrn6nybe (?6cs-Kok6nyi
Regionilis Hullad6kkezel6 K6zpont) sz6llitani. A zoldhtllad6k kezel6s kolts6g6t Megtendel,5 a
Y6llalkoz6szimliliaalapjdnmegt6ritiaYillalkoz6r6sz6,rc

Y.
KERETMEGALLAPODAS HATALYA, I D6TARTAMA, T ELJESITCS TTBTYB

32. Szerz6d5 Felek rogzitik, hogy jelen keretmeg6llapod6s a mindk6t f6l iitah alilrrilssal - elt6r6
id5pontban tort6n6 alilfuis eset6n a k6s6bbi alfuuis napjilt - I6p hat6lyba, 6s ett5l sz6mitottan
hatirozott id6tarttmra, 2022. mitcius 31. napihig kotik. Felek kikotik, hogy z hatirozott
id6tartam eltelte el6tt a keretmegillapodis megszfinik a megqltapod6s 

-34. 
pontjiban

meghatxozott ketetcisszeg kimeriil6sekor, v^gy a jelen keretmeg6llapod6sban rogzitett egy6b
felt6tel bekovetkeztekot. Amennyiben a szeru6d6s idStarama, alait a megjelolt kereirisszeg nem
kertil telies m6rt6kben felhaszrillilsra, Villalkoz6 az esetlegesen ebb6l ered6 kiig6ny6f n"m
6rv6nyesitheti Megendel6vel szemben.

l] _a tAiesit6s helyszineinek felsorolisit jelen keretmegillapodis 2. szim(- mell6klet6t k6pez6
felada tleiris tartalmaz za.

vI.
ELLENERT Ers rtZeresl FELT ET ELEK

34. A keretmegillapod6s keretcisszege 8.000.000,- Ft + AFA (-20 %)/6v.
35. szerz6d6 Felek avdllalkoz6i dijat az alilbbiakszerint 6llapig6kmeg:

a) kiilterjes sft/g6pi teriilet kasz6l6sa:6,8 Ft+AFA7m2
b) krilterjes r6zstis/k6zi teriilet kasz6l6sa: 2,50 Ft+AFA/m,
c) ktilterj es teriileten kaszillgk osszegyij t6se, elsz6llit6sa: 6 Ft+AFA/m2
d) seg6dmunka: 1.400 Ft+AFA/6ta
e) motorffir6szes szakmunka: 1.830 ft+AFA/6ra
0 tehetg6pkocsi (3 t):3.450 Ft+AfA/Ora

36. Ai6nlatk6t6 el6leget nem fi.zet. A V6llalkoz6 a hutlad6kkezel6s dij6t kiilon koteles sz6ml6znt a
Megtendel5 r6,sz1re. A uilllalkoz6si dij kifizet6se z szerz6d6.rrr.* teljesit6st kcivet5en, havi
elszimol6s szerint, 

_a 
teliesitett szolgilltat6s mennyis6g6nek megfelel6en (t6teles elsz6mol6s

szerint), a Kbt. 135. S (5)-(6) bekezd6s6ben 6s a Ptk. 6:13b. g (1) bekezd6s6ben foglaltak szerint a
szimla klzhezvltellt vagy - ha b6rmely, a Ptk. 6:130. S (2) beke;d6s6ben szabillyoZottkori.i{m6ny

l:l:ll - az igazolt szerz6dlsszerfi teljesit6st kavet6 30 napon beliil, sz6mla ellen6ben, a
Y6llalkoz6 50800142-15366478-00000000 szimi p6nzforgalrni szimlil)in tort6n6 utalissal,
forintban (HUF) keriil kifizet6sre.

37' Megrendel6 a keretmeg6llapod6s 6s az egyedi me$endel6sek teljesit6se sor6n az ad6z6,s
rendj6r5l szolo 201,7 .6vi CL. torv6ny (Art.) 6s vonatkoz6 )ogszabiiyok rendelkez Eseit alkalntazza.
Yillalkoz6 nem fizethet, illetve sz{molhat el a szetz6d6s- teljesii6s6vel cisszefiigg6sben olyan
kolts6geket, melyek a Ktr 62. S (1) bekezd6s k) pontjinak, ka) - kb) alpontj6ban rlegha t;roiott
felt6teleknek nem megfelel6 t6rsasig tekintet6ben meriilnek fei, 6s 111"ty.t i61,^lkor6 ad6koteles
iovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak

38. V6ltalkoz6 az rgazolt teliesit6st kovet6en iogosult szdntlabenyujt6s6ra. A sz6ml6t mindenkor
egy p6ldinyban, a Megrendel6 sz6khely6t feltiintetve kell kiillitani 6s leadni vagy megkiildeni.
39. V6llalkoz6 a kibocsitott szinTiln koteles feltiintetni az egyedi megtendeld t1rgyiru val6
hivatkoz6st. A szimla mell6klete a felm6r6si nap16, a teljesit6Ii ig rolir, valamint a hullad6k
m6rlegjegy' Ett6l elt6r5en ki6llitott szimlirk esetr6ben MJgrendel6 jogosult azokat



azonosithatatlank6nt visszakiildeni, 6s a visszaki.ildott szilnlilban 6rv6nyesitett kovetel6s nem v6lik

esed6kess6.

40. Jelen keretrnegillapod6s 6s az egyedi megtendel6sek ApA finansztozilsa a hatilyos

iogszabily ok el6ir6sai szerint tort6nik.

41. Megrendel6 fizet6si k6sedelme eset6n a Yillalkoz6 a Kbt. rendelkez6seinek megfelel5en

jogosulia Ptk. 6:155.$-6ban meghatirozottk6sedelmi kamatot, illewe a behait6si kolts6g6tal6nyr6l

trorcZOrc.6vi IX. torv6ny 3. S (1) bekezd6se szerinti forintosszeget kovetelni.

VII.
KESEDELMES TELJESITES, MEGHIUSULAS, XAnrnnirEsl FELELoSSEG

42. yiilalkoz6t a szerz6d1s szerinti munk6k a egyedi megtendel6ben meghatArozott hat6rid6k

onhib6jib6l tot6n6 elmulaszt6sa eset6n k6sedelmi kotb6rfizet6si kotelezetts6g, T:h"l.. I
k6sedelmi kotb6r m6rt6ke naponk6nt az egyedr megtendel6s alapi6n elszimolt, AFA n6lkiil

szimitott ellenszolg6ltatas 2 **a. A k6sedelmi kotb6r a k6sedelembees6s napi6t6l esed6kes'

K6sedelmi kotb6r maxim6lis m6rt6ke az egyedi megtendel6s kapcs6n: az egyedi megrendel6s

alryifu elsz6molt,6ltal6nos forgalmi ad6 n6iktil szilmitott ellenszolg6ltat6s: 30 o/o-a A k6sedelmi

taiUer maxim6lis m6rt6ke a keretrneg6llapod6s nett6 keretosszeg6nek 1,0 o/o-a.

43. A Megendel5 csak abban az esetben txthat ig6nyt a kr6sedelmi kotb6rre, amennyiben a

k6sedelem a y6llalkoz6 hib6,rb6l ered. Amennyiben a Megrendel6 a Villalkoz6 iltal rSsszerfien

k6rt, a szerz6d1sszer6 teljesit6shez sziiks6g., itfo.-6'ci6t, adatot, nyilatkozatot,hozzdi6rul6st,

dont6st a Szerz6d6 felek 6ltal ir6sban rigzitett hatilnd6n beliil nem bocs6tia a Y6l7a'lkoz6

rendelkez6s6re, 6s a k6sedelmes teliesit6s llzirol^g Megendel5 ebb6li Yilllalkozo 6ltal el nem

h;irhato mulaszt6s6b6l ered, abban az esetben Lo$etqetty nem 6rv6nyesithet6' V6llalkoz6t

tov6bb6 nem terheli kotb6rfrzet6si kotelezetts6g, ha kotelezetts6gei teliesit6s6t vis maior

akadllyozza meg. vis maior alatt 6rtend5k kiiLlonosen elemi csap6sok, sztr,ikok vagy egy6b

munkahelyi zavargisok, foldcsuszaml6sok, foldreng6sek, viharok, vill6mcsap6sok' 6rad6sok'

valamint egy6b hisonl6, el6re nem l6rhat6 esem6nyek, amelyek mind\6t rfl 6rdekkor6n kiviil

meriilnek f"i, e, amelyeket a felek kell6 gondoss6ggal sem tudnak kikiiszobolni'

44. Hta keretmegillapodis - olyan okb6l, amely6rt Yillakoz6 felel6s - meghiirsul' aY6llalkoz6

koteles zz 6ves,6ltal6nos fotgalmi ad6 n6lkiit sz6mitott keretrneg6llapodis szerinti keretosszeg 15

o/o-6ntk megfelel6, ,r[^"r"k.n [1.200.000] HUF, azaz legynil\6kett6sz.6ze.zet] forint <isszegri

kotb6r megfizet6s6re. Felek rogzitik, hogy a meghirisul6si kotb6r vetit6si alzpia a teliesit6s

arLnyilban csokken.
45. Megrendel6 kotb6rig6ny6nek 6rv6nyesit6se nem ielenti a Megrendel5 egy6b ig6nyeinek -
hib6s teliesit6shez kot6d5 - elveszt6s6t'

46. LMegtendel6 az egyedrmegtendel6st5l el6llhat, koteles azonban aY6llalkoz6 6ltal az elillils

kozl6s6ig 
Yrg,.zolhat6^r, luerrit"ti, illewe megkezdett munk6k telies ellen6rt6k6t megt6riteni 6s

v6llalko-z6Jogosultegy6brgazokkirilnakmegt6dt6s6tig6nyelni.

VIII.
A KERETMEGALLAPoDAS MoDosiTASa" UECSZffNESE ES ANNAK

JOGKoVETKEZMENYEI

47. Szerz6d6 Felek ielen keretmeg6llapodist }irzdrolag a Kbt. 141. S szerinti korii{m6nyek

fenn6llta esetr6n m6dosithatiik.

4g. Birmelyik f6l jogosult a jelen keretmeg6llapod6st 90 naptiri naPos fetmondasi hatirid6vel, a

m6sik f1lhez nt6zei irasbeli nyiatkozattal, indokol6s n6lkiil, rendes felmond6ssal felmondani'

Egyoldali felmondis eset6n a felmond6si id6 kezd6 mpia a felmond6 f6l t6rtivev6nyes 6rtesit6
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level6nek a misik f€l iitahklzhezvltele. A Posta iltali m6sodik eredm6nytelen k6zbesit6si kis6rlet
eset6n a lev6l k6zbesitettnek tekinthet6.

49. Megtendel6 jelen keretrneg6llapod6st a V6llalkoz6hoz lntlzett fu6sbeli nyilatkozattal,
k6rt6rit6 s i kotelez etts 69 n6lkiil zz onnali hatillly zl felmondhatj a, ha

a) a Yillalkoz6 jelen keretrneg6llapod6sban foglalt szez5d6ses kotelezetts6geit stilyosan
vagy ism6telten megszegi;

b) olyan okb5l, ami6rt V6llalkoz6 felel5s b6rmely egyedi megtendel6s megszrinik,
.) aY6llalkoz5 a Megrendel6 6ltal megadott 6sszerfi hat6rid6n beliil nem tesz eleget annak

a felhiv6snak, hogy keretrneg6llapodisban foglalt kotelezetts6geinek tegyen eleget;

d) a Y6llzkoz6 a 35. pontban meghat6rozott egys6.g6rak birmelpk6t egyoldahian,
Megtendel5 hdtriny 6o m6dositj a,

") a Villalkoz6 frzet6sk6ptelenn6 vilik, cs6d-, felsz6mol6si vagy v6gelsz6mol6si elj6t6s indul
vele szemben, felfligge szo, gzzdas6,gi tev6kenys6g6t;

0 a Yilllalkozo 6kal fizetend6 k6sedelmi kotb6r cisszege el6ri jelen keretmeg6llapod6sban
meghatarozott maximilis m6rt6ket fteretmegillapod6s szerind, AFA n6lkiil sz6mitott
keretosszeg 10 o/o-Lt.) /tlyen esetben a Megrendel6 meghiirsul6si kotb6t nem
kovetelhet/;

g) joger6s mar:;sztzl6 hatarozatot hoznak a Yillakoz6 szakmai tev6kenys6g6t 6rint5
szabilly s1rt6s vagy bfincselekm6ny miatt.

h)a Kozbeszerzlsi Dont5bizotts6.g a Kbt. 152. $ szerinti hatilrozataban megllTzpitotta a

kozbeszerz6si elj6r6sra vonatkoz6 szabilyok megs6rt6s6t, felt6ve, hogy a jogs6rt6s

befoly6solta a kozbeszetzlsi eli6r6st lezir6 dont6st,
,) a Yillalkoz6 biztositisi szerz6d6se a jelen szerz6d6s td6tzrtamz alatt megszrinik 6s

helyette a Y6llalkoz6 rij biztositisi szerz6d6st nem kot, vagy amennyiben a biztosirisi
szerz&d€,s nem a V6llalkoz6nak felr6hat6 okb6l szfint meg, a megszfint6st kovet5 8

napon beliil nem koq

i) zYillalkoz6 a Kbt. 138. S @ - $) bekezd6s6ben foglaltakat megs6rti,
k) aY61.Jalkoz6 megs6rti a titoktartisi kotelezetts6get.

50. Megendel6 az egyedi megrendel,5st (egyedi szerz6d6st) a Yilllzlkoz6hoz rntl.zett fu6sbeli

nytla*ozattal, kirt6rit6si kotelezetts6g n6lktil azonnalihatilllyal felmondhatia, ha

z) aYilllalkoz6 t szerz6d6ses kotelezetts6geit srilyosan vagy ism6telten megszegi;

b) az egyedi megrendel6s k6sedelmes teljesit6se okin k6sedelmi kotb6r el6i a maximumot
(a klsedelemmel 6rintett, szolgilltatilsi elemre elsz6molt, An'a n6knl szimitott
ellenszolg6ltat6s 30 o/o-it),

") aYillalkoz6 a Megrendel6 6ltal megadott 6sszer6 hatilid6n beltil nem tesz eleget annak
a felhivisnak, hogy szerz6d6,sszer6 kcitelezetts6geinek tegyen eleget;

d) az adott kotelezetts6g6re el6irt teljesit6si hat6nd6letelte el6tt nyilv6nval6vS, vilik, hogy a
Yillalkoz6 az egyedi megrendel6ben rcigzitett munkit csak szimottev6 k6s6ssel vagy - a

fogyat6koss6g kiki.iszobol6s6re tizott m6lt6nyos hatindS letelte ellen6re is - hibisan
rudja elv6gezni.

51. A Megrendel6 a keretrneg6llapod6st felmondhati^ vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l
e161lhat, ha a Kbt. 143. S (1) bekezd6s6ben meghat6rozott esetek b6rmelyike fenn6ll. A
Megtendel6 a Yilllalkoz6hoz tnt|.zett irisbeli nyiatkozattal, k6rt6rit6si kotelezetts6g n6lkiil
azonnali hatallyal felmondja a kereunegillapodist, ha a V6llalkoz6 tulajdoni helyzet6ben vagy

tnlaidoni viszonyaiban b6rmely, a Kbt. 143. S (3) bekezd6s6ben meghatirozott koriilm6ny
bekovetkezik.

m %
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52. Yiilalkoz6rrak a szerz6d1sszeg6s6b6l ered6 k6rt meg kell t6ritenie, 6s mentesitenie kell a

Megtendel5t, illetve annak Yillzlkoz6it 6s alkalmazott^it minden perel, ig6nnyel, vesztes6ggel 6s

ki;rzl szemben, amely a Yillzkoz6 tev6kenys6g6b6l vagy mulaszt6s6b6l eted jelen

keretrneg6llapodis v^gy 
^ 

keretmeg6llapod6s alapiiln l6trejott egyedi megtendel6s teljesit6se sor6n.

53. A V6llalkoz6 a Megrendel6 stlyos szerzSdlsszegS magatart6sa eset6n jogosult azotnzh
hatallyal ir6sban felmondani a szerz6d6st. Ebben ^z esetben a Yallzlkoz6 jogosult 

^
Megrendel6vel szemben 6rv6nyesiteni z szerz6d6sszeg6sb6l fakad6 egy6b ig6nyeit is. Sulyos

szerz6di,sszeg6snek tekintend6 kii{oncisen, ha:

a)Megrendel6 6,ltal ki6llitott igazolils 6rtelm6ben esed6kes b6rmely osszeget nem fizet ki a

villalkozisi szerz6d6sben meghat6rozott hatiid6rg, felt6ve, hogy a Yilllalkozo 6ttzl
tfizott legal6bb 30 napos p6that6rid6 is eredm6nyteleniil eltelt, valamint

b) a Megrendel6 fizet6sk6ptelenn6 vilik.
IX.

EGYUrrM(irooes

54. A munkav6gz6s osszehangol6sa, a szolgilltat6s teljesit6se sotin sziiks6gess6 vllo rnt6.zked6sek

megt6tele tekintet6ben.

Y illlzlko z o rlsz 616l kapc solattart6 s z em6ly :

n6v: Gocsei Mikl6s
telefon: 30-372-4743
fax: [...]
e-mail: mal<k7 @makk7. hu

Megrendel5 r6sz6r6l kapcsolattart6 szem6ly:
n6v: Bozsits Boldizs6r
telefon: + 36-30 / 428-07 62

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

A kapcsolattart6k adatart (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsz6m6t, stb.) a Felek l<air6lag a

szetz6d6s teljesit6s6vel osszefligg6 kapcsolattart6s c6lii.},6l, illewe rz ahhoz kapcsol6d6 egy6b
jogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben jogosulak kezelni. Felek az adatlezel6s sordn 

^
kapcsol6d6 jogszabillyok 6s adaw6delmi szab6lyzat^ik tendelkez6sei szerint j6mak el.

55. Szerz6d6 felek jelen keretrnegillapodisban felhatalmazzik az el6z6 pontban megnevezett
k6pvisel6iket, hogy a szolgilJna;tis teljesit6s6vel kapcsolatos dont6sekn6l, a teliesit6si
jegyz6konyvek a.l6nisin6l a feleket teljes jogkorel k6pviselj6k. Ezen k6pvisel6k jogosultak, illetve
kotelesek megtenni mindazon mfiszaki int6zked6seket, nyilatkoz^tot, amely a keretrneg6llapodis
v^gy 

^z 
egyedi megtendel6sek teliesit6s6hez sziks6gess6 vilik 6s a jelen keretrneg6llapoddsbaq az

egyedi megrendel6k, illetve ezen dokumentumok mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes.

Szerz6d6 Felek k6pvisel6inek a jelen keretrneg6llapod6sban biztositott )ogkor6nek korlitozisa a

m6sik f6llel szemben csak fu6sbeli kozl6st6l kezdve hat6lyos. A k6pvisel6k szem6ly6ben tort6n6
villtozilst a felek egym6ssal azonnal, ir6sban kozlik.

56. Szerz6d5 Felek kcitelesek egym6s kozotti valamennyi kozl6st, 6rtesit6st, int6zked6st 6s

dont6st risban rogziteni 6s egymishoz haladlktalanul eljuttatni. Minden olyan kozl6st, mely a
keretrneg6llapod6s y^gy 

^z egyedi megrendel6sek vonatkoz6s6ban a cimzett r6sz&61

tudom6sulv6telt, vagy int6zked6si kcitelezetts6get jelent, illetve keletkeztet, postai 6ton is meg kell
kiildeni. A postai riton eljuttatott nyilatkozatok k6zbesitettnek tekintend6ek, amennyiben azok

,,nem kereste", ,,6ttr6telt megtagadta", ,,cimzett ismerederr" vagy hasonl6 tartalmri postai jelz6ssel

6tkeznek vissza a nyrlztkozattev5hoz.



57. Megendel6nek 6s Villalkoz6nak mindent meg kell tennie annak 6rdek6ben, hogy kozveden
t6rgyal6sokon, b6k6s riton rendezzenek minden olyan r1zetelt6r6st vagy vitit, amely kozottiik a

keretrneg6llapod6ssal vagy egyedi megrendel6ssel kapcsolatban felmedil. Ha a Megtendel5 6s a
V6llalkoz6 6sszerri hatiid6r beliil nem tudi6k megoldani a keretrnegillapodissal vlgy az alapiiln
l6trejott egyedi megtendel6ssel osszefiigg6sben keletkezett iogvttijukat, annak eldont6se
6rdek6ben al6vetik magukat a hat6skori szabillyokn figyelemmel a P6csi Jirisbuosig, illetve
pet6t6kt6l fiigg6en a P6csi Torv6nysz6k illet6kess6g6nek.

58. Szerz6d5 Felek meg6llapodnak abban, hogy jelen keretmegillapod6s hatillydnak tartama alatt
6s azt kovet6en bizalmasan, iizleti titokk6nt kezelik a keretrneg6llapod6s, illetve az egyedt

megendel5ek teljesit6se kapcs6n tudom6sukra jutott informici6ikat, t6nyeket vagy adatokat,
azokat harmadik f6lnek semmilyen formiban nem adj6k tov6bb. A fenti inform6ci6k, t6nyek,

valamint adatok - a m6sik f6l 6ltzl el6zetesen adott kifejezett fuisbeli hozzL)fu,alirsa n6lki.il -
l<tzfuolaga keretmegillapodis 6s az egyedi megrendel5ek teljesit6s6rehasznillhat6k fel.

59. Mindk6t f6l tiilkoztaga 6rintett munkav6llal6it a jelen ketetmeg6llapod6sban foglalt
kotelezetts6geir5t 6s felel6ss6get v6llalnak sa)it munkav6llal6ik tekintet6ben a fenti
kotelezetts6gek telj esit6s66rt.

60. Szerz6d6 Felek maguha t6zve kotelez5nek fogadi6k el, hogy a Kbt. 6s az Lllamhlztartisr6l
szolo 2011. 6vi CXCV. torv6ny szerinti illet6kes el7en6n6 szervezetek feladat- 6s hat6skoriiknek
megfelel6en a kcizbeszeru1sr eljirisokat 6s az azok alapjin megkotott szetz6d6sek teljesit6s6t

rendszeresen ellen5rizhedk, 6s hogy r6sziikre a jogszabilly szeinti inform6ci6 megad6sa iizleti
titokra val6 hivatkozissal nem tagadhat6 meg.

x.
I{YILATKOZATOK

61. Mindk6t f6l kijelenti, hogy

kell6 felhatalmuissal6s jogkorel rendelkezik a jelen ketetmeg6llapod6s alillr:isira 6.s

teljesit6s6re;

- a jelen keretmegillapodist a f6l nev6ben al6u6 szem6ly megfelel6, a vonatkoz6

logszab6\yok 6ltal megkiv6nt rcg7szt6lt alairisi ioggal tendelkezik, tgy r€szdr6l a

keretrneg6llapodis alilrdsa 6s teljesit6se nem eredm6nyezi m6s, olyan szerz6d6s, vagy

egy6b jognyilatko z^t lr;'egszeges6t, melyben f6lk6nt szerepel;

nincs olyan fiigg5ben lev6 kotelezetts6ge, vagy 6rdekkor6ben l6v6 mis koriilm6ny,
amely kedvez6dentil hathat a jelen keretmegillapod6sban foglaltak 6rv6nyess6g6re,

telj esit6s6re, v z{y sa j 6t telj esit6si k6sz s6g6te, illetve k6pess6g6re.

xI.
EGYEB RENDELKEZESEK

62. Yiilalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik legalibb 1 db 3 tonna ossztomegri teherg6p)irmfivel, 6s

kotelezi magit ana,hogy zz egyedi szerz5d6sek teljesit6s6hez eset6n ezeniilrm$vethasznillia

63. A jelen keretmeg6llapod6sban nem szabillyozott k6rd6sekben a Polg6ri Torv6nykonyvr5l
sz6lo 2013. 6vi V. torv6ny, a kozbeszerz6sekr5l sz6l6 2075. 6vi CXLIII. torv6ny, vzlamint az

egy6b kapcsol6d6, hat6lyos iogszzbilyok vonatkoz6 tendelkez6seit, valamint a kozbeszerzlsi

eljirisbzn k6szitett alilnlai felhiv6s el6:r:isait kell alkalmazni.

64. Jelen keretmegillapod6s elv6laszthatatlan r6sz6t k6pezik zz alfibbi mell6kletek:

7. szimu mell6klet Ajinlati Felhiv6s
2. szimi mell6klet: Feladatlet6s (ennek esedeges kozbeszerz6si elj6r6s sor6n kiadott

m6dositisa(i))
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3. szilmi mell6klet:

4. szimi mell6klet:
5. sz6mir mell6klet:

Teriilet-kimutatis (ennek esetleges kozbeszerz6si eliir6s sorin kiadott
m6dosit6sa(i))
A kozbeszeru6.si ellilrisban kiadott 12) szimi kieg6szit6 tij6koztat6s(ok)
Villalkoz6 ajLdata

A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolisra
a keretmeg6llapod6s tcirzsszoveg6hez, de a Szerz6d6 Felek sz6m6ra ismert azok tartalma. Ezen
iratokat (rgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen keretmeg6llapodis elv6laszthat*Jan r6sz€t
k6pezik, azzal eg5rutt 6rtelmezend5ek.

Jelen meg6llapod6st a Szerz6dS felek k6pvisel6i elolvas6s 6s 6ttanulminyozils tt6n i6vihagyolag,
mint akaratukkal mindenben megegyez,5t 4 eredeti, egyez6 p6ldinyban trtik 216,, melyb5l 2
p6ld6ny Megrendel5 t, 2 plldiny V6llalkoz6t illeu.

Kelt P6cs, 2020. 6v.g\,+i. nap,an

ll-f.
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