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vAlrerxozAsr rcnnrurcArrepooAs

amely l6trej<itt egyr6szr5l a BIOKOM Nonproit Kft. (sz6khely: 7632 P6cs, Sikl6si rit 52., Cg.:
02-09-062862, td6szim: 11014959-2-02, bankszimlasz6m: 10402427 -495257 5+56491028,
k6pviseli: Genczlet Iswin iigy,vezet6 igazgto), mint Megtendel6 (a tov6bbiakban: Megtendel6),

nrisr6szr5l P-R Ot6pit6 Kft. (sz6khely: 7624 P6.cs, Napvirig u. 4; Cg.: 02-09-079186, ad6szim:
23998632-2-02, bankszi.mlaszim: 12072552-01351761-00100009, k6pviseli: Piry R6bert Liszl6
iiglwezet6), mint V6llalkoz6 (a tov6bbiakban: Villalkoz6)

k6ziitt az alulirott helyen 6s napon az alibbi felt6telek mellett:

EL6ZME}.IYEK

Megrendel6, mint ajinlatk6r6 2019. €v januir h6 37 rnpjin "Ipari munkag6pekkel v6gzett
szolgiltatris elliSisa" tirgybar a k<izbeszerz6sekr5l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. torv6ny
(tovibbiakban: Kbt.) Harmadik R6sz 112. $ (1) bekezd6s b) pontia 6s a Kbt. 105. S (1) bekezd6s
a) pontia szednti, a Kbt. 113. $ (1) bekezd6se szerinti osszefoglal6 tij6koztatisban meghirdetett,
nyilt kozbeszerz6si eli6rist inditott. Megtendel6 a kcizbeszez6si elj6t6st a Kbt. 61. S (5)-(6)

bikezd6se alap)in r6szekre bontotta, melynek zlzpjin zz elliris 2. r6sz6t k6pezte: "Utlavitdsi
munkik vdgz6se munkag6pekkel"

Megtendel6 a kcizbeszerz6s tArgyival szemben limasztott mennyis6gi 6s szakmai
krivetelm6nyeket u Elifuist Megindit6 Felhivisban 6s a Kozbeszerz6si Dokumentumokban
hatitozta meg. 1

Megrerylel6 a kozbeszerz6si el)iris sorin benyiitott aiinlatokat megvizsgilta, egymissal
i;sszevetette, a sziiks6ges 6rt6kel6st lefolytana, 6s drint6s6t ez elbfullAst kiivet5en, 2020. 6v

mircius h6 06. napiln irisbar az aiinlattev5klel kozolte. N{egendel5 hivatkozott k<izbeszerz6si

eljirisban hozott d<int6se szednt nyertes ajinlattev6 a 2. r6sz vonatkozisibtn t V6llalkoz6 lett.

Ilyen el6zm6nyek urin a Szerz6d6 Felek az Eljir6st Megindit6 Felhivisnak, a dokumentici6
r6sz|t k6pez6 fela&deirisnek, valamint a V6llalkoz6 krizbeszerz6si eljfuisban benyijtott
aiinlatinak megfelel5en az alibbiak szerint illapodnak meg:

I. AKERETMEGAILAPODASTARGYA

1. Megrendel6 megtendeli, V6llalkoz6 pedg elvillalja P6cs Megyei Jogri V6tos k6ztga'zgtAsi
teriiLlet6n a Megrendel5 i.Jr.d vigzett itjavitisok sorin felmerii,l6 egyes t6szfeladatok elv6gz6s6t

(aszfzlt, zizot:*.6 vagy egy6b anyag bedolgozisa, tdmiirit6se, felii{et kell5sit6se, anyagkever6kek

szillitisa finisherbe billent6ste alkalmas iirmfivel, aszfaltbutkolat marisa, kis- 6s nagykott6val
v6gzett munkik) jelen keretmegillapodisban rogzitetteknek 6s a Megtendel6 6ltal leadott egyes

megrendel6seknek megfelel5en.

2. Megrendel6 adott munkafeladat megval6sitisa 6rdek6ben a Kbt. 105. $ (1) bekezd6s a)

pontja alapjin megtendel6 lapot (tovibbiakban: egyedi megrendel6s) kiild. Felek megillapodnak
abban, hogy a keretmeglllapod6s alapjin l6trejov6 egyedi kotelmi iogviszonyrk zz egyedi'

megendel5 lap dap16n jrin l6tre. A Felek kiielentik, hogy ielen keretrnegillapodis, illet5leg a

keretrnegillapodis id5tartama alatt krki.iLldend5 egyedi megtendel5lap a keretmegillapodis titgy6t
k6pez5 szolgiltaris teljesit6s6nek valamennyi felt6tel6t tattalmzzza, illetve tartalmazni foga, ene
figyelemmel az egyedl megrendel6sek sorin kiltin megillapod6st nem ktimek. Az egyedi

megtendel6s iratai ielen keretmeg6llapodis elvilaszthatadan r6sz6t k6pezik



rr. A SZERZODO FELEKJocAT Es KOTELEzErtsEcnr
3. V6llalkoz6 a lefolytatott k<izkozbeszetz6si eljiLris llryidrn megkotcitt keretmegillapodis,
illetve a megillapodis alapjin l6ttej<itt egyedi megrendel6sek rendelkez6sei, illetve a Megrendel6
utasitisai szerint kriteles eljimi. Megrendel5 utasit6sa nem terjedhet ki a munla megszervez6s6re,
nem teheti a teljesit6st terhesebb6.

4. Ha Megrendel5 c6lszerfiden vagy szakszerfiden utasitist ad, ene a Villalkoz6 kriteles 6t
indokolist tattalmaz6 v6lem6ny kifeit6s6vel, itisban figyelmeztetni. Ha a Megendel6 a

figyelmeztet6s ellen6re utasitisit fenntartja, a Y iil koz6 a keretmegillapodist felmondhatia,
illet5leg att6l indokol6ssal ellitott fu6sbeli nyilatkozattal elillhat. Ha nem ill el, a Megrendel5
utasitisa szerint a Megrendel6 kockAzztan koteles a munkit elv6gezru.

5. Amennyiben Villqlko2[mk u e\e st megindit6 felhivisban, a keretmegillapodisban, vagy
anaak mell6kleteiben nem szerepl5, a teliesit6shez sziihs6ges egy6b inforrrrici6ta van sziiks6ge,
kciteles az informici6 ig6ny6r5l Megendel6t halad6ktalanul 6tesiteni. Megrendel5 villalja, hogy
YlUzlkoz6 iltal 6sszerfien k6tt, t szetz6dlsszeni teliesit6shez sziiks6ges minden informici6t,
adatot, nyilatkoz^br, hozzaja l st a lehet5 legrovidebb 6sszerfi hatirid5n beliiLl - k6sedelem
n6lkiil - Villalkoz6 rendelkez6s6re bocsitja.

6. Villalkoz6 halad6ktalanul krizol Megendel5vel minden olyan kciriiLlm6nJt, amely jelen
megillapodis va,gy tz egyedi megrendel6sek teljesit6s6t 6rdemben 6rinti vagy befolyisolla. Az
6rtesit6sben rrigziteni kell az okokat, 6s javaslatokat kell tenni a megoldisra.

7. Megrendel5 jogosult a V6llalkoz6 tev6kenys6get ellen5rizni, de az ellen5z6s a Villalkoz6
szerz6d6sszerfi teljesit6s6t nem hitriltathatjt Y illzlkoz6 nem mentesiil a felel5ss6g al6l, ha
Megrendel5 az ellen6rz6st elmulasztotta vagy oem megfelel5en v6gezte el, 6s nem is hivatkozhat
41 .

8. A V6llalkoz6 a teliesit6s6hez jogosult alv6llalkoz6fta)t ig6nybe venni. A V6llalkoz6 kiielent!
hogy a keretmegillapodis megkot6s6nek id6pontjiig a Megrendel6nek valamennyi olyan
alvillalkoz6t bejelentette, amely r6szt vesz teljes(t6sben, 6s - ha a rnegel6z6 krizbeszez6si
el)itisban az adott alvillalkoz6t m6g nem nevezte meg - a bejelent6ssel egyiitt nyilatkozott arr6l
is, hogy az 6ltala ig6nybe venni kivint alvillalkoz6 nem ill a krizbeszerz6si ellirist megindit6
felhivisban el6:lrt kafu6 okok harilya alatt.

9. A V6llalkoz6 a ketetrnegillapodis id5tartama alatt kiiteles a Megrendel5nek minden tovibbi,
a tel)esit6sbe bevonni kivint alvillalkoz6t el6zetesen bejelenteni, 6s a bejelent6ssel egyiin
nyilatkozni an6l is, hogy az iitale ig€nybe venni kivint alvillalkoz6 nem 6ll kizir6 okok harilya
alatt.

10. Villalkoz6 a teliesit6shez a k<izbeszerz6si eljiris sotin, az kzknassig rrak igazolisiban r6szt
vett szeryezetet a Kbt. 65. \ (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don koteles ig6nybe veoni,
valamint koteles a teljesit6sbe bevonni az alkaknassig igrzolisithoz bemutatott szakembeteket. E
szervezetek vagy szakemberek bevonisa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhat6 be mis
(ide6rtve n iralakdas, egyesiil6s, szatvll s ritjin tort6nt jogut6dl6s eseteit is), hz a. yillalkoz6 e
szervezet vagy szakember n6lkiiLl vagy a helyette bevont 6j szervezettel vagy szakemberrel is
megfelel azoknak az alkalmassigi krivetelm6nyeknek, amelyeknek a Yillalkozo a k<izbeszerz6si
eli6r6sban az zdott szervezettel vagy szakemberel egyiitt felelt meg. Vdllalkoz6ra a k6zbeszerzlsi
eli6r{s sodn bemutatott szervezetek 6s szakemberek bevonis6ra tekintet6ben egy6birint a Kbt.
138 S (4) bekezd6se alkalmazand6.

lL Yiib,koz6 a jogosan ig6nybe vett alv l)alkoz66''t ugy felel, mintha a munkat maga v6gezte
volna, alvillalkoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele eset6n pedig felel5s minden olyan kir6rt is, amelv
an6lkiil nem kcivetkezett volna be.
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12. Yiilalkoz6 k<iteles gondoskodni a vonatkoz6 mriszaki, munkav6delmi biztonsigtechnikai,
tiz- 6s krimyezetv6delmi el5irisok, valamint a vonatl<oz6 MSZ el6irisok betartis6r6l. Fentiek
tart6s 6s sorozatos elmulasztisa eset6n Megrendel5 jogosult Villalkoz6 6rtelemszeni vonatkoz6
szimliit min5s6gi levon":issal csiikkenteni. Az 6let-, 6s vagyonbiztonsigot vesz6lyeztet5 esetben
pedig a konkr6t me$endel6s6t6l elillni, 6s jelen ketetmegillapodist azonnali hatillyal felmondani.

tl. Villalkoz6 felel5s a teljesit6shez sziiks6ges elegend5 szimri 6s szaktudisti szem6lyzet
biztosit6s66rt. V6llalkoz6 felel6s az alkalmazottainak ma.gxa,nAs5,6rt a teljesit6s hely6n.

14. V6llalkoz6 felel5s a helyszinen v6gzett minden tev6kenys6g biztositisi6rt, 6s a

tev6kenys6g6vel risszefugg6sben harmadik szem6lynek okozott kir6rt. Villalkoz6 koteles
megtenni a sziiks6ges kfumegel6z6si int6zked6seket.

15. A Villalkoz 6 az iitala 6s alkalmazottai 6ltal a Megrendel6nek vagy a harmadik szem6lynek
okozott krr6rt teljes felel5ss6ggel tartozik. E krirben a Yiilalkoz.6 kifejezetten k6telezetts6get
vLllal ene, hogy a tev6kenys6g6b5l ered6 kirokat krizvedeniil a kitosult fel6, teljes korien
megt6riti.

16. A Megrendel6hoz benlijtott kirt6rit6si ig6ny eset6n a Megrendel5 tov6bbitja az tg6.nyt a

Yillqllt.s26 fel6 tov6bbi iigyint6z6sre. A tovibbitissal egyideirileg Megendel5 ti\6koztaqa a

kirosultat u igy ittitel6r6l 6s a V6llalkoz6 vonatkoz6 adatair6l (n6v, sz6khely,
fele15ss6gbiztosit6, kcitv6nysz6m).

17. Az esedeges munkabaleseteket V6llalkoz6 lelenti 6s tartja nyilvin.

18. A Villalkoz6 6s a Megtendel5 a keretmegillapodis 6s az egyedi megrendel6sek tirgyit
k6pez6 munkik teljesit6se 6rdek6ben a fentieken tril, iltaldban is egyitmrikodnek. Ennek
megfelel6en kell6 id6ben egyrrris rcndelkez6s6re bocsitiik a sziiks6ges adatokat 6s eszkrizciket,
valamint gondoskodnak a teliesit6s tovibbi felt6telernek megteremt6s6r6l. Az egyiittrnGkod6si
kiitelezetts6g Megrendel5 vonatkoz6.siba.n nem jelent tribbletk<itelezetts6g-villalist.

19' A V6llalkoz6 - amennyiben kiiLlfoldi ad6iltet6s6gd - koteles a keretmegillapodishoz ara
vonatkoz6 meghatalmazist csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6 si.glol z mzgytr
ad6hat6sig kozvedeniiLl beszerezhet a Yilldkoz6ra vonatkoz6 adatokat az orszigok ki5z6ttt
jogseg6ly igpnybev6tele n6lkii[.

20. Yiilalkozo koteles a keretmegillapodis teljes id6tartama alatt tulaidonosi szerkezet6t
Megrendel6 szim6ra meg'ismerhet5v6 tenni 6s Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiteni a Kbl 143. $
(3) bekezd6se szerinti iigyleteir6l.

III. MEGRENDELES,TELJESiTES,ELLENoRZES

21. Megendel5 irisban egyedi megrendel6t k6szit, melyben rl,ega;dla z szolgiltaris teljesit6s6nek
id5szak6t, megnevezi a szolg6ltatlssal 6nnteft teriileteket 6s ez elv6.gzend6 feladatot.

22. A megend el6 atadasit krivet6en a Megendel5 k6pvisel5ie a munkateriilete t itadia a
Villalkoz6 r6sz6re. A kivitelez6s megkezd6s6nek id6pontia a munkateriilet Ltadisivzl kezd5dik
meg. Amennyiben Villalkoz6 az egled) megtendel6ben meghalirozott hatlrid5ket elmulasztja
k<itb&fu et6si kcitelezetts6g tetheli.

23. Yiilalkoz6 a munMkat terv szerint, legk6s5bb tz egyedi megrendel6ben megiel<ilt ditumot
kcivet6 munkanapon kciteles megfelel5 szem6lyzettel 6s eszkcizcikkel a helyszinre 6rkezni 6s a
megtendelt szolgi.ltatist megkezdeni.

24. Felek megillapodnak, hogy amennyiben az el5zetes el6tejelz6sek szerint szimottev6 es6z6s
v6that6, villalkoz6 a Megtendel5vel egyeztetett id6tartambar 24 orirs iigyeletet taft,
folyamatosan rendelkez6sre {ll.
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25. Villalkoz6 kijteles a munkav6gz6shez szii&s6ges ,fotgalomszabilyozist Megrendel5vel

)6vihagyami. Villalkoz6 kriteles a munkav6gz6s hely€t zz UT 2-1.119 k<izterii{eten foly6 munkik
elkorlitozisira 6s ideiglenes forgalomszab6lyozis Utiigyi Miszaki El5iris szednt elkotlitozru.
Ennek hiinya eset6n a felel5ss6g a Villalkoz6t tetheli. Mobil fogalomkorlitoz6st a V6llalkoz6
biztositja.

26. A feladatok elvegz6s6t a Megrendel5 k6pvisel6ie ellen5zi. Az ellen6z6s kapcsin felmeriiLlt
hiinyossigoket Megrendel6 ellen6re (telefon, e-mail, lev6l ritjin) tYLllalkoz6hoz eljuttatja.

27. Yillalkoz6 munkav6gz6senk6nt osszesit5 ttblAzztben rogzit a teliesit6s pontos hely6t, az

elv6gzett munkit 6s annak idei6t, a munkav6gz6shez haszniit eszkcizok, g6pek megjelol6s6vel. Az
elszimolis munkav6gz6senk6nt tort6nik.

IV. KERETMEGAII.APODAS HATALYA, ID6TARTAMA, TELJESiTES HELYE

28. Szetz6d6 Felek trigzitik, hogy ielen ketetmeg6llapod6s a mindk6t f6l iltali aliirissal - elt6r6
id6pontban tort6n6 aliiris eset6n a k6s5bbi ali.iris ra;piin - l6p hatilyba, 6s ett5l szimitottan
h^tArozott id5tartamra, 2020. decembet 30. napiiig k<itik. Felek kik<itik, hogy a h*zrozott
id6tartam eltelte el6tt a keretrnegillapodis megszfnik a meeillapodis 30. pontiiban
meghatirozott keret<isszeg kimeriil6sekor, vagy a jelen ketetmegillapodisban r<igzitett egy6b

felt6tel bekovetkeztekor.

29. A teliesit6s helye: P6cs Megyei Jogri V6tos terii'lete.

V. ELLENERTEIqFIZETESIFELTETELEK

30. A ketetmegillapodis keret<isszege 25.000.0fi),- ft + AfA. Szetz6d6 Felek megillapodnak
abban, hogy amennyiben a keretrneg'illapodis id5tartama alatt a megjelolt keret<isszeg nem keriil
teljes m6rt6kben felhasznilisra, Villalkoz6 az esedegesen ebb6l ered6 kirig6ny6t nem

6rv6nyesitheti Megrendel6vel szemben.

31. Szerz6d5 Felek a villalkoz 6i diiat a munkav6gz6shez felhasznilt g6pek alibbi diiai szerint
;llqpitj6k meg:

Ssz. Munkanem Dii
1. Aszfalt- vagy betonkever6k, zitzotr&6, dtriit tnya'g

bedolgozisa finishertel

38.000,- Ftl6ra + Afa

2. Aszfalt- vagy betonkever6k, zrizottk5, darilt anyag, rlttii{<<it

tijm<idt6se min. 2,6 tonna, max. 8 tonna <isszti:megi

rithengerel

9.000,- Ftl6ra + Afa

-). Aszfalt- vagy betonkevet6k, zizot*6, darilt anyag, rittiik<it

tomorit6se max. 2,5 tonna dssztdmegi rlthengerrel

4.5Cf.,- Ft/6n + Afi-

4. Feliilet kell5sit6se bitumen emuJzi6 sz6r6g6ppel 4.200, Ft/6n + Afa

5. Anyagkevet6kek szillitasz Enisherbe billent6ste alkalmas max.

15 t teherbfuisri teherg6pkocsival

9.500,- Ftl6ra + Afa

6. Anyagkevet6kek szillitasa finishetbe billent6ste alkdmas 15 t

feletti teherbir6sri tehetg6pkocsival

1 1.000,- Ftl6ra + Afa

7. Aszfalt- vagy betonkever6k, zizot*6, dxiit arryag

b edolgozisa iitdr finisherrel

20.000,- Ftl6ra + Afa

8. ,\szfaltbukolat marisa '1000 mm sz6les

m6lymar6sra is alkalmas aszfaltmar6val

43.000,- Ftl6ra + Afa
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9. Ut6pit6si munkik v6gz6se kiskotr6val 9.500,- Ftl6ta + Afa

10. Ut6pit6si munkik v6gz6se nagykotr6val 15.000,- Ftl6ra + Afa

32. A Villalkoz6 a v6llalkoz6i dijon kiviil a teljesit6s sotin a Megtendel6 fel6 m6s jogcimen nem
jogosult k<ilts6get elszimolni. A Szerz5d6 Felek az iltaL6nos forgalmi ad6 elszimolisa sorAn tz
iltal6nos forgalrni ad6r6l sz6l6 2007. 6vi Cl)iVII. torv6ny (AFA t<irv6ny) rendelkez6seit
alkzlmazzik.

33. Megtendel6 el5leget nem fizet. A villalkozisi di1 ktflzet6se az egyedi megtendel5ben
meghatirozott szerz6d6sszerri teliesit6st krivet5en, a teljesitett szolg'iltatls mennyis6g6nek
megfelel6en (t6teles elszimolis szerint), a Kbt. 135. $ (5)-(6) bekezd6s6ben 6s a P&. 6:130. $ (1)

bekezd6s6ben foglaltak szerint a sz mla k6zhezv6tel6t vagy - ha birmely, a Ptk. 6:130. $ (2)

bekezd6s6ben szabilyozott k<iri.iLlm6ny fennill n igezok szez5d6sszerf teljesit6st krivet5 30
napon beliil, szimla ellen6ben, a Villalkoz6 112072552-01351761-001000091 sz6mii p6nzfotgalmi
szimliiita tiirtdn6 utalissal, fodntban (I{UF) keriiLl kifizet6sre.

34. Villalkoz6 a Megrendel5 iital rgazok teljesit6st k<ivet5en jogosult szimla benpijris6ta. A
szimlit mindenkor egy p6ldinyban, a Megrendel6 sz6khely6t feltiintetve kell kiilliani 6s leadm
vagy megkiildeni.

35. Villalkoz6 a kibocsitott szim.lin koteles feltiintemi a keretrnegillapodAs targyiru val6
hivatkozist. A sz6mla mell6klete a teljesit6si igazolAs, a Villalkoz6 6ltal k6szitett <isszesit6 liblizat
6s a kapcsol6d6 menedevelek, fuvarlevelek. Ett5[ elt&6en ki6llitott szimlik eset6ben Megrendel6

iogosult azokat azonosithatatlank6nt visszaki.lldeni, 6s a visszakii{dott szim}iban 6rv6nyesitett
kiivetel6s nem vilik esed6kessri.

36. Megrendel5 a teljesit6s sorLn tz ad6zis rend)6r51 sz6l6 2077.6wi CL. tcirv6ny (Art.) 6s

vonatkoz6 iogszabilyok rendelkez6seit alke,lmazza.. Villalkoz6 nem fizethet, illetve szimolhat el a
keretmegillapod6s, illetve az egyedi megrendel6sek tltgyLt kbpez6 munlcik teljesit6s6vel
iisszefiigg6sben olyan k<ilts6geket, melyek a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s k) pontiina\ ka) - kb)
alpontiiban meghatirozott felt6teleknek nem megfelel6 rfusasig tekintet6ben meriiLlnek fel 6s

melyek Villalkoz6 ad6koteles jovedelm6nek cscikkent6s6re alkalmasak.

37. Megendel5 6zet6si k6sedelme eset6n a Yillalkoz6 a Kbt. tendelkez6sernek megfelel6en
jogosult a Ptk. 6:155.$-iban meghat6rozott k6sedelmi kamatot, illetve a behaitlsi kolts6gitalinyr6l
sz6l6 2016.6vi IX. torv6ny 3. $ (1) bekezd6se szednti forintcisszeget kovetelni.

vr. rGssoEr-rassrELJESiTES,KOrBER
38. Villalkoz6t rz egyedi megrendel6kben megharirozott hatirid6k onhib6j6b6l tdrt6n6
elmulasztisa eset6n k6sedelmi kritb6rfizet6si k<itelezetts6g tetheli. A k6sedelmi kotb6r m6rt6ke
naponk6nt zz adoft megendel6sre elsz6molt, AFA n6lkil sz6mitott ellenszolg'iltaris 1 %o-a.

K6sedelmi kotb6r maxim6lis m6n6ke az egyedi megrendel6s kapcsin: az egyedi megrendel6s
alapj6n elszimolt, 6ltal6nos fotgalmi ad6 n6lkiiLl sz6mitott ellenszolgiltatis: 30 ok-a,. A k6sedelmi
kotb6r a k6sedelembees6s napiit6l esed6kes. K6sedelmi kritb6r maximilis m6rt6ke a

keretrnegillapodis szerinti, iltalinos foryalrni ad6 n6lkiiLl szimitott ellenszolgiltalis: 15 |o-a.

39. A Megrendel5 csak zbbtn az esetben tatthat igenyt a k6sedelmr kotb6re, amennyiben a

k6sedelem z Y6lldkoz6 hib6i6b6l ered. Amennyiben a Megrendel6 a V6llalkoz6 iltal 6sszenien
k6rt, a szerz5d6sszeni teljesit6shez sziiks6ges inform6ci6t, adatot, nyilatloz^tot, hozzalarul sr,
dcint6st a SzerzSd6 felek 6ltal ir{sban rogzitett hatirid6n beliil nem bocsitja a Villalkoz6
tendelkez6s6re, 6s a k6sedelmes teljesit6s krzfu6bg Megrendel6 ebb6li Villalkoz6 iltal el nem
hirithat6 mulasztisib6l ered, abban az esetben kotb6rig6ny nem 6rv6nyesithet5. Villalkoz6t
tovibb6 nem tetheli ktitb6rfizet6si kiitelezetts6g, ha k<itelezetts6gei teliesit6s6t vis maiot
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zktdAlyozze meg. Vis maior alatt 6rtend5k kiikin<isen elemi csapisok, sztrijkok vagy egy6b
munkahelyi zavarglsok, frildcsuszamlisok, fol&eng6sek, vihatok, villimcsapisok, iradisok,
valamint egy6b hasonl6, el5re nem lithat5 esem6nyek, amelyek mindk6t f6l 6rdekkrir6n kiviiLl

meriiLlnek fel 6s amelyeket a felek kell6 gondossiggal sem tudnak kikiiszobolai.

40. Ha a ketetmegillapod6s - olyan okb6l, amely6rt Vilblkoz6 felel5s - meghirisul, a Villalkoz6
kriteles a keretrnegillapodis szerinti ellenszolg'iltatis 15 o/o-6r,rk megfelel6, szimszerien
3.750.000 HUF, tzrz hirommilli5-h6ts zlzotvenezet forint risszegd kotb6r meg6zet6s6re. Felek
rogzitik, hogy a meghiisulisi k<itb6t vetit6si alapia a teljesit6s adnyiban csokken.

41. Megrendel6 kotb6rigeny6nek 6n'6nyesit6se nem jelenti a Megtendel6 egy6b ig6nyeinek -
hibis teljesit6shez krit5d5 - elveszt6s6t.

42. A Megtendel5 a keretmeglllapodist6l elillhat, ktiteles rzonbrt a Yiila,koz6 td n eliMs
kozl6s6ig igazolhat6an elk6szitett, illetve megkezdett munkik teljes ellen6rt6k6t megt6riteni 6s

V6llalkoz6 iogosult egy6b igazolt kirinak meg6rit6s6t ig6nyelni.

vrr. A KERETMEGALT-A,PODAS MoDOSitASe, UECSZTNBSB BS trNeX
JOGKoVETKEZMENYET

43. Szerz6d6 Felek ielen keretmegillapodist ktzir6lag a Kbt. 141. $ szednti k<iriiLlm6nyek
fennillta eset6n m6dosithatjik.

tl4. Birmelyik f6l jogosult a jelen meg6llapod6st 90 naptiri napos felmondisi hatirid6vel, a misik
f6lhez int6zett irisbeli nyilatkozattal, indokolis n6lkiil, rendes felmondissal felmondani.
Egyoldahi felmondis eset6n a felmondisi id5 kezd5 napja a felmond6 f6l t&tivev6nyes 6nesit5
level6nek a misik f6l iltali k6zhezv6tele. A Posta iltali misodik eredm6nytelen k6zbesit6si kisErlet
eset6n a lev6l k6zbesitetmek tekinthet6.

45. Megrendel6 jelen ketetmegillapodist6l a Yiilalkoz6hoz int6zett irisbeli nyilatkozattal, a

teliesit6s megkezd6se el5tt el6llhat, ezt k<ivet5en azornali hatillyal felmondhatia a

ketetrneg6llapod6st, ha:

r) z Yi[dkoz6 jelen keretrnegillapodisban foglalt szerz5d6ses kiitelezetts6geit sulyosan
vagy ism6teken megszegr;

b) olyan okb6l, ami6rt Villalkoz6 felel5s birmely egyedi megtendel6s megszinik.
c) a Villalkoz6 a Megrendel6 iltal megadott 6sszerri hatirid6n beliil nem tesz eleget annek

a felhiv6snak, hogy a meg6llapod6sban foglalt kotelezetts6geinek tegyen eleget;
d) a Villalkoz6 a 31. pontban meghatirozott villalkozisi dijat egyoldahian, Megrendel5

hitriny6ra m6dositia,
e) a Villalkoz6 fizet6sk6ptelenn6 vilik, felszimolisi vagy v6gelszimolisi eliitis indul vele

szemben, felftiggeszti gazdasigi tev6kenys6g6t,
f) a Villalkoz6 iltal 6zetend6 k6sedelmr kiitb6r risszege el6ri )elen meglllapodisban

meghttirozott maxirn6lis m6rt6ket fteretrnegillapodis szerinti, AFA n6lkiil sz6mitott
ellenszolgiltatis 15 o/o-6t) /ilyen esetben a Megtendel5 meghiisul6si kotb6rt nem
kovetelhet/;

g) joger5s matasztal6 hatirozatot hozntk a Villalkoz6 szakmai tev6kenys6g6t 6rint5
szab6lys6rt6s vagy brincselekm6ny mian

h) a Kozbeszerz6si Drint5bizotts6g a Kbl 152. $ szerinti httArozatibtn megillapitotta a

krizbeszerz6si el)irisra vonatkoz6 szabilyok megs6rt6s6t, felt6ve, hogy a jogs6rt6s

befolyisolta a k<izbeszez6si eliirist lez6t6 d<int6st,
i) a Villalkoz6 a Kbt. 138. S (2) - (4) bekezd6s6ben foglaltakat megs6rti,
j) a Villalkoz6 megs6rti a titoktarrisi k6telezetts6get.
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46. Megrendel6 tz egyedi megrendel6st (egyedi szerz5d6st) a Villalkoz6hoz int6zett irisbeli
nyila&ozattaf kit6rit6si kotelezetts6g n6lkiil zzotna\hatallyal felmondhatja, ha:

a) a Villalkoz6 a szez5d6ses kotelezetts6geit sulyosan vagy ism6telten megszegi;
b) zz egyedr megtendel6s k6sedelmes teliesit6se okin k6sedelmi kotb6r el6ri a maximumot

(a k6sedelemmel 6rintett, szolg'lltatisi elemre elszimolt, AFA n6lkill szimitott
ellenszolgiltatis 30 ok -Lt),

c) a Vill'lkoz6 a Megrendel5 6lal megadott 6sszeri hatirid6n beliil nem tesz eleget annak
a felhivisnak, hog5r szez5d6sszerff k<itelezetts6geinek tegyen eleget;

d) az adott kdtelezetts6g6re el6irt teljesit6si hadnd5 letelte el5tt nyilvinval6vi vilik, hogy a
V6llalkoz6 zz egyedt megrendel5ben rogzitett munk{t csak sz6motrev6 k6s6ssel vagy - a
fogyat6kossig kikiiszobol6s6te tizritt m6hinyos hatitid5 letelte ellen6re is - hibisan
tudia elv6gezni.

47. A Megrendel6 a keretmegillapodist felmondhatj^ y^gy - a ptk.-ban foglaltak szetint -att6l elillhat, ha a Kbt. 143. S (1) bekezd6s6ben megharitozott esetek birmelyike fennill. A
Megtendel5 z Yiildkoz6hoz int6zett irisbeli nyilatkozattal, k6rt6rit6si kritelezetts6g n6lkiil
azorllnali, hatillyal felmondja a keretmegillapod6st, ha a Y iilalkoz6 tulaidoni helyzet6ben .,ragy

tulajdoni viszonyaiban birmely, a Kbt. 143. $ (3) bekezd6s6ben meghari.tozott kcirti,lm6ny
bekoyetkezik.

48. Villalkoz6nak a szetz5d6sszeg€s6b5l ered6 kirt meg kell t6ritenie, 6s mentesitenie kell a
Megtendel6g illetve annak Villalkoz6it 6s alkalmazottait minden penel, ig6nnyel, vesztes6ggel 6s
kirral szemben, amely a villalkoz6 tev6kenys6g6b5l vagy muJaszlis6b6l ited jelen meg,irfiod,is
teliesit6se sorin.

19._. _A 
Villzlkoz5 a Megrendel6 sulyos szerz6d6.sszeg6 magztartisz. eset6n iogosult azonaah

hatillyal irisban felrnondani a ketetrneg6llapodist. Ebben az esetben a Yiltalkoz6 jogosult a
Megtendel6vel szemben 6rv6nyesiteni a szerz6ddsszegl.sb6l fakad6 egy6b ig6nyeit irl sutyo,
szerz5d6sszeg6snek tekintend5 kiiloniisen, ha:
a) Megendel6 iltal kiillitott igazolis 6rtelrn6ben esed6kes birmely risszeget nem fizet ki a
keretrnegillapo.l6sban meghatirozott hatirid5ig, felt6ve, hogy ayi zlkoz6 itlt t;zatt tegatibb
30 napos p6thatirid6 is eredm6nyteleniil eltelg valamint
b) a Megendel5 frzet6sk6ptelenn6 v6lik.

VIII. EGYUTTM{JKODES

50. A munkav6gz6s cisszehangolisa, a szolgiltatis teljesit6se sotin sziiks6gess6 v6l6
int6zked6sek megt6tele tekintet6ben.

Villalkoz6 r6sz6r5l kapcsolattart6 szem6ly:
n6r.: Piry R6bert
telefon: +36-30/57 0-8334
e-mail piryrobert@gmarl.com

Megrendel6 r6sz616l kapcsolattart6 szem6ly:
n6v: Iiirolyi Sindot
telefon: +36-20 /945 4272
e-mail karolyi.sandor@biokom.hu

A kapcsolattart5k adatait (nev6t, cim6t, e-marl cim6t, telefonszirrrlt, stb.) a Felek ktzLr6bg a
keretmeg'illapodis 6s az egyedi megrendel6sek teljesit6s6vel cisszeftigg6 kapcsolattartis c6lj6b6l,
illetve az ahhoz kapcsol6d5 egy6b jogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni.
Felek az a&tkezel6s sor6n a kapcsol6d6 iogszab6lyok 6s adatv6delmi szabilyzalaik rendelkez6sei
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szerint i6mak el.

51. Szerz5d5 felek ielen megillapodisban felhatalmazzitk tz el6z6 pontban megnevezett

k6pvisel6iket, hogy a szolgiltaris teliesit6s6vel kapcsolatos dtint6sekn6l, a teliesit6si
jegyz6k<in1.vek el4i.ftsirlirl a feleket teljes )ogk<inel k6pviseli6k. Ezen k6pvisel5k jogosultak, illetve

k<itelesek megtenni min&zon mfiszaki int6zked6seket, nyilatkozatot, amely a keretmegillapo&is,

illewe a megillapodls alapiin l6rejott egyedi megrendel6sek teliesit6s6hez sziiks6gess6 vilik 6s a

jelen megillapodisban, illetve ezen dokumentum mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes.

Szerz6d5 Felek k6pwisel5inek a ielen keretmegillapodisban biztositott iogkcir6nek korl|tozS.sa a

rn6sik f6llel szemben csak ir6sbeli kozl6st6l kezdve halilyos. A k6pvisel6k szem6ly6ben tort6n5

vikozist a, felek egym6ssal azonnal, fu6sban k<izlik.

52. Szerz6d6 Felek kotelesek egymis krizotti valamennyi kozl6st, 6rtesit6st, int6zked6st 6s

dont6st irisban rdgziten 6s egymishoz halad6ktalanul eliuttami. Minden olyan k<izl6st, mely a

ketetrnegillapodis vonatkoz6sib ^n ^ cimzett t6sz6r5l tudom6sulv6telt, vagy int6zked6si

kotelezeits6get ielent, illetve keletleztet, postai iiton is meg kell kiildeni. A postai fton eljuttatott

nyi.latkozatok k6zbesitetmek tekintend6ek, amennyiben azok ,,nem kereste", ,,6tv6telt

megagadta", ,,cimzett ismeretlen" vagy hasonl6 tartalmi postai ielz6ssel 6rkeznek vissza a

nyilatkozattev5hoz.

53. Megtendel6nek 6s villalkoz6nak mindent meg kell tennie annak 6rdek6ben, hogy

kiizvetlen rirgyalisokon, b6k6s riton rendezzenek minden olyan n6zetelt6r6st vagy vitit, 
_ 

amely

kozottiik a k"i.t-"gillrpodissal, illetve a megillapodis alapjin l6reiott egyedi megtendel6sek

teljesit6s6vel kapcsolatban felmeriiLl. Ha a Megtendel5 6s a Villalkoz6 6sszeni hat6rid5n beliil nem

tu;iik megoldani a fentiekkel iisszefiigg6sben keletkezett iogvitijukat, annak eld<int6se 6rdek6ben

alivenk miagukat a hatiskori szabilyokra Egyelemmel a P6csi J6risbir6sig, illetve per6rt6kt6l

fiigg6en a P6csi Ttirv6nysz6k illet6kess6g6nek.

54. Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy ielen keretmegillapodis hatilyinak tartama

al76t 6s 21zt kiivet6en bizalmasan, iizleti titokk6nt kezelik a teliesit6s kapcsin tudomisukra iutott
inform{ci6ikat, t6nyeket vagy a&tokat, azokat harmadik f€lnek semmilyen formiban nem adjik

tovibb. A fenti informici6k, t6nyek, valamint adatok - a misil f6l iltal el6zetesen adott kife)ezett

fuirsbelt hozzilfuvlhsa n6lkiil - l<tzir6lag a keretmegillapod6s 6s a meg'illapodis alapjin l6trei<itt

egyedi megrendel6sek teliesit6s6re hasznilhat6k fel.

55. Mindk6t f6l ti\lkoztaga 6rintett munkav 6'llql6it a ielen megillapodisban foglalt

kotelezetts6geir5l 6s ielel6ss6get villalnak saiit munkevillal6ik tekintet6ben a fenti

kiitelezetts6gek teliesit6s66rt.

56. Szerz6d5 Felek magukta n6zve k<itelez5nek fopdiik el hogy a Kbt' -6s 
az

'llamhizartirsr6l 
szol6 2071. C"i CXCV. tiirv6ny szerinn illet6kes ellen5rz6 szervezetek feladat-

6s harisk<iriiknek megfelel5en a kozbeszetz6si eli6risokat €.s az a.zok alapiin megkcitott

szerz6d6sek teliesit6s6l rendszetesen ellen5rizhetik, 6s hogy r6sziikre a iogszabily szennti

inform6ci6 megadlsa iizleti utokra val6 hivatkoz6ssal nem tagdhat6 meg'

IX. i{YILATKOZATOK

57. Mindk6t f6l kiielenti, hogy

- kell5 felhatalmazisJ 6s jogk<irrel rendelkezik a jelen keretmegillapodls aliirisita 6s

teljesit6s6re;

- a ielen megillapodist a f6l nevaben a]6ir6 szem6ly megfelel6, a vonatkoz6 iogszabilyok
atial megkii,6ni tegisztdlt ali.irisi ioggal rendelkezik, 'rgy ftsz€t6l a megillapod6s.aliirisa

6s teljeiit6se nem etedm6nyezi mis, olyan szerz6d6s, vtgy egy1b iognyilatkozat
megszeg6s6t, melyben f6lk6nt szerepel;
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- nincs olyan fiigg5ben lev5 k<itelezetts6ge, vagy 6rdekk<ir6ben l6v6 mis koriiLlm6ny, amely
kedvez6deniil hathat a jelen megillapodisban foglaltak 6rv6nyess6g6te, teljesit6s6re, vagy
sajit tellesit6si k6szs6g6te, illetve k6pess6g6re.

X. EGYEBRENDELKEZESEK

58. V6llalkoz5 kijelenti, hogy a teljesit6sbe bevonni kivint, aiinlatt6teli felhivis II1.2.3. M.2.2. a)-
b) pontja szerinti teherg6piirmGvek kcimyezetv6delmi besotolisa a k<ivetlez6: [...]. v6llalkoz6
k<itelezi magit xn, hog az egyedi megrendel6sek targyit k6pez6 munkik telieiit6i6hez eset6n
ezen jirmfveket haszrriini fogtrz.

59._ A jelen keretrneglllapodisban nem sza,bilyozon k6rd6sekben a porgiri rorv6nykcinJvr6l
sz6l6 2,013- 6u v. trirv6ny, a krizbeszez6sekr 6l sz6l6 201s.6vi GXLIII. torv6ny, va.lamtnt n
egy6b kapcsol6d6, hatilyos jogszabilyok vonatkoz6 rendelkez6seit, valamint a kcizbeszerz6si
eljitisban k6szitett aidnlati felhivis el5irisait kell alkalmazni.

50. Jelen meg6llapodis elvilaszthatatlan r6sz6t klpeztk az alibbi mell6kletek:

1. szimi mell6klet: Eljirist Megindit6 Felhivis
2. szimi mell6klet; Feladadeiris (ennek esetleges kcizbeszerz6si elj6ris sodn kiadott

m6dosit{sa(i))
3. szimri mell6klet: A krizbeszetz6si eliirisban kiadott [...] sz6mri kiegeszit6 rii6koztatis(ok)
4. szimri mell6klet: Yi alkoz6 zlinlata

A.Szerz6d5_,Felek rogziti\ hogy a fent ernlitett dokumennrmok Ezikailag nem keriilnek csatol4sra
a ketetrnegillapodis t<itzssztiveg6hez, de a Szerz6d5 Felek szi.rrrita ismert azok tartalma. L,zen
iratokat 6gy kell tekinteni, mint amelyek a jelen meg6llapodis elv6laszthatatlan r6sz6t k6pezik,
azzal egyiitt 6rtelmezend5ek.

Jelen megillapod6st a Szerz6d6 felek k6pwisel6i elolvasis 6s ittanulminyoz is *An i6vithagy6lag,mint akatatuklal mindenben 
T:g€_ 

gyez5t 4 eredeti, egyez6 plldanybtn irtirk ilir, -.l ilat z
p6ldiny Megtendel6t, 2 p6ldLny Y il1alkoz6t illeu.
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