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vAr-laxozAsr rsnrruecAr-r-epooAs

amely l6reiritt egyt6szr6l a BIOKOM Nonptofit Kft. (sz6khely: 7632 PEcs, Sikl6si rit 52, Cg.:

02-09-062862, rd6szim: 11014959-2 02., k6pviseli: Genczler Iswin iiglwezet5 igzgat6)' mint

Megtendel5 (a tovibbiakban: Megtendel5),

misr6szt5l Pl,atina -Bau Zrt. (sz6khely: 7632 P6cs, Feiskola u. 3.; clglegyz'kszitm: cg.02-10-

0602821, ad6szirm:. 12497296-2-02, bankszimlasz6m: 117310O1-20651938-00000000, k6pviseli:

Katics l6zsef vez6igzzgx6) mint V6llalkoz6 (a tov6bbiakban: V6llalkoz6) (a tovibbiakban

.gyiitteien: Szerz5d6 felek) kozott a mai napon n ahbbi felt6telekkel'

EL6ZMEI{YEK

1. Megrendel6, mint aiinlatk6r6 2019. augusztus ho 26 tapjin ,Patllgondo-z6si, h& 6s

sikossilmentesit6si munkilc' rArgyb*r a k,iizbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. t<irv6ny

(tovibbfikban: Kbt) Misodik R6sze alapiin, TED - 2019 /5.1163-1400854] iktat6szimon kozz6tett

iirdemr6nnyel nyilt kiizbeszerz6si eliirist inditott. Megrendel6 a kozbeszerz6si eliitist a Kbt' 61'

$ (5)-(6) beiezdise alapiin r6szekre bontotta, melynek dapiin a kozbeszerz6s 3' r6sz6t k6pezte:

il,ri"i 'r,inor.e"z t.nil.t6n patkgondozisi, valamint k6zi h6-6s sikoss6gmentesit6si munk.ik

ellitisa.

2. Megtendel6 a k<izbeszerzds tArgyiLvzl szemben timasztott mennyis6gi 6s szekmai

kovetelri6nyeket zz ellirast megindit6 feini"Asl"n 6.s z kozbeszerz6si dokumentumb tn hatirozta

meg.

3. Megrendel5 a kiizbeszez6si eliiris sorin benFiitott aiinlatokat megvizsgilta, egymissal

o.rr.rr.i.o", a sziiks6ges 6rt6kel6si lefolytatta, 6s d6nt6s6t n elbk1last kovet6en, 2020' 6v

mircius h6 77 ntpiLn fiisb?ln ai6nlattev5kkel krizrilte. Megtendel6 hivatkozott k<izbeszerz6si

eljit6sban hozott dont6se .r.-.iii, .rf".*. ai6nlattev6 ", i. ,6", ,ron.tkozisiban Y lalkoz6

lett.

4.Ilyenel6zm6nyekutaolSzetz6d6Felekazaiinlatifelhiv6snak,adokumenriciot6sz6t
k6pezi f.hd"tleirisnak, valamint a V6llalkoz6 k<izbeszetz6si eliitisban benyriitott aii.,ltta",a'k

migfelel5en az al6bbiak szerint 6llapodnak meg:

I.
EnreurrBz6 RENDELKEZESEK

5.Akeretrnegillapodisbanszerepl5alibbikifeiezEsekreakovetkez6meghatiroz6sok
vonatkoznak:

Epit6si napl6: A keretrnegillapodls keretein beliil a kcizteriileten v6 gzett pzrkgondoz6si 6s egy6b

#ta,."til",i -o.rk,i;Lal p,irhuzamosan vezetett, azok feliegyz6s6re szolg6l6 dokumentum,_melyet

aVillalkoz6avonatkoz6jogszabilyokszerintvezet,dekiiltinosenfeltiirrtetiazakruilisd6tumot,
iaalararl 

^artot^t, 
az adott n"apon ,Ltu6lis m,.,nkateriileti-egys6geket a teriileGkimuta-tis al2;piL,n, u

.f"igr." -""t ".meket, 
vala'mint minden olyan tlnyezSt' mely a munkav6gz6st befolyisolia'

Felm6r6si napl6: Az 6pit6si napl6 mriszaki tartalm i.t osszegz6 dokumentum' melyben

.r.r.p"rrr.t " -r.rnkarr6gr6. helyszinei (teriiLlet-kimutatis alaptil T"g!""*i)' ]*,T:::'^ ^0""
t.riilJt.ken elv1.gzett ,,".,rrk n..i.r.t tiblizatos formiban. (A felmer6si napl6 a teliesit6sigazolis

kiillitis6nak feltltele, 6s a kibocs6tott szimla kotelez5 mell6klete )



H6napl6: A ketetmegillapodis keretein beliiLl a k<iztedi.leteken v6gzett k6zi h6- 6s sikossdg-
mentesit6si munkikkal pithuzamosan vezetett azok feliegyzl.sbre szolgil6 dokumentum, melynek
k<itelez6 tanalmi elemeit jelen szetz6d6s 2. szimri mell6klete rrigziti.
Kbt.: a K<izbeszetz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. t6rv6ny.
Keretmegrillapodis: Jelen ketetmegillapodis, melynek szerves t6sze annak valamennyi
mell6klete, illetve a keretrneg6llapodis alapjin kritritt egyedt megendel6k.
Teliesit6sigazolis: a Megtendel6 6ltal a Kbt. 135. S (1) bekezd6se alapj6n kiillitott, az egyedileg
megrendelt munkamennyis6g teljesit6s6t igazol5 okrat.

II.
A KERETMEGALI.APODAS TARGYA

6- 
-Villalkoz6 

feladalit k6pezi az eljdrlst megindit6 felhivdsban meghatirozott, 6s \rillalkoz6
aidnlataban 

,villalt kovetelrn6nvcknek megfelel5en, Budai virost6sz teriiletein patkgondozisi,
a jelen keretrnegillapodis

elr''ilaszthatadan ftsz€l k6pez6 2. szimi mell6kletben foglalt r6szletes feladatleir6s, ,rafimrnt a 3.
szimri mell6kletben foglalt r6szletes teriilet-kimutalir rr"ri.rt.
7. -A Szez6d5 felek r<igzitik, hogy kerernegillapodis keret6ben elv6gzend6 munkik:

Parl(gondoz6si munkik:
itpadka kaszilisa 56.122 m2 teriileteo,
lombgyiiit6s 564.575 m2 teriileten,
belte{es teriiletek kzszilisa 507.443 m2 teri.ileten,
kiilteles teriiletek kasze,lAse 176.451 m, teriiLleten. valamint
f6k ontriz6se, illewe szeg6lytakadtis

K6zi h6-6s sikoss6g-mentesit6si munkilc
jtudi& 9.730 m'z teriileten,
ket6kpirutak: 500 m2 teriileten,
aut6buszmegill6k 5.2.14 m2 teriileten,
gyalogos {tkel6helyek 1 . 1 10 m2 teriileten

8' Megrendel6 adott kcizbeszez6s megval6sirisa &dek6ben a Kbt. 105. $ (1) bekezd6s a) ponqa
alapiin.megendg,!5 lapot (tov6bbrakban: egyedi megrendel6s) kiiLld. ra.t m"gaurpoarrr( jtu".r,

l,:g_: T:y-:*Yp-"16: ihpi* l6treyov5 egyedi k<i-telmi ioguszony",k ", .gy?di i,.gr..iJa rrp
al2-pran ron letre A Felek kiielentil, h"gy i.l:l keretrnegilrapodis, dletdlegl kere#eg lapodds
id6tartzma alatt kiki.ildend6 eqe$. mesrela.l5rrp a keteiregillapodis rirgiit k 6p.r,a ,7ofitt^ta,
teljesit6s6nek valamennyi felt6tel6t tartaknazzr, iletu. t"rlk rrrni 1.g7, ,o.' igy.t -il.I ,,
egyedi megrendel6sek sord.n kii.Lkin megillapod6st nem kcimek.

A u:zEFalDdFELEK Jo;I1 Es KoTELEZETTsEGET
9' Yillelkoz6 a lefolytatoft kcizktizbeszerz6s i eli rirs zlaplin megkotott ielen keretmeg6llapod6s,
az egyedi megrendel6sek rendelkez6sei,. illetve a Megendel6 uiasitdsai *..-i rai.i"Ga-i.
Megrendel5 utasirisa nem terjedhet ki a munka riegszervez6s6re, nem teheti " t.ry.1ite.t
terhesebb6.

10 Ha Megrendel5 c6lszerritlen vzgy szakszenitlen utasitist ad, erre a yiitz,llkoz6 kriteles 5tindoko,st ta*almaz6 v6lem6ny 
-kiieit6s6vel, 

irisban figyelmeztemi. Ha " U.gr."i"fa ,figyelmeztet6s ellen6re utasirisit fenntartja, a yi\a.rkozo'Lz egyedi szez6d6st feinondhatja,
illet6leg a keretmeg6llapod6st6l indokolissal ellitott irisbeli nyilatiozattal elillhrt. H, n.- i .t, 

"Megrendel5 utasitisa szerint a Megrendel6 kocMzatita kciteles a munkdt elv6gezni.

s
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1 1. Amennyiben V6llalkoz6nak u ailrl,ai felhiv6sban, a szerz6d€sbe, vagy annak mell6kleteiben

nem szerepl5, a teljesit6shez sziiks6ges egy6b informici6ra van sziiks6ge, kiiteles az rnformici6
ig6ny6r5l Megtendel5t halad6ktalanul 6rtesiteni. Megrendel5 villzJila, hogy Villalkoz6 iltal
6sszerfien k6rt, a szerz5d6sszerri teljesit6shez szii:ks6ges minden informici6t, a&tot, nyilatkozatot,

hozzijiniist a lehet6 legtovidebb 6sszerri hatirid6n beliiLl - k6sedelem n6lkii{ - Villalkoz6
rendelkez6s6re bocsitia.

12. Yirlltlkoz6 halad6ktalanul k<izcil Megrendel6vel minden olyan kciriiLlm6nyt, amely jelen

keretmeglllapod6s 6s az egyedi megrendel6sek teljesit6sdt 6rdemben 6rinti vagy befolyisolia. Az

6rtesit6sben rrigziteni kell az okokat, 6s iavaslatokat kell tenni a megold6sra'

13. Megrendel5 jogosult a V6llalkoz6 tev6kenys6g6t ellen5rizni, de az ellen6rz6s a Y lzlkoz6

szerz6dEsszerfi teljesit6s6t nem hitriltathatja. V6llalkoz6 nem mentesiil a felel5ss6g al6l, ha

Megrendel5 az ellet6rz€st elmulasztotta vagy nem megfelel6en v6gezte el 6s nem is hivattozhat

a'tia.
14. A Villalkoz6 a teljesit6s6hez iogosult alv,llalkoz6fta)t ig6nybe veoni. A villalkoz6
kijelenti, hogy a keretmegillapod6s migkot6s6nek id5ponti6ig a Megrendel6nek valamennyi

oty"., ,ir.,ill""tt oz6t bejelJntetie, amely r6szt vesz a ketetmegillapod,s, 
- 
illet6leg az egyedi

megtendel6sek teliesii6s6ben, 6s - ha a megel6z6 kiizbeszerz6si eliitisban az a'd,ott

aluillzlkoz6t m6g nem nevezte meg - a beielent6ssel egyiitt nyilatkozott arr6l is, hogy az Lka'la

ig6nybe venni kii6* alviil koz6 nem ill kizir6 okok hat6lya alatt'

fl4riou,, aludltalkoli: Zsolnai Istarin egyini rtillalkoirl (1097 Bnd@es4 Hentes u. 17., a&islin:

67576t1t-113)

15. A Villalkoz6 a keretmeg6llapod6s teliesit6s6nek id6tatama alatt koteles a Megrendel6nek

minden tovibbi, a teliesitlsbe' bevonni kivint alvillalkoz6t el6zetesen beielenteni, 6s a

i.i"t".rter..t egyiin nyilatkozni ar6l is, hogy n ilala ig6nybe venni kiv6nt alvillalkoz6 nem

iil ktzit6 okok hatilYa alatt.

16. Y illdkoz6 a teliesit6shez a kozbeszerz€si eliiris sorin, az alkalmass6gintk ig,:zolLslban

r6szt vett szervezetet a Kbt. 65. $ (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don kriteles

igaoyU. ,r..toi, valamint koteles a teliesit6sbe bevonni az. alkalmassig igazolisithoz bemutatott

szakembereket. E, szervezetek vagy szakembetek bevonisa akkot maradhat el' vagy helyettiik

akkor vonhat6 be m6s (ide6ttve"az 6talakulis, egyesii{6s, sz6w6l6s ritiin tort6nt iogut6dlis

.r-.t.it ir), ha a v6llalkoz6 e szervezet r.agy .rik.-b.r n6lkiil vagy a helyette bevont rii

,rr*...t.\ vagy szakemberel is megfelJ azoknak az alkalmassigi kovetelm6nyeknek'

,-.fy.Lrr"f. ^ 
iilt^lXora a kozbeszerz6Ii eli6tisban zz adott szervezettel vagy szakemberrel

"gyn;, 
f"f.l, meg. V6llalkoz6 rz a' kozbeszerzisi eli ris sotin bemutatott szervezetek 6s

.ilk.-b"..k b.rrinis6ra tekintet6ben egy6brint a Kbt. 138 $ (4) bekezd6se alkalmazand6.

77 . Y iilzlkoz6 a iogosan ig6nybe vett alv6llalkoz66tt 6gy felel' 
- 
mintha 

-a 
munkit maga

;6gezte volna, alvilialkoz6 
")ogosulatlan ig6nybev6tele eset6n pedig felel6s minden olyan

kii6rt is, amely an6lkiiLl nem ktivetkezett volna be'

1g. v6llalkoz6 k<iteles gondoskodni a vonatkoz6 mffszaki, munkav6delmi" biztonsigtechnikai.

tir- 6. kti-y.r.w6de1i el5irisok, valamint a vonatkoz6- MSZ el6uisok betarrisir6l' Fentiek

tan6s 6s sorozatos elmulasztisa eset6n Megrendel6 iogosult villalkoz6 6telemszerri vonatkoz6

szimliit min5s6gi levon6ssal csrikkenteni. Iz 6let-, 6s vagyonbiztonsigot vesz6lyeztet6 esetben

p"dig 
" 

Lork 6t ;-regendel6s6t5l elillni, 6s )elen szetz5d6st azonnal)hatzllyal felmondani.

19. Villalkoz6 felel5s a teliesit6shez sziks6ges elegend6 szimr.i 6s szaktudi,sri szem'lyzet

biztositis66rt. Villalkoz6 felel6s az alk?ilrItazottai:nak mzgatxtisi''tt a teliesit6s hely6n'

20. Yiltdkoz6 felel5s a helyszinen v6gzett minden

tev6kenys6g6vel risszefligg6sben harmadik szem6lynek

megtenni a sziiks6ges k6rmegel6z6si int6zked6seket'

tev6kenys6g biztositisi6rt, 6s a

okozott lcir6rt. Villalkoz6 koteles

3



21. A Villalkoz6 n ikala, 6s alkalmazottai ilr.al z Megrendel5nek vagy a harmadik
szem6lynek okozott kir6tt telies felel6ss6ggel tartozik. E k<irben a Y 6\alkoz6 kifeiezetten
kiitelezetts6get villa,l a,rc2, hogy a tev6kenys6g6b6l eted6 k6rokat krizvedeniil a kirosult fel6,
teljes korien megt6riti.

22. A Megtendel6h<iz benyujtott kirt6rit6si ig6ny eset6n a Megrendel6 tovibbitja az iglrwt z
Villalkoz6 fel6 tov6bbi iigyrnt6z6sre. A tovibbitissal egyidejrileg Megrendel5 tLilkoztaria a
kirosultat az igy iLtt6.tel6r6l 6s a V{llalkoz6 vonatkoz6 ada,tairr6l (n6v, sz6khely,
felel5ss6gbiztosit6, kciw6nyszim).

23. Y6ll koz6 a szerz6d1s allirisrko\ ezt kdvet5en pedig a szerz5d6s fennillisa alatt a
Megrendel5 felhivisira halad6kt,lanul k<iteles a Megrendel6 fel6 a biztositisi szetz6d6s vagy
kcitv6ny bemutatasiual tgtzolnir. hogy rendelkezik legalibb a szetz6d6.s tirgya szerind
tev6kenys6gre kite{ed6, 5.000.000, HUF/6v, azaz 6rnslli6 foint/ 6v 6s kiresem6nyenk6nt
2'000.000 HUF, azaz k6trnilli6 forint risszegre sz6l6 szakmai felel6ss6gbiztosir6ssal. A biztositisi
szerz6d6s va'gy kotv6ny bemuaris a szerz5d6sk<it6s felt6tele.

- Biztosit6 megnevez6se: Groupama Biztosit6

- Kcitv6nysz6m: 930 / 860310382

A felel5ss6gbiztositist a Villalkoz 6 a szerz6d6s megszfin6s6ig kdteles fenntartani. Amennyiben a
V6llalkoz5 biztosirisa - a villalkoz6nak fel nem r6hat5 okb6l - megszrinik 6s helyette
halad6ktalenul, de legk6s6bb a megszrin6st5l szimitott g naptiri napon-beliit ij butosirisi
szetz5d6st nem kcit, e mulaszlis a szerz5d6snek a Megrendel6 /irtelt izornalt megsziintet6s6t
(szankci6s felmondds6t) vonhatia maga urin. Amennyibln a, Yillalkoz6 felel6ss6gbiztositisa a
Yillzlkozo mulaszris6b6l vagy o,is, szim n felr6hat6 okb6l szfini] meg a Megend"el6 jogosult a
szerz5d6s azonnal halillyal tcirt6n6 felmon&jsira.

24. Az esedeges munkabaleseteket Villalkoz6 jetenti 6s targa nyilv6n.

25' A-. Villalkoz6 6s a Megtendel5 a keretrnegillapodls 6s az egyedt megtendel6sek tel)esit6se
6rdek6ben a fentieken tri! iltaliban is egytittmikadnek. . Ennek -Lgra.r"I ke[5 id5ben lgym6s
tendelkez6s6te bocs{tjik a sziiks6ges adatokat 6s eszk<iz<iket, vahr;nt gondoskodnak a telj'esit6s
tovibbi 

_ 

felt6teleinek megteremt6s6r5l. Az egytittrnrikod6si ko"telezetts6g MegrJndel5
vonatkozis6ban nem ielent tribbletkotelezettsdg_villalist.

26' A Yi|ll,Jkoz6 - amennyiben kiiLlfoldi ad6illet6s6gri - kciteles a keretrnegillapo di6hoz ,u,tavonatkoz6 meghatalmazist csatolni, hogy,-az J6s6ge szerinti ad6hatl tagr6t ^ *^gyu
ad6hat6sig k<izvedeniil beszerezhet a yilalkoz6ra ..on-a&oz6 adatokat n oisztgok kiiziittt
jogsegely igenybev6tele n6lkiiLl.

27 ' Ylllalkoz6 k<iteles a keretmegillapodis teljesit6s6nek telies id5tartama alatt tulajdonosi
szetkezet6t Megrendel5 szimita megismerhet6v6 tenni 6s Megtendel5t halad6ktalanul 6rt""it.oi ,
Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti iigyletet5l.

A PARXGONDOZASI MUNKAIRA VJNETTOZO TUT6N6S FELTETELEK
28',Szerz.6d6 Felek a parkgondozisi munkik megrendel6se kapcsin az alibbi fert6teleket
hatatozzdk rl:.eg:

Megrendel6 egyedi megrendel6t k6szit, melyben megadja a szolg,iltatis teljesit6s6nek id5szak6t,
megnevezi a szolgiltatissal 6rinten terii.reteket. Megtendel6 az egyedt megtendel5t zz ad,ott h6t
kezdet6t megel6z6 hirom munlanappal koribban a yirrarkoz6 sziro,la oisbar -.gr.iirar.Amennyiben v6llalkoz6 az itvett itisbeI megrendel6vel kapcsolatban 24 6r6n beriil k f"gf; ,.-

>s



tetjeszt el6, {ugy azt a Felek elfogadotmak tekintik. Amennyiben Villalkoz6 az iitemtervben
meghatirozott hatirid6ket elmulasztja kotb6rfizet6si kcitelezetts6g tetheh.

29. Y6llalkoz6 a parkgondoz6si munkikat terv szerint, legk6s5bb az egyedi megtendel6ben

megielolt ditumot k<ivet6 munkanapon kiiteles megfelel5 szem6lyzettel 6s eszkcizokkel a

helyszinre 6rkezni 6s a megtendelt szolgiltatist megkezdeni. Amennyiben a kcizteriileti niiv6nyzet

illapotib6l kifoly6lag 6let-, baleset-, vagy vagyoni kirvesz6ly ill fenn a kozteri.ileten, melyet a

Megtendel6 ielez a Villalkoz6 fel6, 6s a vesz6ly elhirit6s6t a keretrnegillapodisban foqlalt

munkanemek valamelyik6vel megtendeli, a, Yilldkoz6 felel6s munkik megkezd6s6r6l a

megrendel6st5l szimiton 3 6rin beliiLl gondoskodni.

30. v6llalkoz6 parkgondozisi munkik eset6ben tz egyedi megtendel6ben megharirozott munka

teljesit6se sorin 6pit6si n"pl6t vezet r szolgiltatis teljesit6s6r6l. Az 6pit6si napl6ban a Villalkoz6 a

41. pontban meghatirozott munkanem szerinti bontisban koteles feltiintemi a teljesit6si

id6szakokat (napokra lebontva), a szolgiltatissal 6rintett teriiletek rugysigit azok alapteriilrct6nek

m2-ben trirt6n6 megjelol6s6vel, a teliesitett munka6rikat, valamint minden olyan koriilm6nyt'

mely megrendelt tJiiesit6st befolyisolia. A Megrendel5 a teliesit6st jogosult ellen6rizni, 6s

6sziev6teieit az 6pit6si napl6ban fellegyezi. Nlegrendel6 felm6r6si napl6 alapiin illitia ki a

teljesit6sigazolist a teliesit6st kcivet5 5 munkanapon beliiLl.

31. Villatkoz6 a parkgondozisi feladatainak ellitis6b6l keletkez6 hullad6kot koteles annak

tajti\inak megfelei6en 
-Megtendel6 iltzl meghttarozott 

. 
hullad6kkezel5 l6tesitm6nybe (?6cs-

(or.c"y Regilni[s HulaJ6kkezel5 Kozpont) szillitzri. A zoldhullad6k kezel6s ktilts6g6t

Megtendel6 a Vilalkoz6 szinliria zlapj r, megt6riti a Villalkoz6 rlsz€re

vI'
A KbzrHo-ES SiKOSSAG-MENTESiTf,,."I urrNxAxne voNATKOzo KoLoNoS

FELTETELEK

32. A. k6zi h6- 6s sikoss6g-mentesit6si munk6k tekintet6ben a v6dekez6s id6tartama t6tgy6v

novembet 1. rrtpilt6l t targylvet k<ivet5 6v mircius 31' napiiig ill fenn'

33. Yiitalkoz6 kiiteles a h6- 6s sikossig mentesit6si feladatot olyan szinvonalon eMmi, hogy a

gyalogos 6s koziti forgalom biztosilisra keriiLlion'

34. Yiilzlkoz6 ktjteles az elv6gzett munkit6l h6napl6t vezemi a ielen szerz6d6s 2. szldt'

mell6klet6t k6pez6 feladadeirisban foglaltak szerint'

35. Megrendel6 a k6zi h6- 6s sikossig-mentesit6si munlcik megrendel6se tekintet6ben a

k6pvGelZi 6ltal szakszerrien kitolt6tt riegtendel5 bizonylattal vagy telefonon - melynek

^litAmarztirs;r 
szolgil a Felek rendelkez6s6re ill6 h6napl6 - adhamak kozveden megtendel6st a

Villalkoz6 kijeliilt kZpvisel5i6nek. Amennyiben Villalkoz6 a h6- 6s sikoss6gmentesit6s sor6n a

birorylrtU"., .agrit"tltt6l .1 6.6 i["po,oi talil, akkor a mun6t felfiiggeszteni, 6s Nfegendel5t

6rtesiieni kiiteles. p5tmunka 6s tobbletmunka csak a Megrendel6 ir6sbeli enged6ly6vel v6gezhet6'

Felek e tekintetben riutal6 magttartAsta nem hivatkozhamak'

i6. yiilzlkoz6 ktiteles a meglendel6st5l szimitva tegk6s6bb 60 percen beliil a h6- 6s sikossig-

mentesit6st szolg6ltatist minlen munkaterii'Ieten megkezdeni, valamint a kezd6st6l szimitott 6

6rin beliiLl, a sfl.o""s6gment.sit6st a kezd6st5l szimitott 4 6r6n beliii befejezni.

37'Megtendel6fenntartjamag6nakaiogottra,hogyamegrendel6st6lsz6mi'tott-60,petcentuli
k6sedel-ies munkakezd6s, lr"li'-io, " 

'hJ 
-." sikossigmentesit6st a kezd6st6l szimitott 6 6rit

meghalad6,asikossigmentesit6stakezd6st5lszimitott46ritmeghalad6befeiezeseeset6na
i.f?pra.i t 

"d;a 
a biirt;t k<ivet6en villalkoz6 kolts6g6n tov6bbi er6forrist vonion be a munkik

-i.tbuui u.r.l.rcse 6rdek6ben, mely nem mentesiti Villalkoz6t a ktitb6rfrzet6si kotelezetts6g al6l'

VII.
KERETMEGALLAPODAS HATALYA, ID6TARTAMA TELJESiTES HELYE



38. Szerz6d5 Felek trigzitik, hogy jelen keretmegillapodis a mindk6t f6l iltali aliirissal - elt6t5
id6pontban tort6n6 al6iris eset6n a k6s5bbi aliitis n^pih - l6p harilyba, 6s ett6l szimitottan
hztirozott id6tatamra, 2022. mircius 31. napjeig kotik. Felek kilotik, hogy a. hatitozott
id5tartam eltelte el5n a keretrnegillapodis megszrinik a megillapodis 40. pontjiban
meghatirozott keretiisszeg kimedil6sekor, vagy a ielen keretmegillapodisban rrigzitett egy6b
felt6tel bek<ivetkeztekor. Amennyiben a szerz5drls id6tanama alatt a megjekilt keretcisszeg nem
keriiLl teljes m6rt6kben felhaszni.llsra, villalkoz6 az esetlegesen ebb6l ered6 kirig6ny6t nem
6rv6nyesithetr Megrende16r'el szemben.

39. A teljesit6s helyszineinek felsorolisit, illetve a h6 6s sikossig-mentesit6s tekintet6ben
mentesitend5 itvonalak @6cs Megyei Jogri Viros meghaterozott kozieriiletei, iirdii 6s itkel5)
kimutatisit a ielen keretnegillapodis 3. szimri mell6klei6 t ktpez6 teriiLletkimutat,ls tartalmazza.

ELLENERTETq rr#i'tsl FELTETELEK
40. A keretmegillapodis keret<isszege 5g.000.000,- ft + Afe (20 %'1/ €v.
41. Szerz6d6 Felek a villalkoz6i dtizit az alibbiak szerint illapitjik meg:

PARKGONDOZASI MUNKAK:
a) belteries teriileten gyepsik nyirisa: 8,5 Ft+AFA/m,
b) belterjes teri.ileten r6zs6 nyidsa: 9 Fr+AFA/m,
c) belterjes terii{eten kaszil6k risszeglilt6se, elszillirisa: g,5 Ft+AFA/m,
d) ki.iLlterjes sflr. teriilet kaszilasa:6 Ft+AFA/m,
e) kiilterjes r6zsfis teriilet kas zitlisa 7 ,6 Ft+AFA/m,
f) kiiLlterjes teriileten kaszildk osszegpiit6se, elszillitisa: 9,g Ft+AFA/m,
g) tirpadka kasz6lisa: 6J Fr +AFA/m,
h) 5szi lombgyfijt6s: 15 Ft+AFA/m,
i) tavaszi lombgyrijt6s: 6 Ft+AFA/m,
i) szeg6lytakaiu{s: 60 Ft+AFA/fti
k) flk ontoz6se ftb. 60 l/fa:220 Fr+AFA/db
l) segedmunla: 1.590 Fr+AFA/6ra
m) kert6sz szakmunla: 2.M F*AIA/6a
n) motorfrir6szes szakmunka: z.ln F*i,FA/6n
o) teherg6pkocsi (3 g: 3.900 Ft+ AFA/ do

a) h6 6s sikossigmenteslt6s caCr z6zal6k r:3 ar nyban bekeverve. a sziiksriges mennvis6gben
- kisz6rva. a mentesitd tnyag arlval egyiitt:39,5 Ft+AFA/m,
b) silrossigmentesit6s CaCl zizal,k -i:3 a nybtr, beker,erve, a sziiks<lges mennFs6gben
. kisz6rva, a mentesir6 anyag atyagzrival egyiiti:29,5 Ft+AFA/m, o-- --'---"''"'

c) i6gfelver6s: 150 Ft+AFA/m2 -'
d) h6 elszillirisa gepjirmfivel: 3.900 Ft+AFA,/6ra

? P*r9!]:l (szrmpla-28 m peton) h6- 6s i6gmentesit6se:3.600 Ft+AFA/dbl) buszdbkik (dupla-40 m peron) h6,6s j6gmente:it6se: 4.600 ft+Afe/jUg) gyalogitkel5k h6- 6s i6gmentesit6se:1.g50 ft+Ane/at
h) kdszenl6t: 150 Ft+itFA/f6/6r^.

42- 
-Megrendel6 

el6leget nem fizet. A Villalkoz6 a h[ ed{H..r.l6s dijit kiiLlon koteles szimliznia Megrendel6 r6sz6te. A villalkozisi dij kifuet6se a szerz5d6sszerri teliesit6st r.a".,a"",-rr"-elszimolis szerint, a teljesitett szorg atis mennyis6g6nek megfelel6en (t6teles elszimolisszerint), a Kbt. 135. g (5)-(6) bekezd6sib.n 6" a ptk. 3:13"0. g (1) biezd6s6b"" r"gr"r.,t 
"r.fu, ^



szLriz k6.zhezv6tel6t vagy - ha bitnely, a Ptk. 6:130. $ (2) bekezd6s6ben szabilyozott koriiLn6ny
fennill - az igrzolt szerz6d6sszerfi teljesit6st kovet5 30 napon beliil, szim.la ellen6ben, a

Villalkoz6 11731007-20651938-00000000 szimrl p6nzforgalmt szimlAiLra t<irt6n6 utql6ssal,

fotintban (HUF) kertiLl ki6zet6sre.

43. Megtendel5 a keretmegillapo dis 6.s tz egyedi megtendel6sek teljesit6se sorLn zz ad6zis

rendj6r5l sz6l6 2077 .6vi CL. torv6ny (Art.) 6s vonatkoz6 jogszabilyok rendelkez6seit alkaLmtzza.

VilLlkoz6 nem fizethet, illetve szimolhat el a szerz6d6s teljesit6s6vel <isszefiigg6sben olyan

kolts6geket, melyek a Kbt. 62. S (1) bekezd6s k) pontjinak, ka) - kb) alpontiiban meghatitozott
felt6teleknek nem megfelel6 ritsasig tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek Villalkoz6 ad6k<iteles

irivedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak

44. Yillalkoz6 zz tgazok teliesit6st kiivet5en jogosult szimla benyfjtisita. A szLm]it mindenkot

egy p6ldinyban, a Megtendel5 sz6khely6t feltiintetve kell kiillitaru 6s leadni vagy megkiiLldeni.

45. Villalkoz6 a kibocsatott szimlin koteles feltiintemi az egyedi megtendel5 tAtgyira vzl6

hivatkozist. A szimla mell6klete a felm&6si napl6, a teljesit6si 'tgzzolis, valamint a hullad6k

m6rlegjegy. Ett6l elt6r6en kiillitott sz,mlik eset6ben Megtendel6 iogosult azokat

azonositlatatlank6nt visszaki.ildeni, 6s a visszzkiildiitt sziml6ban 6rv6nyesitett kiivetel6s nem vilik
esed6kess6.

46. Jelen keretrnegillapod Ls 6s az egyedi megtendel6sek AFA ftnatrsz]tr]ozist a hatilyos

jogszabilyok el6ir6sai szednt tort6nik.

47. Megrendel6 fzet6si k6sedelme eset6n t Y illalkoz6 a Kbt. rendelkez6seinek megfelel6en

jogosulia ptk. 6:155.$-iban megharirozott k6sedelmi kamatot, illetve a behait'isi k<ilts6gitalinyr6l
'tiArc 

ZOrc.6vi IX. torv6ny 3. $ (1) bekezd6se szerinti forinttisszeget krivetelni'

xesBoel-Mns TELJESiTES, KoTBER

4g. villalkoz6t a parkgondoz6si munkik egyedi megtendel6ben meghat'rozott ha';,:id6k

6nhib6iib6l tart6n5 eli-rulasztasa eset6n k6iedelrni kcitb6r6zet6si_ ktitelezetts6g. 5fe[ e
k6sed.irni kritb6r m6rt6ke naponk6nt az egyedi megrendel6s rlzpiin elszimolt, AFA n6lkiil

szimitott ellenszolg'iltatis 2 6to-a. A k6sedelmi kotb6t a k6sedelembees6s napiit6l esed6kes'

K6sedelmi k<ttb6r taximilis m6rt6ke az egyedj megrendel6s kapcs6n: tz egyedt megtendel6s

alapiin elsz6molt, iltalinos fotgalmi ad6 n6lkiil szimitott ellenszolg'iltatis: 30 7o-a.

49. L k6zi h6- 6s sikossig-mentesit6si munkik eset6n a kezd6si id6t meghalad6 vagr b6rnely

munkateriileten tort6n5 k6sedelmes teliesit6s eset6n Villalkoz6 k<iteles minden egesz 6rit

kovet5en a k6sedelem megsziintet6s6ig brutt6 75.000,- Ftfota,, zzaz hetven<itezer foint/6tt
m6t6ki kotb6rt megfizemi.

50. A k6sedelmi kotb6r maxim6lis m6rt6ke a keretmegiliapodis nett6 keretdsszeg6nek 10 7o-a.

51. A Megendel6 csak abban az esetben tarthat ig6nyt a k6sedelmi kotb6re, amennyiben a

k6sedelem a V6llalkoz6 hibriAb6l ered. Amennyiben a Megrendel5 z Ylt\alkozo iltal 6sszer6en

k6rt, z szerz6dlsszeni telieslt6shez sziiks6ges informici6t, adatot, nyi.latkoz 
^:.r, 

hozzaj1 l st'

doni6st a Szerz6d5 felek iltal irisban rogziten hadrid5n beliiLl nem bocsitia a v6llalkoz6

rendelkez6s6re, 6s a k6sedelmes teliesit6s kiz6t6lag Megendel5 ebb6li villalkoz6 6lal el nem

hhit\tt6 mulasztis6b6l ered, abban az esetben kotb6rig6ny nem 6rv6nyesithet5. villalkoz6t

tovibb6 nem tetheli kotb6tfizet6si k6telezetts6g, ha kotelezetts6gei teliesit6s6t vis maior

tkzdilyozzt meg. vis maior alatt 6rtend6k kii,lonosen elemi csapisok, sztriikok. vagy egy6b

-"iUfr.fyi , u'^rg1"ok, foldcsuszamlisok, fol&eng6sek, viharok, r,illimcsapisok, iradisok,

valamint egy6b ha"sonl6, el5re nem l6that6 esem6nyek, amelyek mindk6t f61 6rdekkor€n kiviil

meriilnek fIi, 6" amelyeket a felek kell6 gondossiggal sem tudnak kikiisz<ibolni.

7
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52. Ha a ketetrneglllapodis - olyan okb6l, amely6rt Villalkoz6 felel6s - meghirisul, 2 \ ittqlkoz6
kdteles az 6ves, iltalinos forgalmi ad6 n6lkiil szimitott keretmegillapodis szednti ketetiisszeg 15
%-inak megfelel5, szimszerrien 8.700.000 HnF, tza,z nyolcmilli6-n6gy szazezer forint osszeg(
kotb6r megfizet6s6re. Felek rogzitik, hogy a meghirisulisi kritb6r vetit6si alapja a teljesit6s
arinyiban cs<iklen.

53. Megendel5 k<itb6rig6ny6nek 6rv6nyesit6se nem ielenti a Megendel5 egy6b igenyeinek -
hib6s teljesit6shez k<it6d6 - elveszt6s6t.

54. A Megrendel5 az egyedi megrendel6st5l elillhat, kriteles azonban t Yillalkoz6 ikal ez eliMs
kcizl6s6ig igazolhat6an elk6szitett, illetve megkezdett munkdk teljes ellen6rt6k6t megt6riteni 6s
YLll koz6 jogosult egy6b iga zok kAriu,k megt6dt6s6t ig6nyeki.

A KERETMEGALI.APODAS M6DOSITASA,, MEGSZUNESE ES ANNAK
JOGKOYETKEZMENYEI

55. Szerz6d5 Felek ielen keretrnegillapodist kiz6r6lag a Kbt. 141. $ szerinti k<iriiLlm6nyek
fennillta eset6n m6dosithatj6k.

56- Birmelyik f6l jogosult a jelen keretmeg.illapod6st 90 naptiri napos felmondisi hatrdd6ve! a
m6sik f6lhez int6zett irisbeli nyilatkozatta! indokolis n6lki.i! rendi.s feknondissal felmondani.
Egyoldahi felmondis eset6n a felmondisi id5 kezd6 oapja a felmond6 f6l t6rtivev6nyes 6rtesit6
level6nek a misik f6l iltali k6zhezv6tele. A Posta 6ltali misodik etedmdnytelen k6zbesit6si kis6rlet
eset6n a lev6l k6zbesitetmek tekinthet6.

5T Megrendel6 ielen keretrnegillapodist a Yillalkozohoz int6zett irisbeLi nyilatkozattal,
kirt6rit6si kotelezetts6g n6lkiiLl azonna\ hatalya,lfelmondhatja, ha

a) a Yillalkozo jelen ketetrneg6llapodisban foglalt szerz5d6ses kritelezetts6geit sulyosan
vagy ism6telten megszegi;

b) olyan okb6l, ami6rt V6llalkoz6 felel6s birmely egyedi megrendel6s megszfini\
c) a Villalkoz6 a h6- 6s sikossig-mentesit6s .lt"rrJ.l6.6t6l 

", 
imiton 12"6ris kjsedelembe

esik vagy a szerz6dis id5tarama aratt az egyedi megrendel6sek vonatkozis6ban 3
alkalommal k6sedelmesen teliesiq

d) a Villalkoz6 a Me$endel5 iltal megadott 6sszerri haririd5n beliiLl nem tesz eleget annak
. a felhivi-snak, hogy keretrnegillapodisban foglalt kotelezetts6geinek tegyen eleg?t;e) a Villalkoz6 a 4 1 . pontban meghatitoz-ott egys6girak birm.tlii6t .fr,oia"t,i".r,

Megendel5 hitinyin m6dositia,
I a Y 6llalkoz6 fizet6sk6ptelenn6 v6ri\ cs5d-, felsz6morisi vagy v6gelszamolisi eri6r6s indur
. ve-19 y_zgmben, felfiiggeszti gazdasigi tev6kenys6g6t;

g) a Vdllalkoz6 dltal 6zetend6 k6sedelrni kotbir ri"sszege el6n jelen keretrneq,jllapodjsban
megharirozott maxrmilis m6rt6ket fteretrneg rapoiis ,zenntr. Apa neft,r 'rrimiton
keret<isszeg l0 o/o-it) /,yen esetben a 1{egendel5 meg.hirisulisi katb6i nem
kcivetelhet/;

h) ioger6s mxasztz'16 hattrozatot hoznzk a vilralkoz6 szakmai tev6kenys6g6t 6rint5
szabilys6rt6s vagy brincselekm6ny mratt

i) a Krizbeszerz6si D<int6bizotts6g a Kbt. 152. $ szerinti hztarozxaban megilrapitotta a
k<izbeszerz6si eljirisra vonatk oz6 

_szab'lyok megs6rt6s6t, felt6r.e, hogf a i"gui"abefoly6solta a k<izbeszez6si eljirist lezir5 dcint6st,
)z Yillalkoz6 biztositasi.:zerz6d6se a ielen szerz6d6s id5tartama aratt megszrinik 6s

helyette a villalkoz6 .ii biztosit6si szez5d6st nem k<it, vagy amennyiben a"biztositisi
szerz5d6s nem a Villalkoz6nak felr6hat6 okb6l szrint _.!, , -.g"r,i.rtart ko,,..il S
napon beliil nem kcit;

,$



k) a Villalkoz6 a Kbt. 138. S (2) - (4) bekezd6s6ben foglaltakat megs&ti,
l) a Villalkoz6 megs6rti a titoktartisi k<itelezetts6get.

58. Megendel5 az egyedi megtendel6st a Y iilalkoz6hoz int6zett ft6sbeli nyilatkozattal, klrt6rit6si
kotelezetts6g n6lkiiLl azonnali hatillyal felmondhatja, ha

a) a Villalkoz6 a szez6d6ses k<itelezetts6geit silyosan vagy ism6telten megszd;
b) az egyedi megtendel6s k6sedelmes teliesit6se okin k6sedelmi k<itb6t el6ri a maximumot

(a k6sedelemmel 6rintett, szolg{ltat.isi elemre elszimolt, AFA n6lkiil szimitott
ellenszolg6ltatis 30 o/"-it),

c) a Yiildkoz6 a Megtendel6 iltal megadott 6sszeri haririd5n beliil nem tesz eleget annak
a felhiv6snah hory szerz6d6sszerfi k<itelezetts6geinek tegyen eleget;

d) az adott kotelezetts6g6re el5in teljesit6si haririd5 letelte el5tt nyilvinval6vi v6lik, hogy a

Villalkoz6 n egyedi megtendel5ben rcgzitett munkit csak szimottev6 k6s6ssel vagy - a

fogyat6koss6g kikiisz<ibril6s6re trizott m6lt6nyos hatirid6 letelte ellen6re is - hibisan
tudja elv6gezni.

59. A Megrendel5 a ketetmegillapodist felmondhtgz vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l
elillhat, ha a Kbl 143. $ (1) bekezd6s6ben meghatirozott esetek birmelyike fennill. A
Megrendel5 a Villalkoz6hoz int6zett ir6sbeli nyiJatkozattal kirt6rit6si kotelezetts6g n6lkiil
a.zorntli hat6llyal felmondja a keretmegillapodist, ha a Yillzlkoz6 tulaidoni helyzet6ben vagy

n:laidoni viszonyaiban birmely, a Kbt. 143. $ (3) bekezd6s6ben meghatarozott koriilm6ny
bek<ivetkezik.

60. Villalkoz6n zk a szerz6d6sszeges6b6l ered6 kirt meg kell t6ritenie, 6s mentesitenie kell a

Megendel6t, illetve annak Villalkoz6it 6s alkalmazottait minden perrel ig6nnyel, \resztes6ggel 6s

kirral szemben, amely z Yiilalkoz6 tev6kenys6g6b5l vagy mulaszrisib6l eted ielen
keretrne#llapodis vagy a keremregillapodis alapjin l6tejon egyedi megrendel6s teliesit6se sorin.

61. A V6llalkoz6 a Megrendel6 sulyos szerz6d6sszeg6 mtg*artisa eset6n iogosult azonnali

hatillyal irisban felmondani a szerz6d6st. Ebben az esetben a V6llalkoz6 iogosult a

Megrendel6vel szemben 6rv6nyesiteni a szerz6d6sszeg6sb6l fakad6 egy6b igenyeit is. Sulyos

szerz6d6sszeg6snek tekintend6 kiii<inosen, ha:

a) Megendel6 6lal kiillitott igazolis 6rtelm6ben esed6kes b6rmely osszeget nem Ftzet ki a
v6llalkozisi szerz6d6sben meghalitozott hacirid6ig, felt6ve, hogy a V6llalkoz6 iltal
tizott legalibb 30 napos p6thatlrid5 is eredm6nyteleniil eltelt, valamint

b)a Megrendel6 fizet6sk6ptelenn6 v6lik.

xI'
EGYUTTM TKODES

62. A mu*w€gz6s osszehangolisa, a szolglk*as teljesit6se sorin sziiks6gess6 vil6 int6zked6sek

megt6tele tekintet6ben.

Villalkoz6 t6sz6r5l kapcsolattart6 szem6ly:

r,tv:. Szalai ZoltAn
telefon: +36-30/931 -5810
f*: +36-72/510-095
e-mail: info@platinabau.hu

Megendel5 r6sz6r5l kapcsolattart6 szem6ly:

n6v: Bozsits Boldizsir
telefon: +36-30/ 428-07 62

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

a



A kepcsolattart6k adatait (nev6g cim6t, e-mail cim6t, telefonszimit, stb.) a Felek l<:zfu6lag a

szerz5d6s teljesit6s6vel <isszefiigg6 kapcsolattartis c6ljib6l, illetve zz ahhoz kapcsol6d6 egy6b

iogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek tz adatkezells sor6n a

kapcsol6d6 jogszabilyok 6s adats6delmi szabilyzatzrk rendelkez6sei szerint jimak el.

63. Szerz6d6 felek jelen keretrnegillapodisban felhatalmaz zirk az el6z6 pontban megnevezett
k6prrsel5ikeg hogy a szolglltztAs teliesit6s6vel kapcsolatos dont6sekn6l, a teljesit6si

iegyz5konyvek dleinsinal a feleket teljes iogkrirel k6pviselj6k. Ezen k6pvisel5k jogosultak, illetve
kotelesek megtenni mindazon mriszaki int6zked6seket, nyilatkozatot, amely a keretrnegillapodis
vz'gy az egyedi megendel6sek teljesit6s6hez sziiks6gess6 vilik 6s a jelen keretrneg6llapodisban, az
egyedi megrendel6k, illetve ezen dokumentumok mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes.
Szerz5d5 Felek k6pwisel6inek a ielen keretmegillapodisban biztositott jogktir6nek korlitozdsa, a
m6sik f6llel szemben csak ir6sbeli ktizl6st6l kezdve hatilyos. A k6pvisel5k szem6ly6ben tort6n5
v6ltoz6,st a felek egymissal azonn , fudsban kcizlik.

64. Szetz6d6 Felek kotelesek egym6s kiizotti valamennyi kozl6st, 6rtesit6st, int6zked6st 6s
d<int6st irisban )gziten 6s egymishoz halad6ktalanul eljuttami. Minden olyan kozl6st, mely a

keretrnegillapodis vagy az egyedi szerz6d6sek vona&ozis6ban a cimzett r6sz6r5l
tudomisulv6telt, vagy int6zked6si kotelezetts6get jelent, illetve keletkeztet, posat riton is meg kell
kiiLldeni. A postai iton eljuttatott nyilatlozatok k6zbesitetmek tekintend6e\ amennyiben azok
,,nem kereste", ,,6tv6telt megtagadta", ,,cimzett ismereden" vagy hasonl6 tartalrn[ postai jelz6ssel
6rkeznek vissza a nyilatkozattev5hriz.

65. Megrendel6nek 6s Villalkoz6nak mindent meg kell tennie annak 6rdek6ben, hogy kozveden
tirgyalisokon, b6k6s riton rendezzenek minden olyan n6zetelt6r6st vzgy vitzt amely k<iz<ittiik a
keretmegillapodissal vagy egyedi megrendel6ssel kapcsolatban felmeriil. Ha a Megendel5 6s a
V6llalkoz6 6sszer6 hatitid5n beliil nem tudi6k megoldani a keretrnegillapodissal vagy zz alzpjin:,
l6rejott egyedi megrendel6ssel <isszefiigg6sben keletkezett iogwitiiukat, annak eldcint6se
6rdek6ben alivetik magukat a hatisk<iri szabi.lyokra frgyelemmel a P6csi J6risbfu6sig, illetve
per6rt6kt6l fiigg6en a P6csi Torv6nysz6k illet6kess6g6nek.

66. Szerz6d6 Felek meg6llapodnak abban, hogy jelen keretmegillapodis halilyinak tattama o,btt
6s azt k<ivet6en bizalmasan, iizleti titokk6nt kezelik a keretmegillapodis, illetve zz egvedi.
megrendel5ek teliesit6se kapcsin tudom6sukra ,utott informici6ilat, t6nyeket vagy adatokag
azokat harmadik f6lnek semmilyen form6ban nem adiik tovibb. A fenti inform6ci6k, t6nyel!
valamint adatok - a misik f6l 6ltal el5zetesen adott krfejezett ;l:isbel:, hozzirjirulitsa n6lkii{ -
l<rzi,l.6lag a ketetmegillapodis 6s az egyedi megrendel6ek teljesit6s6te haszn6lhat6k fel.

67. Mindk6t f6l ti\|koztaga 6rintett munkavillal6it a jelen keretmegillapodisban foglalt
k<itelezetts6geir6l 6s felel6ss6get villalnak saj6t munkavdllal6ik tekintet6ben a fenti
kotelezetts6gek teljesit6s66rt.

68. Szerz.6d5 Felek magukra n6zve k<itelez6nek fogdjik el, hogy a Kbt. 6s az iilamhiztartisrol
sz6l6 2011.6vi CXCV. trirv6ny szerinti illet6kes ellen6z5 szervezetek feladat 6s hat6skriri.iknek
megfelel5en a kcizbeszerz6si eliirisokat 6s az azok alapj6n megkot<itt szerz6d6sek teljesit6s6t
rendszeresen ellen6rizhetik, 6s hogy r6sziikre a jogszabily szerinti informici6 megad6sa iizleti
titokra val6 hivatkozissal nem tagadhat6 meg.

XII.
NYII.ATKOZATOK

69. Mindk6t f6l kijelenti, hogy
- kell5 felhatalmazissal 6s iogkorrel rendelkezil a jelen keretmegillapod6s allirisira 6s

teljesit6s6re;
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a jelen keretrneg6llapodist a f6l nev6ben thiro szernlly megfelel6, a vonatkoz6
jogszabrilyok iltal megkiv6nt regisztrilt all:r.i,si ioggal rendelkezik, igy rlsz6l6l a

keretmegillapodi s alAttisa 6s teljesit6se nem eredm6nyezi mis, olyan szerz6d6s, vzgy

egy6b )ognyilatkozat megszeg6s6t, melyben f6lk6nt szerepel;

nincs olyan fiigg6ben lev5 k<itelezetts6ge, vagy 6rdekkor6ben l6v6 rnis koriiLlm6ny,

amely kedvez5deniil hadrat a jelen keretmegillapodisban foglaltak 6rv6nyess6g6re,

teljesit6s6re, vagy sajit tel)esit6si k6szs6g6re, illewe k6pess6g6re.

XIII.
EGYEB RENDELKEZESEK

70. Villalkoz6 kijelenti, hogy tendelkezik legalibb 2 db legalibb 3 tonna <issztcimegri

tehergepiirmrivel, 6s kotelezi llra.glt zLl::z, hogy rz egyedi szez6d6sek teljesit6s6hez eset6n ezen

jfumrivet hasznilja

71. A ielen keretmegillapod6sban nem szab6lyozott k6rd6sekben a Polgiri Torv6nykonwr5l
sz6l6 2013.6vi V. tiirv6ny, a k<izbeszez6sekr6l sz6lo 2015.6vi CXLIII. t<irv6ny, valamint az

egy6b kapcsol6d6, hatilyos jogszabilyok vonatkoz6 rendelkez6seit, valamint a k<izbeszerz6si

eljirisban k6szitett aiinlati felhivis el5fuisait kell alkalmazni.

72. Jelen ketetrnegillapod6s elvilaszthatadan r6sz6t k6pezik az al6bbi mell6kletek:

1. sz6m[ mell6klet Aiinlati Felhivis
2. szimri mell6klet Fele&deiris (ennek esedeges kcizbeszerz6si eliiris sotin kiadott

m6dositisa(i))
3. szimf mell6klet: TeriiLlet-kimutatis (ennek esedeges kozbeszerz6si eljiris sorin kiadott

m6dositisa(i))
4. szimi mell6klet A k<izbeszerz6si eli6risban kiadott 2 szimd kiegeszit5 cii6koztat6s(ok)

5. szimr1 mell6klet: Yilzlkoz6 \irlata

A Szerz5d6 Felek rogziti! hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolism

a keretmegillapod6s t<irzsszriveg6hez, d.e z Szerz6d6 Felek szimira ismett azok ttrta'lma'. Ezen
iratokat 6gy kell tekinteni, mint amelyek a jelen keretmegillapodis elvilaszthatadan r6sz6t

klp eztk, azzal egy"ritt 6rtelmezend6ek.

Jelen megillapod6st a Szerz5d5 felek k6pvisel6i elolvas{s 6s ittanultninyoz irs utAr, i6vithagy6hg,
mint akaratulkal mindenben megegyez6t 4 eredeti, egyez5 p6ld6nyb^n ifi^k aL6, melyb5l 2
p6ldinv Nlcgrendcl6t, 2 peldinr' \'dllalkoztit illetr.

Kclr: l)trc., luln. cr. -' ,r...*. .1 ... . .. rrlpl:tn
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