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amely l6trejott egyr6szr6l a BIOKOM Nonptofit Kft. (sz6khely: 7 632 P6.cs, Sikl6si rit 52, Cg.:
02-09-062862, ad6szim: 11014959-2-02., k6pviseli: Genczler Istvin iigy'vezet6 igazgat6), mint
Megrendel6 (a tov6bbiakban: Megtendel6),

misr6szt6l 
" 

ZbSg Kft. (sz6khely: 1119 Budapest, Andor utca 47-49.3. em.; Cg.: 01-09-918527,
zd6sz6,m: 14759996-2-43, bankszimlaszim: 10300002-10457 412-49020014, k6pviseli: Kotin
Zoltzn iigyvezet5) mint Villalkoz6 (a tovibbiakban: Villalkoz6) (a tovibbiakban egyiittesen:
Szetz6d5 felek) krizott a mai napon az alibbi felt6telekkel.

EL6ZMEI{YEK
1. Megrendel5, mint a,inlatk66 2019. augusztus h6 26 napiln ,,Parkgondozisi, h6- 6s
sikossigmentesit6si munkrilC' targyban a krizbeszerz6sekr5l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. trirv6ny
(tovibbiakban: Kbt.) M6sodik R6sze alapjin, TED- 2019/s [163-[400854] iktat6szimon kozz€tett
hirdetrn6nnyel ny{t kcizbeszerz6si elj6tist inditott. Megrendel6 a kiizbeszerz6si eliitist a Kbt. 61.

! (5)-(6) bekezd6se alapj6n r6szekre bontona, melynek zbpiin a k<izbeszez6s 6. r6sz6t k6pezte:
P6csi peremtemet6k teriilet6n kaszilisi munkik eMtisa.

2. Megtendel6 a krizbeszerz6s tirgyival szemben timasztott mennyis6gr 6s szakmai
krivetelm6nyeket zz eliidst megindit6 felhivisban 6.s a. kdzbeszetzl.si dokumentumb an hzt1.rozta
meg.

3. Megrendel5 a kcizbeszetz6si eliids sorin benyriitott ziiolxokzt megvizsgilta, egymissal
6sszevetette, a sziiks6ges 6rt6kel6st lefolytatta, 6s drint6s6t az elbfuilisr k<ivet5en, ibzo. t"
m6rcius h6 11 napiirt ir6sban aj6nlattev6kkel kozolte. Megrendel6 hivatl<ozott krizbeszerz6si
eliirisban hozott dtint6se szerint a oyertes ai6nlattev6 a 6. r6sz vonatkoz6siban Villalkoz6 lett.
4. Ilyen el5zm6nyek ulin a Szerz5d6 Felek az aiinlati felhivisnak, a dokument itcr6 ftsz6t
k6pez6 fela&defuisnak, valamint a Villalkoz6 krizbeszerz6si el)irisban benyiitott zjitnlatinak
megfelel5en az zl6bbiak szerint illapodnak meg:

I.
ERTELMEZ6 RENDELKEZESEK

5. A keretrnegillapodlsban szetepl6 alibbi kifejez6sekre a kovetkez6 meghariroz6sok
yonatl<oznak:

Epit6si napl6: A ketetmegillapod6s ketetein beliil a k<izteriiLleten v6gzett parkgondoz6si 6s egy€b
zo]9::riileti munkiklal pithuzamosan vezetett, azok fer1egyz6s6r. .r"tg,it6 doio-.ot r-, *Iiy.t
? .U-.ii:ll^lkoz? 

a vonatkoz<i iogszabilyok szednt vezet, de kiiLkin<;sen feltti,nteti az aktuilis 66t -o,,id6iidsi adatokat, az adott n .pon aktuilis munkateriileti egvs6geket a teriilet kimutat its 1lapjin, n
elv6gzett munkanemeket, valamint mrnden olyan t6nyez5t, mely a munkav6gz6st befolyisoip.
Kbt.: a Krizbeszerz6sekr5l sz6l6 2015.6vi CXLIII. torv6ny.
Keygynegelhpodris: Jelen keretmegillapodis, melynek szerves r6sze annak valamennyi
mell6klete, illetve a keretrneg6llapodis alapjin kritott egyedi megrendel6k.
Teljesit6sigazolis: a Megrendel6 6ltal a Kbt. 135. S (1) bekezd6se alapjin ki6liitott, az egyed:l.eg
megtendelt munkamennyis6g teliesit6s6t igazot6 okirat.
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II.
A KER,ETMEGALLAPODAS TARGYA

6. Villalkoz6 feladatit kipezi az eliir6st megindit6 felhiv6sban meghatitozott, 6s Villalkoz6
\Ldat/iJom v6llalt kovetelm6nyeknek megfelel5en, az alTbbiak szerinti p6es:i_petenolemc!6k
tedilet6n kaszilAsi munlqik eMtesa a jelen keretmegillapodis elvilaszthatatlan r6sz6t k6pez5
2. szimu mell6kletben foglalt r6szletes feladadeiris, valamint a 3. sz6mi mell6kletben foglalt
r6szletes teriilet-kimutatis szerint.

7. A Szen6d6 felek rogzitik, hogy kete tmegillapodis ketet6ben elv6gzend6 munkik:

P6cs-Somogvi oeremtemet6:

- Sirral fedett teriilet kas zitlisa:: 7 .255 m' teriileten,

- sirral fedett teriilet takaritisa: 7 -255 m2 teriileten,

- sirtal nem fedett teriilet kaszilisa: 808 m2 teri.ileten

P6cs-Szabolcsi peremtemet6:

- Sirtal fedett teriilet kasziiisa:7.018 m2 teriileten,

- sirral fedett teriilet takaitzst:7.01S m2teriileten, sirral nem fedett terii.let kzszilisz 2.622

m2 terii{eten

Pdcsbinyai percmtemet6:

- Sirtal fedett terilet kas ziiisa: 9.303 m' teriileten,

- sirral fedett tcriilet taktitisa:9.303 m2 teriileten,

- sirral nem fedett teriilet kaszilisa: 9.901 m'?teriileten

g. Megrendel5 adott k<izbeszerz6s megval6sirisa 6rdek6ben a Kbt. 105. $ (1) bekezd6s a)

pontja al-apiin megfendel6 lapot (tovibbiakban: egyedi megtcndel6s) kiiLld. Felek megillapodnak

,UU^, t 
"gy 

a k".temregillapo dis alapiin l6treiov5 egyedi kritelmi iogviszonyuk az egvedi

megrendelS'hp alapiin ;cin l6tre. A Fil.k kijelenuk, hogy ielen keretmeg6llapodis, illet6leg a

terltrneg6[.poaa" id5t"*-, alan kikiiLldend5 egyedi megrendel5lap a keretmegallapodr{s tirgyit
k6pez5 s'zolgiltaris teljesit6s6nek valamennyi. felt6tel6t tafialrrr zza, illetve tartalmazni fogia, erre

f4y"l.*.1 ", egyedi megrendel6sek sorin kii'lon megillapodist nem ktimek,

III.
A SZERZ6D6 FELEK JOGAr ES xdrs'rsznTTSEGEI

9. V6llalkoz6 a lefolytatoft kozkozbeszerz6si eljiris alapiin megk<iton ielen keretrnegillapodis.

zz egyedt megrendel6sek rendelkez6sei, illetve a Megtendel6 utasitisai szerint koteles eli6mi.

Meg;endel6 ritasitisa nem teriedhet ki a munka megszervez6s6re, nem teheti a teliesit6st

terhesebb6.

10. Ha Megendel6 c6lszerfitlen vagy szakszerritlen utasidst ad, effe a villalkoz6 kiiteles 6t

indokol6st txtaknaz6 v6lem6ny kifelt6s6vel, irasban frgyelmeztemi. Ha a Megrendel6 a

figyelmeztet6s ellen6re utasirisii fennta.tia, a V6llalkoz6 az egyedi szerz5d6st felmondhatia,

,fi'ta1.g 
" 

kereffneg'illapodist6l rndokolissal elL6tott irisbeli nyilatkozattal elillhat. Ha nem ill el, a

trl"gr.id.l6 utasitisa ,z..i.rt 
" 

Megrendel6 kocbzztxa k<iteles a munkit elv6gezru'

11. Amennyiben v6llalkoz6nak az al rlbtt felhivisban, a szetz5d6sbe, vagy annak mell6\l"t.ib.r,

n.- ,r.r"pl5, a teliesit6shez sziiksages egy6b informici6ra wan sziiks6ge, ktiteles az _lnformici6
g6ny6r6l 

'l,l.9r.o&16, halad6ktalaiul 6rtesiteni. Megrendel5 villalia, hogy V6llalkoz6 iltal

6"rrr.rff"r, k6rtl a szerz6d6sszerfi teliesit6shez sziiks6ges minden informici6t, a&tot, nldatkozatot,

hozziiAniitst a lehet5 legrovidebb 6sszerri hatirid5n belij,l - k6sedelem n6lkiil - V6llalkoz6

rendelkez6s6re bocsitia.
z
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12. Yiilakoz6 halad6kalanul k<izol N{egtendel6vel minden olyan korii{m6nyt, amely ielen
keretrnegillapod6s 6s az egyedi megtendel6sek teljesit6s6t 6rdemben 6rinti vagl befolyisolja. Az
6rtesit6sben rogziteni kell az okokat,6s javaslatokat kell tenni a megoldista.

13. Megtendel6 iogosult a Villalkoz6 tev6kenys6g6t ellen6rizni, de az ellen6rz6s a Y6l\alkoz6
szetz6d6sszeni teliesit6s6t nem h6tdltathatja. Villalkoz6 nem mentesiil a felel6ss6g al6l, ha
Megrendel6 zz elTet6tz6st elrnulasztotta vagy nem megfelel6en v6gezte el, 6s nem is hiva&ozhat
ari .

14. A Villalkoz6 a teljesit6s6hez iogosult alvillalkoz6fta)t ig6nybe venni. A Villalkoz6
kijelenti, hogy a keretmegillapod6s megk<it6s6nek id5ponti6ig a Megrendel5nek valamennyi
olyan alvillalkoz6t bejelentette, amely r6szt vesz a keretmegillapod6s, illet5leg az egyedi

megrendel6sek teljesit6s6ben, 6s ha a megel5z6 k<izbeszerz6si eliirisban ^z ^dott
alviilzLkozot m6g nem nevezte meg - a bejelent6ssel egyiitt nyila&ozott arr6l is, hogy az Lka'lz

ig6nybe venni kiv6nt alvillalkozo rerr, 6ll kiz6r6 okok hztilya alatt.

Bejehntett aluillalko4lk: Park-Konplex Kertir<eti Kl. (2161 Tirrok, Sport * 6., addslim: 22688t98-
2-l )), bin Kertisieti KJi. (1 I l9 B apest, Thdn K. t )'5., addsiin: 1106651 2-1))

15. A Villalkoz6 a keretmeg,illapodis teljesit6s6nek id6tartama alatt kiiteles a Megrendel5nek
minden tovibbi, a teliesit6sbe bevonni kivint alvillalkoz6t el5zetesen bejelenteni, 6s a

bejelent6ssel egyiitt nyrlatkozni ar6l is, hogy zz ikala ig6nybe venni kiv6nt alvillalkoz6 nem
iil krzfu6 okok hatilya alatt.

16. Yiila,lkoz6 a teljesit6shez z kozbeszerulsi elj6tis sorin, az alkalmass6ginak rgzzolisirban
r6szt vett szelezetet a Kbt. 65. $ (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don k<iteles

ig6nybe venni, valamint kiiteles a teljesit6sbe bevonni az alkalmassig tgzzolisithoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevon6sa akkor matadhat el, vagy helyettiik
akkor vonhat6 be mis (ide6rtve az ita.lak',tJ-.is, egyesiil6s, sz6tv6lis itiin tort6nt iogut6dlis
eseteit is), ha a V6llalkoz6 e szen'ezet vagy szakember n6lkiil vagy a helyette bevont rii
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassigi kovetelm6nyeknek,
amelyeknek a V6llalkoz6 a k<izbeszerz6si eljirisban 

^z ^dott 
szervezettel vagy szakemberrel

egyiin felelt meg. Villalkoz6ra a kozbeszerz|si eljiris sorin bemutatott szervezetek 6s

szakemberek bevonisira tekintet6ben egy6bir6nt a Kbt. 138 $ (4) bekezd6se alkalmazand6.

17. Y Lltalkoz6 a jogosan ig6nybe vett alv6llalkoz66lt irgy felel, mintha a munk6t maga

v6gezte volna, alvillalkoz6 jogosuladan ig6nybev6tele eset6n pedig felel6s minden olyan
k6r6rt is, amely an6lkiil nem ktivetkezett volna be.

18. Villalkoz6 koteles gondoskodni a vonatkoz6 mfiszaki, munkav6delrni, biztonsigtechnikai,
triz- 6s kcimyezetr'6delrni el5irisok, valamint a vonatkoz6 N{SZ el6irisok betartisir6l. Fentiek

tart6s 6s sorozatos elmulaszt6sa eset6n N{eglendel5 jogosult Villalkoz6 6nelemszerri vonatkoz6

szimliit min5s6gi levonissal csijkkenteni. Az 6let-, 6s vagyonbiztonsigot vesz6lyeztet6 esetben

pedig a konkt6t megendel6s6t6l el:illni, 6s jelen szerz6d6st azonnali hatillyal felmondani.

19. Yillakoz.6 felel6s a teljesit6shez sziiks6ges elegend5 sz6mri 6s szaktudisi szemllyzet

biztositis66rt. Villalkoz6 felel5s az alkalmazottainak r:l,lg t^rtas ett 
^ 

teliesitds hely6n.

20. V6ltalkoz6 felel5s a helyszinen v6gzett minden ter'6kenys6g biztosilis66rt, 6s a

tev6kenys6g6vel iisszefiigg6sben harmadik szem6lynek okozott k-6r6rt. Villalkoz6 kciteles

megtenni a sziiks6ges kirmegel5z6si int6zked6seket.

21. A Villalko z6 az iltala 6s alkalmazottai iital z Megrendel6nek vagy a harmadik

szem6lynek okozott kir,6rt telies felel6ss6ggel tartozik. E korben a V6llalkoz6 kifeiezetten

kiitelezetts6get v6llal a:r,z. hogy a tev6kenys6g6b6l ered6 kirokat kiizvetleniil a kirosult fe16,

telies kiirrien megt6ritr.
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22. A Megrendel6hoz benyijtott kirt6rit6si ig6ny eset6n a Megrendel5 tovibbitja az ig6.nyt z
V6llalkoz6 fel6 tovibbi iigyint6z6sre. A tovibbitissal egyidejrileg Megrendel6 ti\6koztatla a

kitosultat az iigy 6tt6tel6r6[ 6s a Villalkoz6 vonatl<oz6 adatair6l (n6v, sz6khely,
fele15ss6gbiz tosit6, kritv6nyszim).

23. Yillllkoz6 a szerz6d6s alAit6,sakot, ezt k6vet6en pedig a szerz5d6s fennillisa alatt a

Megtendel5 felhivisira halad6kalanul k<iteles a Megrendel5 fel6 a biztositisi szerz5d6s vagy
kritv6ny bemutatis6val igazolni, hogy rendelkezik legal{bb r szerz6d,6s tirgya szerinti
tev6kenys6gte kitetjed5, 5.000.000, HUF/6v, azaz otrril\o foint/6v 6s kiresem6nycnk6nt
2.000.000 HUF, azzz k6trnilli6 forint <isszegre sz6l6 szakmai felel5ss6gbiztositissal. A biztosilisi
szerz5d6s vagy kotv6ny bemutatis a szerz6d6skrit6s felt6tele.

- Bztosit6 megrevez6se: AEGON Mz,gyatorszitg Zrt

- Kotv6nyszim: 81311

A felel6ss6gbiztosilist a Villalkoz o a szerz6d6s megszin6s6ig kriteles fenntartani. Amennyiben a

Villalkoz6 biztositisa - a Villalkoz6nak fel nem r6hat6 okb6l megsz,inik 6s helyette
halad6ktalanul, de legk6s6bb a megszfin6st5l szimitott 8 naptin napon belii.{ rli biztositisi
szez5d6st nem k<it, e muLsztis a szerz5d6snek a Megrendel5 Lltali tzornali mepziintet6s6t
(szankci6s felrnondisit) vonhatja maga utin. Amennyiben a Yiilalkoz6 felel5ss6gbiztosirisa a
Yillzlkoz6 mulaszrisib6l vagy mis, szimxa felr6hat6 okb6l szfnik meg a Megrendel6 jogosult a

szerz6d6s nonn haa)lyal tort6n6 felmondisira.

24. Az esedeges munkabaleseteket Villalkoz6 ielenti 6s tartja nyilvin.

25. A V6llalkoz6 6s a N{egrendel5 a keretrnegillapodis 6s az egyedi megrendel6sek teliesit6se
6rdek6ben a fentieken nil, iltal6ban is egyiittrnrikodnek. Ennek megfelel5en kell6 id6ben egyrnis
rendelkez6s6re bocs6ti6k a sziiks6ges adatokat 6s eszkiizriket, valamint gondoskodnak a tel)esit6s
tovibbi felt6teleinek megteremt6s6r6l. Az egynttrnrikod6si kotelezetts6g N{egrendel6
vonatkoz6siban nem jelent tobbletkritelezetts6g-villalist.

26. A Yillzlkoz6 - amennyiben kiilfoldi ad6illet6s6gri - koteles a keretmegillapod6shoz arra
vonatl<oz6 meghaalmazist csatol.ni, hogy az illet5s6ge szerinri ad6bat6sigt6l a magyat
ad6hat6sig ktizvedeniiLl beszerezhet a Y il)zlkozora vonatkoz6 adatokat az orszigok kiiz<itti
jogseg6ly igenybev6tele n6lkiiLl.

27. Yilalkoz6 kriteles a ketetmeg6llaped[s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt nrlaidonosi
szetkezet6t Megrendel6 szim6ta megismethet5v6 tenni 6s Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiteni a

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

IV.
MEGRENDEL6S

28. Megendel6 egyedi megrendelSt k6szit, melyben megadia a szolg6latis teljesit6s6nek
id6szak6t, megnevezi a szolgiltatissal 6rintett teriiLleteket. Nlegrendel6 az egyedr megrendel6t az
adott h6t kezdet6t megel6z6 hirom munkanappal koribban a Y6ltalkoz6 sz6mira ir6sban
megkiiLldi. Amennyiben Yi[dkozo az 6lt ett ftisbeli megrendel6vel kapcsolatban 24 6r6n beliil
kifogist nem teleszt el5, igy azt 

^ 
Felek elfogadotmak tekintik. Amennyiben Y illa,lkozo az

i.itemtervben meghatirozott hat6rid6ket elmulasztja kotb6rfizet6si k<itelezetts6g terheli.

29. Yiilalkoz6 munk6kat terv szerint, legk6s6bb zz egyedi megrendel5ben megjelolt ditumot
k<ivet5 munkanapon kdteles megfelel5 szem6lyzettel 6s eszkozokl<el a helyszinre 6rkezni 6s a
megtendelt szolg'iltatist megkezdeni. Amennyiben a k<izteriileti niiv6nyzet illapotib6l kifoly6lag
6let-, baleset-, vagy vagyoni kirvesz6ly 6ll fenn a kozteriileten, melyet a N{egendel5 jelez a
Villalkoz6 fel6, 6s a vesz6ly elhidrisit a ketetmegillapodisban foglalt munkanemek
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valamelyik6vel megrendeli, a V6llalkoz6 felel6s munkik megkezd6s6r5l a megtendel6st6l
szimitott 3 6rin beliil gondoskodni.

30. Villalkoz6 parkgondozisi munkik eset6ben rz egyedi megrendel6ben meghaiirozott munka
teliesit6se sorin 6pit6si napl6t vezet a szolg6ltalis teliesit6s6r5l. Az 6pit6si napl6ban a Villalkoz6 a

35. pontban meghatirozott munkanem szerinti bontisban kriteles feltiiLntemi a teliesit6si
id6szakokat (napokra lebontva), a szolgiltarissal 6rintett tetiiletek r,rgysitgitt azok alaptertilet6nek
m2-ben tort6n5 megjekil6s6vel, a teljesitett munka6rikat, valamrnt minden olyan koriiLlm6nyt,

mely megrendelt teljesit6st befolyisol)a. A Megrendel5 a teljesit6st jogosult ellen5rizni, 6s

6szrev6teleit az 6pit6si napl6ban feljegyezni. Megrendel5 6pit6sinapl6 alapjin illitja ki a

teliesit6sigazolist a teljesit6st krivet5 5 munkanapon beliil.

31. V6llalkoz6 a parkgondozisi feladatainak ellit6sib6l keletlez6 hullad6kot kriteles annak
faitAjin* megfelel6en Megrendel5 6lr.al meghatarozott hullad6kkezel6 l6tesitm6nybe @6cs-
Kok6nyi Regionilis Hrrlbd6kkezel5 Kcizpont) szlllitzri. A z6ldhullad6k kezel6s kolts6g6t

Megtendel5 a Villalkoz6 szimli\a alapj6n megt6riti a V6llalkoz6 r6sz6re.

KERETMEGALI-APODAS HATALYA, ID6TARTAMA, TELJESiTES HELYE

32. Szerz6d6 Felek rtigzitik, hogy jelen keretmeg6llapod6s a mindk6t f6l iita,h alAriLssal - elt6r5

id6pontban tort6n5 aliiris eset6n a k6s5bbi aliir6s napjin - l6p hatilyba, 6s ett5l szimitottan
hatirozott id6tartamra, 2022. mitcius 31. napiiig kotik. Felek kikotik, hogy a hati,rozott
id6tartam eltelte el6tt a keretmegillapod6s megszrinik a megillapod6s 34. poo{lban
meghatirozott keretcisszeg kimeriil6sekor, vagy a jelen keretmegillapodisban riigzitett egy6b

felt6tel bekovetkeztekor. Amennyiben a szez6d6s id6tartama alatt a megjelolt ketet<isszeg nem
keriil teljes m6rt6kben felhasznlllsn, V6llalkoz6 az esedegesen ebb5l ered6 king6ny6t nem

6rv6nyesitheti Megrendel6vel szemben

33. A teljesit6s helyszineinek felsorol6sit jclen keretmegillapodis 2. sz6mr.i mell6klet6t k6pez6

feladadeiris tz:ita,lmazzz.
vI.

ELLENERTEIq FIZETESI FELTETELEK

34. A ketetmegillapod6s keretcisszege 4.500.000,- Ft + AFA (-20 %) /6v.

35. Szerz6d6 Felek a v6llalkoz6i diiat az alibbiak szerint illapitjik meg:

a) sirral fedett teriilet kas z6lAsz:17 Ft+AFA/m'
b) siral fedett teriilet takaritisa: 14 Ft+AFA/m'z
c) sirral nem fedett teriilet kaszilAsa:16 Ft+AFA/m'?

36. N{egtendel5 el6leget nem fizet. A Villalkoz6 a hullad6kkezel6s diiit kiiLlon k<iteles szimlizni
a Megrendel5 r6sz6re. A villalkoz6si dij kiEzet6se a szen6dbsszeri teljesit6st kiivet5en, havi

elszimolis szerint, a teljesitett szolgiltatis mennyis6g6nek megfelel6en (t6teles elszimolis
szerint), a Kbt. 135. $ (5)-(6) bekezd6sriben 6s a Ptk. 6:130. $ (1) bekezd6s6ben foglaltak szerint a

szirrla klzhezvitel6t vagy - ha birmely, a Ptk. 6:130. \ (2) bekezd6s6ben szab6lyozott ktiriiLlm6ny

fennill - az rgazok szerz5d6sszer6 teljesit6st kovet6 30 napon belii,l, szimla ellen6ben, a

Villalkoz6 10300002- 10457412-49020014 sz6mri p6nzfotgalmt sziLrnlAiiLra tiirt6n5 utallssal,

forintban (HUF) keril kifizet6sre.

37. Megrendel6 a keretmegillapo dis €s n egyedi megtendel6sek teliesit6se sorin az z;d,6zAs

rendj6r6l sz6l6 2077 . 6vi CL. torv6ny (Att.) 6s vonatko z6 logszrbilyok rendelkez6seit kaLmazza.

V6llalkoz6 nem fizethet, illetve szimolhat el a szez6d6s teliesit6s6vel iisszefiigg6sben olyan

krilts6geket, melyek a Kbt. 62. s (1) bekezd6s k) pontjinak, ka) - kb) alpontj6ban meghat6rozott

v.
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felt6teleknek nem megfelel6 t,lrsas6g tekintet6ben mertlnek fel, 6s melyek V6[alkoz6 ad6kciteles
j<ivedelm6nek csiikkent6s6re alkalmasak

38. Villalkoz6 az tgazolt teljesit6st kovet5en iogosult szimla benJ'ujtis6ra. A szimlit mindenkor
egy p6ldinyban, a Megrendel6 sz6khely6t feltiintetve kell kiillitaru 6s leadni vagy megkiildeni.

39. Villalkoz6 a kibocs6tott sz6mlin koteles feltiintetru az egyedi megrendel5 tArgyAra, val6
hivatkozist. A szi.mla mell6klete a felrn6r6si napl6, a teljesit6si tgazolis, valamint a hullad6k
m6rleg)egy. Ett6l elt6r5en kiillitott szimlik eset6ben Megtendel6 jogosult az.okat
azonosithatadank6nt visszakiildeni, 6s a visszakiild<itt sziml6ban 6rv6nyesitett kovetel6s nem vdlik
esed6kess6.

40. Jelen keretrnegillapodi s 6s az egyedi megrendel6sek AFA inansziozi.sa a hatilyos
jogszab6lyok el5ir6sai szerint tort6nik.

41. Megrendel5 fizet6si k6sedelme eset6n t Yiilalkoz6 a Kbt. tendelkez6seinek megfelel6en
jogosult a Ptk. 6:155.$-6ban megharirozott k6sedelmi kamatot, illetve a behajtisi k<ilts6gitalinyr6l
sz6l6 2016.6vi IX. trirv6ny 3. $ (1) bekezd6se szerinti forint<isszeget k6vetelni.

KESEDELMES TELJESiTES, MEGHIUSULAS, KARTERiTESI FELEL6SSEG

42. Yiilalkoz6t a kaszilisi munkik egyedi megrendel6ben meghatirozott hatirid6k onhib6i6b6l
t<in6n6 elmulasztisa eset6n k6sedelmr kotb6rfizet6si kotelezetts6g terheh. A k6sedelmi kotb6r
m6rt6ke naponk6nt az egvedi megrendel6s (egyedi szerz5d6s) alapjin elszimolt, AFA n6lknl
szimitott ellenszolg'iltat{s 2 ok-a. A k6sedelmi kritb6t a k6sedelembees6s napiit6l esed6kes.
K6sedelmi kotb6r maxim6lis m6rt6ke az egyedi megrendel6s kapcsin: az egyedl megtendel6s
alapjin elsz6molt, iltalinos forgalmi ad6 n6lkiiLl szimitott ellenszolgiltat6s: 30 o/o a A k6sedelmi
kotb6r maximilis m6rt6ke a keremre#llapod6s nett6 keretiisszeg6nek 10 %o-a.

43. A Megtendel6 csak abbar, a,z esetben tarthat ig6nyt a k6sedelmi kotb6rre, amennyiben a

k6sedelem a Yiila,lkoz6 hibrirb6l ered. Amennyiben a Megrendel5 a Y illzlkozo 6ltal 6sszenien
k€rt, a szetz.6dlsszeri teljesit6shez sziiks6ges rnform6ci6t, adatot, nyilatkoz 

^tot, 
hozz6j6rwl st,

drint6st a Szerz6d6 felek 6ltal irisban r<igzitett hatirid6n belti{ nem bocsitja a Villalkoz6
rendelkez6s6re, 6s a k6sedelmes teljesit6s ktzlt6lag Megrendel6 ebb6li Villalkoz6 iltal el nem
h6rithat6 mulasztisib6l ered, abban az esetben kotb6rig6ny nem riw6nyesithet5. Villalkoz6t
tovibbd nem terheh kotb6r6zet6si k<itelezetts6g, ha kotelezetts6gei teliesit6s6t vis maior
akadllyozza meg. Vis maior alatt 6rtend5k kiikin<isen elemi csapisok, szfti,kok vagy egy6b
munkahelyi zavargisok, f<ildcsuszaml6sok, foldreng6sek, viharok, vill6mcsap6sok, iradisok,
valamint egy6b hasonl6, el6re nem lithat6 esem6nyek, amelyek mindk6t f6l 6rdekk<it6n kiviil
meriilnek fel, 6s amelyeket a felek kell5 gondossiggal sem tudnak kikiiszobokri.

44. Ha a keretmegillapodis - olyan okb6l, amely6rt VilTelkozo felel6s - meghirlsul, a Villalkoz6
k<j,teles az 6ves, 6ltalinos forgalmi ad6 n6lkil szimitott keretmegillapodis szerinti keretcisszeg 15
oh-6nak megfelel5, szimszerfien 675.000 HUF, azaz hatszizheweniitezet forint osszegi kotb6r
megfizet6s6re. Felek tcigzitik, hogy a meghir.isulisi kcitb6r vetit6si alapja a teliesit6s a ,nyiban
csokken.
45. Megendel6 kotb6dg6ny6nek 6rv6nyesit6se nem ielenti a N{egrendel5 eg16b ig6nyeinek -
hibis teljesit6shez kot5d5 - elveszt6s6t.

46. A Megrendel6 az egyedt megendel6st5l elillhat, koteles azonban a Yilla,lkoz6 iital u eliilis
krizl6s6ig tgazolhat6ar, elk6szitett, illetve megkezdett munk6k telies ellen6rt6k6t megt6riteni 6s
jogosult egy6b igazolt kirinak megt6rit6s6t igenyelni.

VII.
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VIII.
A KERETMEGALT-AroDAs M6DosirAse" rmcszUNesr Es ANNAr(

locr6verrnzuBrwer
47. Szerz6d6 Felek ielen ketetmeg6llapodist V,tzit6lag a Kbt. 141. $ szednu korii{m6nyek
fennillta eset6n m6dosithatjik.

48. Birmelyik f6l jogosult a ielen keretrnegillapodist 90 naptiri napos felmondisi haririd6vel, a

tnisik f6lhez int6zett ir6sbel.r nyilatkozattal, indokolis n6lkiil, rendes felmoadissal felmondani.
Egyoldali felmond6s eset6n a felmondisi id6 kezd6 napja a felmond6 f6l t6rtivev6nyes 6rtesit6
level6nek a misik f6l iltali k6zhezv6tele. A Posta 6ltali misodik eredm6nytelen k6zbesit6si kis6rlet
eset6n a lev6l k6zbesitetmek tekinthet5.

49. Megtendel5 ielen keretrnegillapodist a Villalkoz6hoz int6zett irisbeli nyilatkozattal,
kirt6rit6si kritelezetts6g n6lkiil azonnali hatillyal felmondhatja, ha

a) a YiiJelkoz6 ielen keretrnegillapodisban foglalt szetz5d6ses kritelezetts6geit sulyosan

vagy ism6telten megszegr;
b) olyan okb6l, ami6rt Villalkoz6 felel6s birmely egyedi megrendel6s megszfinik,
c) a V6llalkoz6 a Megrendel6 iltal megadott 6sszeni hatirid5n beliil nem tesz eleget annak

a felhivisnak, hogy keretrneg6llapodisban foglalt kotelezetts6geinek tegyen eleget;

d) a Villalkoz6 a 35. pontban megharirozott egys6girak birmelyik6t egyoldalian,
N{egrendel5 hirinyin m6dositja,

e) a Villalkoz6 Ezet6sk6ptelenn6 vilik, felszimolisi vagy v6gelsz6molisi eljfu6s indul vele
szemben, felfiiggeszti gazdas6gi tev6kenys6g6t;

$ a Villalkoz6 6ltal fizetend6 k6sedelmi kcitb6r osszege el6ri jelen keretmegillapodisban
meghatirozott maximilis m6rt6ket fteretmegillapodis szednti, AFA n6lkiil szimiton
keretosszeg 10 o/o-At.) /ilyen esetben a Megendel5 meghirisulisi k<itb6rt nem
krivetelhet/;

g) joget6s marasztal6 h^taroz^tot hoznak a Y iilalkoz6 szakmai tev6kenys6g6t 6rint5
szab6lys6rt6s vagy bfincselekm6ny miatt

h) a Krizbeszerz6si D<int6bizottsig a Kbl 152. $ szerinti httirozztabzn megillapitotta a

kozbeszerz6si elj6risra vonatkoz6 szabilyok megs6rt6s6t, felt6ve, hogy a jogs6rt6s

befoly6solta a krizbeszerz6si eljirdst lez6t6 dont6st,
i) a Villalkoz6 biztositisi szerz6d6se a jelen szerz5d6s id6tartama alatt megszrinik 6s

helyette a Villalkoz6 ril biztosilisi szerz6d6st nem kiit, vagv amennyiben a biztositisi
szerz5d6s nem a Villalkoz6nak felr6hat6 okb6l szint meg, a megszint6st kovet5 8

napon be liil nem krit;

i) a Villalkoz6 a Kbt. 138. S (2) - (4) bekezd6s6ben foglaltakat megs6rti,
k) a V6llalkoz6 megs6rti a titokardsi kritelezetts6get.

50. Megendel6 az egyedi megrendel6st (egyedi szerz5d6st) a Villalkoz6hoz int6zett ir6sbeli
nyilatkozattal, lrirt6rit6si kcitelezetts6g n6lkiil tzonnahhatillyal felmondhatja, ha

a) a Villalkoz6 a szerz6d6ses kotelezetts6geit srilyosan vagy ism6telten megszegi;

b) n egyedt megrendel6s k6sedelmes teljesit6se okin k6sedelmi kritb6r el6ri a maximumot
(a k6sedelemmel 6rintett, szolgiltatisi elemre elszimolt, AFA n6lkiil sz6mitott
ellenszolgiltat6s 30 %-ar),

c) a Villalkoz6 a Megtendel5 6ltal megadott 6sszeni hatidd5n beliil nem tesz eleget annak

a felhivisnak, hogy szerz5d6sszeni kotelezetts6geinek tegyen eleget;

d) az adott kritelezetts6g6te el5irt teljesit6si haririd6 letelte el6tt nyilv6nvalovi vilik, hogy a

Yiiblkoz6 az egyedi megrendel6ben rrigzitett munkit csak szimottev6 k6s6ssel vagr - a

&
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fogyat6koss6g kikiiszcibol6s6re uizcitt m6ltinyos hatirid5 letelte ellen6re is - hibisan
tudja elv6gezni.

51. A Megtendel6 a keretmeg6llapodist felmondhzqz vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l
elillhat, ha a Kbt. 143. $ (1) bekezd6s6ben meghalirozott esetek birmelyike fenn6ll. A
Megrendel6 a Villalkoz6hoz int6zett itisbeli nyilatkozattal, kirt6rit6si k<itelezetts6g n6lkiil

^zonn^li 
hatillyal felmondja a keretmegillapodist, ha a Yilldkoz6 tulajdoni helyzet6ben vagy

tulaidoni viszonyaiban birmely, a Kbt. 143. $ (3) bekezd6s6ben meghatirozott kortilm6ny
bekcivetl<ezik.

52. Yillalkoz6nzk a szerz5d6sszeg6s6b5l ered5 k6rt meg kell t6ritenie, 6s mentesitenie kell a
Megendel5t, illetve annak Villalkoz6it 6s alkalmazotait minden perrel, igennyel, vesztes6gg€l 6s

kirral szemben, amely a Yiilzlkoz6 tev6kenys6g6b6l vagy mulasztis6b6l ered ielen
keretmegillapodis vrgy a keretrnegillapodis alapi{n l6rej6tt egyedi megrendel6s teljesit6se sorin.

53. A Villalkoz6 a Megrendel6 sulyos szez6d6sszeg6 magzttttzsa eset6n jogosult azonnali
hatillyal ft6sban felmondani a szerz5d6st. Ebben az esetben a Y iilzlkoz6 jogosult a

Megrendel5vel szemben 6rv6nyesiteni a szerz,6d6.sszegbsb6l fakad6 egy6b ig6nyeit is. Sulyos
szerz5d6sszeg6snek tekintend6 kiii<in<isen, ha:

a) Megrendel6 iltal kiillitott igazoL:is 6rtelm6ben esed6kes birmely iisszeget nem Ezet ki a

villalkozisi szerz5d6sben meghatitozott hat{rid5ig, felt6ve, hogy a Y iilalkoz6 i/rtal
trizott legalibb 30 napos p6thatirid6 is etedm6nyteleniil eltelt, valamint

b)a Megrendel6 6zet6sk6ptelenn6 vilik.

IX.
EGYUTTMITKODES

54. A munkav6gz6s iisszehangolisa, a szolg'iltatis teljesit6se sorin szifis6gess6 vil6 int6zked6sek
megt6tele tekintet6ben.

Y ii)alkoz6 t6sztt6l kapcsolattart6 szem6ly:
n6v: Hesz Gibot
telefon; 30/986-8736
e-mail: office@lian.hu. heszsl @smail.com

Megrendel6 t6sz6t6l kapcsolattart6 szem6ly:
n6v: Pandur I(iroly
telefon: +36-30/ 37 8-37 13

f.tz;x: +36-72/ 805-333
e-mai} pandur.karoly@biokom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonszim6t, stb.) a Felek kizfuolag a

szerz5d6s teljesit6s6vel <isszefligg5 kapcsolattartis c6ljrib6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6 egy6b
jogos 6rdekek 6w6nyesit6se 6tdek6ben jogosulak kezelni. Felek az z,da:&ezel6.s sorin a

kapcsol6d6 jogszabilyok 6s adatv6delrni sztbiiyzatatk rendelkez6sei szerint jimak el.

55. Szerz6d6 felek jelen keretrnegillapodisban felhatalmazzitk az el6z6 pontban megnevezett
k6pvisel5iket, hogy a szolg.iltatis teliesit6s6vel kapcsolatos dont6sekn6l, a teljesit6si
jegyz6konJwek aliititsinil a feleket telies jogkomel k6pviselj6k. Ezen k6pvisel6k jogosultalq illetve
k<itelesek megtenni mindazon mriszaki int6zked6seket, nyilatkozatot, amely a kerctmeglllapodis
vagy az egyedi megtendel6sek teliesit6s6hez sziiks6gess6 v6lik 6s a jelen keretrneg6llapod6sbtn, az
egyedi megtendel6k, illetve ezen dokumentumok mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes.
Szerz6d6 Felek k6pwisel6inek a jelen keretmeglllapod6sban biztositott jogkor6nek korlitozisa a
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misik f6llel szemben csak fuisbeli kozl6st6l kezdve hat6lyos. A k6pvisel6k szem6ly6ben trirt6n6
viltozist a felek egymissal azonnal, ftisban kcizlik.

56. Szerz6d6 Felek kotelesek egymis kozotti valamennyi kozl6st, 6rtesit6st, int6zked6st 6s

dont6st irisban rogzitertt 6s egymishoz halad6ktalanul eljuttami. Minden olyan kozl6st, me\ a

keretrnegillapodis vagy az egyedi megtendel6sek vonatkozis6ban a cimzett t6sz6t5l
tudomisulv6telt, vagy int6zked6si k6telezetts6get ielent, illetve keletkeztet, postai 6ton is meg kell
kiildeni. A postai riton eliuttatott nyrlatkozatok k6zbesitetmek tekintend6ek, amennyiben azok

,,nem keteste", ,,itv6telt megtagadta", ,,cimzett ismereden" vagy hasonl5 tartalm'i postai ielz6ssel
6tkeznek vissza a nyilatkozattev6hriz.

57. Megendel5nek 6s Villalkoz6nak mindent meg kell tennie annak 6rdek6ben, hogy kcizvetlen

t6rgyal6sokon, b6k6s riton rendezzenek minden olyan n6zetelt6r6st vagy itAt" amely kozottiik a

ketemregillapod6ssal vagy egyedi megtendel6ssel kapcsolatban felmeriil. Ha a Megrendel5 6s a

Villalkoz6 6sszerff hatirid5n belil nem tud)ik megoldani a keretmegillapodissal vagy u dapiitt
l6rejott egyedi megtendel6ssel risszefligg6sben keletkezett jogvitijukat, annak eldrint6se

6tdek6ben alivetik magukat a hatisktiti szabilyokra figyelemmel a P6csi Jirisbir6s6g, illetve
pet6rt6kt6l fiigg5en a P6csi Torv6nysz6k illet6kess6g6nek.

58. Szetz5d6 Felek megillapodnak abban, hogy jelen ketetmegillapodls hatAlyinak tarr^ma Ll^tt

6s azt kovet5en bizakntsu, iizleti titokk6nt kezelik a keretmegillapodis, illetve tz egyedi

megtendel6ek teljesit6se kapcsin tudom6sukra iutott inform6ci6rkat, t6nyeket vagy adatoka!
azokat harmadik f6lnek semmilyen formiban nem adiik tov6bb. A fenti inform6ci6k, t6nyek,

valamint adatok a misik f6l ilal el6zetesen adott kifejezett r6sbeh hozzi\6ni6sa n6lkiil
kiz6r6lag a ketetrnegillapodis 6s az egyedi megrendel6ek teljesit6s6re hasznilhat6k fel.

59. Mindk6t fll tijlkoztatla 6rintett munkav itl,l ott a ielen keretmegillapod6sban foglalt
kotelezetts6geir6l 6s felel6ss6get v6llalnak sajit munkavillal6ik tekintet6ben a fenti
kritelezetts6gek teljesit6s66rt.

60. Szetz6dS Felek magukra n6zve kiitelez6nek fogadjik eI, hogy a Kbt. 6s az illxnhiLztartAst6l
szol6 2071.6vi CXCV. tcirv6ny szerhti illet6kes ellen5rz6 szervezetek feladat- 6s hatisk<iriiknek
megfelel6en a kiizbeszez6si elj6risokat 6s az azok alapjin megkotott szerz5d6sek teliesit6s6t

rendszeresen ellen6rizheti!, 6s hogy r6sziikre a logszabiiy szerhti inform6ci6 megadisa iizleti

titokra val6 hivatkoz6ssal nem tagadhat6 meg.

x.
I\IYILATKOZATOK

61. Mindk6t f6l kiielenti, bogy

- ketl6 felhatalmazissal 6s jogkrirel rendelkezik a jelen keretrnegillapodis aliir6sira 6s

teljesit6s6re;

- a jelen keretmegillapodist a f61 nev6ben alifu6 szem6ly megfelel6, a vonatkoz6
jogszabilyok 6ltal megkiv6nt regisztilt alLttitsi ioggal rendelkezik, igy ftsz6t6l a

keretrneg6llapodis a'liitisa 6s teliesit6se nem eredm6nyezi mis, olyan szetz6d,6s' vagy

egy6b jognyilatkozat megszeg6s6t, melyben f6lk6nt szetepel;

- nincs olyan fiigg6ben lev6 kdtelezetts6ge, vagy 6rdekkiir6ben l6v6 m6s koriiim6ny,

amely kedvez6tleniiLl hathat a jelen keretmegillapod6sban foglaltak 6rv6nyess6g6te,

teljesit6s6te, vagy sajit tel)esit6si k6szs6g6re, illetve k6pess6g6re.

u'7'
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xI.
EGYEB RENDELKEZESEK

62. Yillalkoz6 kiielenti, hogy rendelkezik legal6bb 1 db lega!6bb 3 tonna cissztcimegfi

tehetgepiirmrivel, 6s kotelezi mzgit ana, hogy az egyedt megrendel6sek teliesit6s6hez eset6n ezen
j6rmrivet hasznilia

63. A ielen keretrnegillapodisban nem szrb yozon k6rd6sekben a Polgfui Tow6nykonJ'vr5l
szolo 2013.6vi V. torv6ny, a k<izbeszerz6sekt6l s2616 2015. 6vi CXLIII. t<irv6ny, valamint az

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

eljitisban k6szitett ajinlati felhivis el6irisait kell alkalrnazni.

64. Jelen keretmegillapodis elv6laszthatatlan risz6tk6pez* u al6bbi mell6kletek:

1. szimf mell6klet A jinlati Felhivis
2. szimri mell6klet: Fela&deiris (ennek esedeges kcizbeszez6si eljit6s sorin kiadott

m6dositisa(i))
3. szim(r mell6klet: Teriilet kimutatis (ennek esedeges k<izbeszerz6si elj6ris sor6n kiadott

m6dositisa(i))
4. szimri mell6klet A kcizbeszerz6si eliirisban kiadott [2] sz6m6 kieg6szit6 tlj6koztatis(ok)
5. szimi mell6klet Yi alkoz6 zjidata

A Szerz6d5 Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatol6sra

a keretmegillapodis t<irzssz<iveg6hez, de a, Szerz6d6 Felek szimira ismen azok tarta,lma. Ezen
iratokat igy kell tekinteni, mint amelyek a jelen ketetmegillapodis eh,ilaszthatadan t6sz6t

ktpezrk, uza,l egyitt 6rtelmezend5ek.

Jelen meg6llapodist a Szerz6d6 felek k6pvisel5i elolvasis 6s ittanulminyozis wtAn l6virhagi6lzg,
mint akaratukkal mindenben megegyez6t 4 eredeti, egyez6 p6ld6nybart ttzk alA, melyb6l 2
p6ldiny Megtendel6t, 2 p6ld6ny Villalkoz6t illeti.

K6oviseli: Kotin Zdltir' 
ff$nf,l$iffi::lj f,::i'fff.,,y-:

Adoszim: t.1759996-241

Kelt: P6cs, 2020. €v.!:!. .9'!.'. ,"0;;"
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