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vAr.lerxo zAsl KERETM e cALLApooAS

amely l6trejott egyr1szr6l a BIOKOM Nonprofit I(ft. (sz6khely: 7632 P6cs, Sikl6si rit 52.,

c6gjegyz6kszarna:02-09-062862, ad6szim: 11014959-2-02., k6pviseli: Genczler Istvin tigyvezet6

igazgat6), mint Megrendel6 (a tov6bbiakban : M e grendel6),

misr6szr6l MAKKT Erd6 Kft. (sz6khely: 7630 P6cs, Buzs6ki Imre u. 9; clgegyz6kszim: 02-09-

079759, ad6szim: 22976495-2-02, bankszNnlxzdm: 50800142-15366478-00000000, k6pviseli:

Gocsei Miklos tigyvezet6) mint V6llalkoz6 (a tovibbiakban: V6llalkoz6) (a tovibbiakban
egldtte s en : Szer z6 d6 felek) kozo tt a mu nap on az alitbbi felt6telekkel.

ELdZM.ENYEK

1. Megrendel5, mint aiinlatk&6 2020. ilpnlis h6 07. napiin ,,Yizfolyisok kaszilisa, boz6t- 6s

cserieirtisa" targyban a kozbeszerz6sekr6l szol6 2075.6vi CXLIII. torv6ny (tovibbiakban: Kbt.)
Harmadik R6Je alapiSn, l<p,-SSOZ/ZOZO iktat6sz6mon kozzltett hirdetm6nnyel nyilt
kozbeszerz6si eljarast inditott. Megrendel6 akozbeszerzlsi elilr6st a Kbt. 61. $ (5)-(6) bekezd6se

alapiiln r6szekre bontott4 melynek alapjin a kozbeszerzls 2. r6sz€t k6pezte: Vfzfolydsok
kiilteries kaszdlfisa, boz6t- 6s cserieirtdsa.

2. Megrendel6 a kozbeszerzls targyixd szemben tarnasztott mennyis6gi 6s szakmai

kovetelm6nyeket az elj6r6st megindit6 felhivisban 6s a kozbeszerzlsi dokumentumban hatLrozta

meg.

3. Megrendel6 a kozbeszerzl.si eljilrirs sorin benyuitott aiinlatokat megvizsg6lta, egymissal
osszevetette, a szriks6ges 6rt6kel6st lefolytatta, 6s dont6s6t az elbirililst kovet6en, 2020. 6v

szeptember h6 01 napiin ir6sban aidnlattev5kkel kozolte. Megrendel6 hivatkozott
kozbeszerz6si elj6r6sban hozott dont6se szerint a nyeftes ajlnlattev6 a 2. ftsz vonarkozisiban
V6llalkoz6 lett.

4. Ilyen el6zm6nyek utin a Szerz6d6 Felek az ajinlati felhiv6snak, a dokument6ci6 r|sz|t
k6.pez6 feladatleftilsnak, valamint aY6llalkoz6 kozbeszerzl,si eliirLsban benyujtott aiinlat6nak
megfelel6en az zlibbiak szerint illapodnak meg:

I.
ENTBLMEZo RENDELKEZESEK

5. A keretmegillapodisban szerepl5 al6bbi kifejez6sekre a kovetkez5 meghatarozilsok

vonatkoznak:

Munkanapl6: A keretmegillapodis keretein behil a koztenileten v6gzett zoldtenileti munk6kkal

pirhuzamosan vezetett, azok feliegyzlslre szolgil6 dokumentum, melyet a Yillalkoz6 napi

rendszeress6ggel vezeq 6s abban ktilonosen feltrinteti az aktnlis d6tumot, id6i6r1si adatokat, az

adott napon aktuilis munkatenileti egys6geket a tenilet-kimutatis dapitrn, ^z elv6gzett

munkanemekeq valamint minden olyan t6nyez6t,mely amunkav€gz6st befolyisolia.

Felm6r6si napl6: A munkanapl6 mriszaki tartdmit osszegz6 dokumentum, melyben

szerepelnek a munkav6gz6s helyszinei (tenilet-kimutatis alapjin megbonwa), valamint az adott
tenileteken elv6gzett munkanemek tablazatos formiban. (A felm6r6si napl6 a teljesit6sigazolis

l<tillitisinzk felt6tele, 6s a kibocsitott sz6mla kotelez6 mell6klete.)

Kbt.: a Kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015.6vi CXLIII. torv6ny.

Keretmegdllapodds: Jelen kereunegillapod6s, melynek szerves rlsze annak valamennyi

mell6klete, illewe a keretmegillapod6s alapiin kotott egyedi megrendel6k.

1

w,ev



Telies(t6sigazolfisz a Megrendel6 ihd a Kbt. 135. S (1) bekezd6se alapiin kiillitott, az egyedileg

megrendelt munkamennyis 69 tel j esit6s 6t igazolo okirat.

II.
A KERETMEGALU.PODAS IANCYE

6. Yallalkoz6 feladatit k6pezi az eljarist megindit6 felhivisban meghatatozott, 6s V6llalkoz6
ziinlatiban v6llalt kovetelm6nyeknek megfelel6en, a P6cs vdros kiizigazgatdsi teriilet6n
vfzfolydsok kiilteries kasz6l6sa, boz6t- 6s cserieirtdsa a ielen keretmegillapodds
elva)aszthatzdan r6sz6t k6pez6 2. szimi mell6kletben foglalt r6szletes feladatJ,eirils, valamint a 3.

szrn:6 mell6kletb en fo glalt r6s zletes tenilet-kimutat6s szerint.

7. A Szerz6d6 felek rogzitik, hogy keretrneg6llapodis keret6ben elv6gzend6 f6bb munk6k:
Kaszilils 341.120 m' tenileten, boz6t- 6s cserjeirtis 16.100 m2 teriileten, nidvigps 24.938 m2

teriileten, rovibbS, a kitermelt 6s lehullott anyagok kiyelolt hullad6kkezel6 l6tesitm6nybe tort6n6
szilllitasa, illet6leg minden jelen szen6d6s mell6klet1tk6pez6 mriszaki leirisban meghatirozott
szolgiltatin.

8. Megrendel6 adott kozbeszeruls megval6sitisa 6rdek6ben a Kbt. 105. S (1) bekezd6s a)

pontja alapiin megrendel6 lapot (tovibbiakban: egyedi megrendel6s) krild. Felek megillapodnak
abban, hogy a keretrnegillapod6s alapiiln l6trejov6 egyedi kotelmi jogviszonyuk zz egyedi

megrendel6 lup Megrendel5 iitali kiktild6s6vel ion l6tre. A Felek kijelentik, hogy ielen
keretmegillapodis, illet6leg a keretrnegillapodis id6tartama alatt kikildend6 egyedi

megrendel6lap a keretrnegillapodis tirgyitk€pez6 szolgVltatds teliesit6s6nek valamennyi felt6tel6t

tartalmazz4 illewe tartalmazni fogja, erre figyelemmel az egyedi megrendel6sek sorin ktilon
megillapod6st nem kotnek

III.
MEGRENDELo JOGAr ES TOTELEZETTSSCSI

9. Amennyiben V6llalkoz6nak az aiinlatt felhivdsban, a 2. szarnri mell6kletben, valamint a 3.

szAmi mell6kletben nem szerepl6, a teljesit6shez sztiks6ges egy6b informici6ra .van szriks6ge,

koteles az informici6 ig6ny6r6l Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiteni. Megrendel6 villlalia, hogy
Y6llalkoz6 altd lsszerfien k6rt, a szerz6dlsszeni teliesit6shez sztiks6ges minden inform6ci6t,
adatot, nyila*ozatot, hozzijarulilst a lehet6 legrovidebb 6sszeni hatdrid6n beltil - k6sedelem

n6lkril - Y illalkoz6 rendelkez6s6re bocsitja.

10. Megrendel6 jogosult a Y6llalkoz6 tev6kenys6g6t ellen6rizni, de az ellen6rz6s a V6llalkoz6

szerz6d1.sszeni teljesit6s6t nem hitdtzthatia. Villalkoz6 nem mentestil a felel5ss6g al6l, ha

Megrendel6 az ellen6rz6st elmulasztotta vagy nem megfelel6en vlgezte el, 6s nem is hivatkozhat
af,ta,

IV.
vAuarr ozo JocAr ES KOTELEzETTSEcBI

11. V6llalkozo hiladlktalanul kozol Megrendel6vel minden olyan konilm6nyt, amely felen
keretmegillapod6s 6s az egyedi megrendel6k teliesit6s6t 6rdemben 6rinti vagy befolyisolia.
Yfullalkoz6 koteles a keretrnegillapod6s teljesit6s6nek teljes id6tartama ilztt tulajdonosi
szerkezetltMegrendel6 szimanmegismerhet6v6 tenni 6s Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiteni a

Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti tigyleteir6l.

12. A Yiilalkoz6 a teljesit6s6hez iogosult alvillalkoz6kat ig6nybe venni. A Villalkoz6
kif elenti, hogy a keretmegillapod6s megkot6s6nek id5pontiitig a Megrendel6nek valamennyi
olyan alvillalkoz6t bejelentette, amely r6.szt vesz a keretmegillapodis, illet6leg zz egyedi

megrendel6k teljesit6s6ben, 6s - ha a megel6z6 kozbeszerz6si eliirisban az adott alvilllalkoz6t
2
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m6g nem nevezte meg - a beielent6ssel egyiitt nyilatkozott ar.6l is, hogy az iltalz ig6nybe

venni kivint alvilllalkoz6 nem 6ll kizfu6 okok hatilya alatt.

13. A Yillalkoz6 a keretmegillapodis teljesit6s6nek id6tartamaalatt koteles a Megrendel6nek
minden tov6bbi, a teljesit6sbe bevonni kivint alvillalkoz6t el6zetesen bejelenteni, 6s a
beielent6ssel egyritt nyilatkozni arr6l is, hogy az altala ig6nybe venni kivint alv6llalkoz6 nem
illkizir6 okok hatilyz alatt.

14. Vdllalkoz6 a teliesit6shez a kozbeszerzlsi eliilris sor6n, az alkalmass6ginak igazollsiban
r6szt vett szervezetet a Kbt. 65. S (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don koteles
ig6nybe venni, valamint koteles a tellesit6sbe bevonni az alkalmassirgigazolilsihoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonisa akkor maradhat el, vagy helyettrik
akkor vonhat6 be mis (ide6rwe az 6talakul6s, egyesril6.s, sz6tv6ltrs 6tj6n tort6nt iogut6dl6s
eseteit is), ha a Yillalkoz6 e szervezet y^gy szakember n6lkril -vagy 

^ 
helyette bevont 6i

szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassigi kovetelm6nyeknek,
amelyeknek a Yillalkoz6 a kozbeszerzl.si eliirisban az adott szervezettel vagy szakemberrel

egyritt felelt meg. Yitllalkoz6ra a kozbeszen6si eljiris sor6n bemutatott szervezetek 6s

szakemberek bevonis6ra tekintet6ben egy6birlnta Kbt. 138 $ (4) bekezd6se alkalmzzand6.

15. V6llalkoz6 a jogosan ig6nybe vett alv6llalkoz66rt tigy felel, mintha a munk6t maga

v6.gezte volna, alvillalkoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele eset6n pedig felel6s minden olyan
kir6.rt is, amely an6lktil nem kovetkezett volna be. Ha a Yillalkoz6 a ielen IV. fejezet
rendelkez6seit megszegi, a Megrendel5 jogosult a szerz6d6sszeg6s kovetkezm6nyeit
alkalmazni. A Villalkoz6 az illtala 6.s alkalmazottai 6ltal okozott k6r6rt telfes felel6ss6ggel
tartozrk. E korben a Yillalkoz6 kifef ezetten kotelezetts6get villzl arca, hogy z tev6kenys6ge
folyt6n ered5 kirokat teljes konien megt6riti. Villalkoz6 aMegrendel6nek v^gy a harmadik
s zem6lyn ek o ko zott kiro k6rt felel6 s s6gg el tarto zik.

16. A Yiilalkoz6 az dtala 6,s dkalmazottu altd okozott kdr€rt teljes felel5ss6ggel tartozik. E
korben a Y6llalkoz6 kifefezetten kotelezetts6get va)lal ara, hogy a tev6kenys6ge folyt6n ered5

kdrokat teljes konien megt6riti.

77. Az esetleges munkabaleseteket Yillalkoz6 ielenti 6s txtia nyilvin.

18. A Yillalkoz6 kotelezetts6get villal arca, hogy a szolglltatast a vonatkoz6 jogszabilyok 6s

el6ir6sok (t6zv6delmi, vaglronv6delmi, munkav6delmi, eg6szs6gtigyi, stb. felt6telek) telies korri

betartisival v6gzi.

19. V6llalkoz6 a lefolytatott kozkozbeszerztsi eli6r6s alapiin megkotott jelen keretrnegillapodis,
az egyedi megrendel6k (egyedi szerz5d6sek) rendelkez6sei, illewe a Megrendel6 utasit6sai szerint
koteles eli6rni. Megrendel6 utasitisa nem terjedhet ki a munka megszervez6s6re, nem teheti a
teljesit6st terhesebb6.

20. Yiilalkoz5 koteles a munkatenilet kozelit6s6t teniletrongplils n6lkul megval6sitani, illetve a
tenilet 6llags6relme eset6n annak helyreallitisfu6l gondoskodni. A levigott nov6nyzet

osszegyfift6se, elsz6llitis4 illewe a fenntartasi tenileten tort6n5 elhelyez6se tekintet6ben a

Megrendel6 k6pvisel6ie ad utasitist. A r6zsrikr6lalsszlllkot minden esetben a fenntartisi tenilet
sik r6sz6re kell hizni, mederben kaszil6k nem hagyhat6. Villalkoz6 a ielen keretrnegillapod6sban

irt feladatatnak elliltilsib6l keletkez6 hullad6kot koteles a Kok6nyi Region6lis Hullad6kkezel6

Kozpontba szallitani.

21. A Yilldkoz6 6s a Megrendel6 a keretrnegillapod6s 6s az egyedi megrendel6k teliesit6se

6rdek6ben a fentieken t:ul, attzlilban is eg5nittmrikodnek. A teljesit6st 6rint6 minden l6nyeges

konilm6nyr6l halad6ktalanul t6f6kozt^tjak egymist. Az egyrittmrikod6si kotelezetts6g Megrendel5

vonatkozisiban nem jelent tobbletkotelezetts6g-villal6st.
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22. Ha Megrendel5 c6lszenitlen vagy szakszeniden utasitist ad, erre a Yillilkoz6 koteles 5t
indokolist tanilmaz6 v6lem6ny kifeit6s6vel, irisban figyelmeztetni. Ha a Megrendel6 

^figyelmeztet6s ellen6re utzsitlr, t fenntartj4 a Ydldkoz6 az egyedi megrendel6t felmondhatja,
illet6leg a keretmegillapodist6l indokol6ssal ell6tott irdsbeli nyilatkozattal elillhat. Ha nem ill el, a

Megrendel6 utasitisa szerint a Megrendel6 kockdzat6ra koteles a munk6t elv6gezni.

23. A Yallalkoz6 - amennyiben krilfoldi ad6illet6s6gri - koteles a keretrnegillapodishoz zrra
vonatkoz6 meghatalmazast csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6sigt6l ^ magyat
adohat6sig kozvedenril beszerezhet a Villalkoz6ra vonatkoz6 adatokat az orszigok kozotti
j ogseg6ly ig6nybev6tele n6lktil.

v.
MEGRENDELES

24. Megrendel6 egyedi megrendel6t k6szit, melyben megadia a szolglltatis teljesit6s6nek
id6szakit, megnevezi z szolgpltztzssal 6rintett tenileteket. Megrendel6 az egyedi megrendel5t a
szolgfltatis megkezd6s6t megel6z6legalibb hirom munkanappal koribban zYallalkozo szimilra
ir6sban megkiildi. Amennyiben Villalkoz6 az titemtervben meghatarczott hatirid6ket elmulasztja
kotb6rfi zet6si kotelezetts69 terheli.

25. Yillalkoz6 munkikat terv szerint, legk6s6bb az egyedi megrendel6ben megjelolt d6tumot
kovet6 munkanapon koteles megfelel6 szem6lyzettel 6s eszkozokkel a helyszinre 6rkezni 6s a
megrendelt szolgpltatast megkezdeni.

vI.
KERETM E GALI-APO DAS HATALYA, IDoTARTAMA, TE LJES f TE S H E LYE

26. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogT jelen keretmegillapod6s a mindk6t f6l irltali alilirissal - elt6r5
id6pontban tort6n6 dirirls esetrSn a k6s6bbi iliirAs napiin - l6p hatilyba, 6s ett6l szimitottan
hatirozott 1 6ves id6tartamra kotk. Felek kikdtik, hogy a hatarozott id6tartam eltelte el6tt a
keretmegillapodis megszrinik a megillapod6s VII.28. pontfiban meghatarozott keretosszeg
kimenil6sekor, y^gy a jelen keretmegillapoddsban rogzitett egy6b felt6tel bekovetkeztekor.
Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy az egyedi megrendel6sek teljesit6s6re a fenti megjelolt id6szakon
behil sor kenil, az egyedi megrendel6k megval6sulisa nem terjeszkedhet tul a keretmegillapodis
id6tartamdn.

27. A teljesit6s helyszineinek felsorol6s6t ielen keretmegillapodis 2. szimi mell6klet6t k6pez6
fe ladatl eiris tartalmazzz.

VII.
ELLENERTET, FIZETESI FELTETELEK

28. A keretmeeAllapodds kerettisszese f8.000.000.- Ft + AFA. Szerz6d6 FelekLO. rr ^rrsaurclauauuuas tscrEtusszcuc ro.uuu.uuu.- r-f r .fll'rl. JZctzuuu I-cIcK
megillapodnak abban, hogy amennyiben a keretrnegillapod6s id6tartama alztt a megjelolt
keretosszeg nem kenil teljes m6rt6kben felhasznalilsra, Yillalkoz6 az esedegesen ebb6l ered6
k6rig6ny6t nem 6rv6nyesitheti Megrendel6vel szemben.

29. Szerz6d6 Felek aviJlzlkoz6i dijataz dilbbiak szerint illapiqik meg

Munkanem Nett6 egys6gir

1 F fi ,, gaz kas zal,6sa mo to ro s f 6l<aszdv al s ik fehil e ten s rt+Are/m'z
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) F (t, gaz kaszilisa moto ro s f 6l<c;s zdval 16 z sfi s feltil e ten 12 Ft+AFA/m'

J. F fi , gaz kaszililsa #pp.l sik fehileten 8 Ft+AFA/m'z

4. F fi , gaz kaszalilsa g.pp.l r6zsfi s feldleten 10 Ft+AFA/m'z

5. N6d kaszdl6sak*zi er6vel sil< feldleten 15 Ft+AFA/m'z

6. N6d kasz6l6sakdzi er6vel r6zsffs feldleten 18 Ft+AFA/m'z

7. Ndd kaszdl6sa g6pi erSvel 15 Ft+AFA/m'?

8. Ndd kaszdl6savizben 20F*LFL/m2

9.
Boz6t 6s cserie kivitgisa, gillyazis, darabolis, osszeglniit6s,
halomba rakds Ben6tts6g: ritka,4 cm torzs6trn6r6ig

160 Ft+AFA/m'z

10.
Boz6t 6s cserje kivigTsa, gallyazils, darabol6s, osszegr6it6s,
halomba rak6s Ben6tts6g: srini, 4 cm torzsiltndr6ig

220F*LFL/m'z

11.
Boz6t 6s cserje kivigisz, gallyazds, darabol6s, osszeglrriit6s,
halomba rak6s Ben6tts6g: ritka,4-10 cm torzs6un6r6ig

180 Ft+An'A/tr.'

72.
Boz6t 6s cserje l<wigisa, gallyazils, darabol6s, osszegdjt6s,
halomba rakds Ben6us6g srini,4-10 cm torzs6trn6r6ig

290 Ft+AFA/m'z

t3.
Kitermelt anyagok szdllit6eszkozre val6 felrak6sa, a lehullott
anyag osszeszed6s6vel, kijel6lt lerak6 helyre val6 szdllit6ssal 0-5
km kozott (erak6 helyi dif n6lhil)

1.500 Ft+AFA/m'

t4.
Kitermelt anyagok szdllit6eszkozre val6 felnkdsa, a lehullott
anyag dsszeszed6s6vel, kijelolt lerak6 helyre val6 szdllitdssal 5-
10 km kozott (erak6 helyi dii n6lhil)

2.200 Ft+LFA/m3

15.

Kitermelt anyagok szdllit6eszkozre val6 fekakisz, a lehullott
anyag osszeszed6s6vel, kifelolt lerak6 helyre val6 sz6llit6ssal 10

km felett (erak6 helyi diin6llnil)
3.000 Ft+AFA/m3

t6. Keletkezett nyesed6k, zoldhullad6k apritlkolisa g6ppel 5.500FI+AFA/6ra

t7. Rezsi 5radij -klzi e6 1.400 FI+AFA/6ra/t6

Ai6nlatk6r6 el6leget nem fizet. A V6llalkoz6 a hullad6kkezel6s dijit kulon koteles szarnlazni a

Megrendel6 r6sz6re. A villalkozisi di1 kifizet6se egyedi megrendel6sben (eg5redi szerz6d6sben)

meghatarozott szeru6dlsszeit teljesit6st kovet6en, a teljesitett szolgdtatds mennyis6g6nek
megfelel6en (t6teles elszimolis szerint), a Kbt. 135. S (5)-(6) bekezd6s6ben 6s a Ptk. 6:130. $ (1)

bekezd6s6ben foglaltak szerint a szdmla klzhezvltel6t vagy - ha b6rmely, a Ptk. 6:130. $ (2)

bekezd6s6ben szabalyozott konilm6ny fenn6ll - az igazolt szerz6d|.sszeni teljesit6st kovet5 30

napon belril, sz6mla ellen6ben, a V6llalkoz6 50800142-15366478-00000000 szirni plnzforgalmi
szirnliliixa tort6n6 utal6s sal, fo rin tban (H U F) kenil ki fi zet6s re.

30. Megrendel6 a keretrnegillapodis 6s az egyedi megrendel6sek teljesit6se sorin az ad6zis
rendi6r6l szol6 2017 .6vi CL. torv6ny (Art) 6s vonatkoz6 iogszabilyok rendelkez 6seit alkalmazza
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31. Villalkoz6 a szeru6dds tzrgyit k1pez6 szolgfltatasok eset6ben az egiredi megrendel6ben

meghatarozott munka teljesit6se sorin munkanapl6 yezet a szolgiltatis teliesit6s6r6l. A
munkanapl6ban aYallalkoz6 aYII/29. pontban meghatarozott munkanem szerinti bontisban
koteles felttintetni a teliesit6si id6szakokat (napokra lebontva), a szolgpltatassal 6rintett teniletek
nagysigit azok alaptenilet6nek m'-ben tort6n6 megjelol6s6vel, valamint minden olyan

konilm6nyt, mely megrendelt teliesit6st befolyisolia. A Megrendel6 a teliesit6st iogosult
ellen6rizni, 6s 6szrev6teleit a munkanapl6ban feliegyezni. Megrendel6 felm6r6si napl6 alapiSn

illitial<r a teljesit6sigazolilst a telfesit6st kovet6 5 munkanapon beltil.

32. Yillalkoz6 az igazolt teliesit6st kovet6en jogosult szanla benyuit6sira. A szAmlit mindenkor
egy p6ldanyban, a Megrendel6 sz6khely6t feltrintewe kell ki6llitani 6s leadni vaglr megktildeni.

33. Villalkoz6 a kibocs6tott sz|mlSn koteles feltrintetni az egyedi megrendel6 targyira valo
hivatkoz6sg valamint a szanla sorszAmit. A szanla mell6klete a felm6r6si napl6, a teliesit6si

igazolis, valamint a hullad6k m6rlegjegy. Ett6l elt6r6en kiillitott sziml6k eset6ben Megrendel6

iogosult azokat zzonosithztatlank6nt visszakrildeni, 6s a visszaktildott szSmlitban 6nlnyesitett
kovetel6s nem v6lik esed6kess6.

34. Jelen keretrnegillapodis 6s M egyedi megrendel6k AFA finanszirozisa a hatilyos
jog:zabitly ok el6ir6sai szerint tort6nik.

35. A Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy amennyiben Megrendel6 ielen
keretmegillapodison, illet6leg egyedi szerz6d6sen alapul6 fizet6si kotelezetts6g6t k6sedelmesen

teljesiti, a Yallzlkoz6 a Kbt. rendelkez6seinek megfelel6en jogosult a Ptk. 6:155.$-6ban

meghztArozott k6sedelmi kamatot, illewe a behaitisi kolts6gitalanyr6l sz6l6 2016. 6vi IX. torv6ny
3. S (1) bekezd6se szerinti forintosszeget kovetelni.

VIII.
rpssosuuEs TELJEsirBs, MEcHrusuI-As, r<anrBniTESI FELELoSS EG

36. V6llalkoz6t a szerz6d6.s tirgyittk6pez6 munkik aYL24. pont szerinti egyedi megrendel6ben
meghatdrozott hat6ridej6nek onhibiiib6l tort6n6 elmulaszt6sa eset6n k6sedelmi kotb6rfizet6si
kotelezetts6g terheli. A k6sedelmi kotb6r m6rt6ke naponk6nt az egyedi megrendel6s (egyedi

szerz6d6s) ilapiin elsz6molt, AFA n6lkul szdmitott ellenszolgiltatir I o/o-a. Ak6sedelmi kotb6r a

k6sedelembees6s napjit6l esed6kes. K6sedelmi kotb6r maximilis m6rt6ke az egyedi megrendel6k
kapcsin: az egyedi megrendel6 alapiin elsz6molt, altalSnos forgalmi ad6 n6lktil szdmitott
ellenszolgilatils: 30 o/o-z A k6sedelmi kotb6r maxim6lis m6rt6ke a keretmegillapodis nett6
keretosszeg6nek 70 o/o-a.

37. A Megrendel6 csak abban az esetben tarthat ig6nyt a k6sedelmi kotb6rre, amennyiben a

k6sedelem a Ydlalkoz6 hibaiab6l ered. Amennyiben a Megrendel6 a Villalkoz6 altal6sszenien
k6rt, a szeru6dlsszer6 teliesit6shez sztiks6ges informici6t, adatot, nyilatkozatot, hozziiilrulilst,
dont6st a Szerz6d6 felek 6ltal irisban rcgzitett hatAid6n beltil nem bocsitja a Yillalkozo
rendelkez6s6re, 6s a k6sedelmes teliesit6s kizarclag Megrendel6 ebb6li Yillalkoz6 6ltal el nem

hirithato mulasztis6b6l ered, abban az esetben kotb6rig6ny nem 6rv6nyesithet6. V6llalkoz6t
tovibbi nem terheli kotb6rfizet6si kotelezetts6g ha kotelezetts6gei teliesit6s6t vis maior
akadillyozza meg. Vis maior alatt 6rtend6k ktilonosen elemi csapisok, sztr6ikok vagy egy6b

munkahelyi zavargftsok, foldcsuszaml6sok, foldreng6sek, viharok, villimcsapisok, ilradisok,
valamint egy6b hasonl6, el6re nem lirthat6 esem6nyek, amelyek mindk6t f6l 6rdekkor6n kivLil

menilnek fel, 6s amelyeket a felek kell6 gondoss6ggal sem tudnak kiktiszobolni.

38. Ha a keretrnegillapodds - olyan okb6l, amely6rt Yillalkoz6 felel6s - meghifisul, aYdllalkoz6
koteles az lves,iltaldnos forgalmi ad6 n6lktil szNnitott keretrnegillapodis szerinti keretosszeg 15
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%-ilnzk megfelel6, szdmszerien 2.700.000,- HUF, azaz kett6milli6-h|tszinezer forint osszegfi
kotb6r megfizet6s6re.

39. Megrendel5 kotb6rig6ny6nek 6rv6nyesit6se nem ielenti a Megrendel6 egy6b ig6nyeinek -
hibds teljesit6shez kot6d5 - elveszt6s6t.

40. A Megrendel6 a keretrnegillapodast6l elillhat, koteles azonban a Ydlalkoz6 ihd az elirllis
kozl6s6ig igazolhat6an elk6szitett, illewe megkezdett munkdk teljes ellen6rt6k6t megt6riteni 6s

f 
ogosult egy6b igazolt kitrinak megt6rit6s6t ig6nyelni.

Ix.
A KERETMEGALT.-A,PODAS U6OOSiTASA, MEGSZONBSS ES aNNer

JOGKoVETKEZ,IMfrT{YEr

41. Szerz6d6 Felek jelen keretmeg.illapoddst l<tz6r6lag a Kbt. 141. S szerinti konilm6nyek
fennillta eset6n m6dosithatj6k.

42. Bfumelyik f6l jogosult a jelen keretmegillapod6st 90 naptari napos felmonddsi hatzrid6vel, a

m6sik fllhez int1zett ir6sbeli nyilatkozattd, indokol6s n6lktil, rendes felmond6ssal felmondani.
Egyoldahi felmondds eset6n a felmondisi id6 kezd5 napja a felmond6 f6l t6rtivev6nyes 6rtesit5
level6nek a m6sik fll ittaliklzhezv|tele. A Posta dltali misodik eredm6nytelen k6zbesit6si kis6rlet
eset6n a lev6l k6zbesitettnek tekinthet6.

43. Megrendel6 jelen keretmegillapod6st a Villalkoz6hoz intlzett ir,isbeli nyila*ozattd,
kirt6 rit6 s i ko tel ez e tts 69 n 6 lkril az o nnoJi hatilly al felm o n dhatj a, ha

- a Villalkoz6 jelen keretrnegillapodisban foglalt szerz5d6ses kotelezetts6geit sirlyosan vagy
ism6telten megszegu

- olyan okb6l, ami6rt Yillalkoz6 felel6s b6rmely egyedi megrendel6 megszrinik,

- a Vdllalkoz6 a Megrendel6 6ltal megadott 6sszeni, de legal6bb 8 napos hat6rid5n beltil nem
tesz eleget annak a felhivisnak, hogy keretmegillapod6sban foglalt kotelezetts6geinek
tegyen eleget;

- a Yallalkozo a YlI.29. pontban meghatarozott egys6girak bdrmelyik6t egyoldaltan,
Megren del6 hiriny itra m6 do sitj a,

- a V6llalkoz6 fizettsk6ptelenn6 v6li( felsz6mol6si vagy v6gelszdmolisi eliirls indul vele

szemben, felftiggeszti gazdaslg tev6kenys6g6t;

- a V6llalkoz6 iltd, fizetend6 k6sedelmi kotb6r osszege el6ri jelen ,keretrnegillapodisban
meghatirozott maximilis m6rt6ket fteretrnegillapodis szerinti, AFA n6lktil sz6mitott
keretosszeg 10 Yo-itt.) /ilyen esetben a Megrendel6 meghitsulisi kotb6rt nem kovetelhet/;

- joger5s marasztal6 hatArozatot hoznak a Yallalkozo szal.urni tev6kenys6g6t 6rint6
szabaly s 6rt6s vagy brincs elekm6ny miatt.

44. Megrendel6 az egyedi megrendel6st (egyedi szerz6d6st) a Yalldkoz6hoz intlzett irisbeli
nyilatkozattal kirt6rit6si kotelezetts6g n6lktil azonnalihatillyil felmondhatja, ha

aYaJlalkoz6 a szerz6d6ses kotelezetts6geit silyosarr v^gy ism6telten megszegt;

az egyedi megrendel6 k6sedelmes teljesit6se okin k6sedelmi kotb6r el6ri a maximumot (a
k6sedilemmel 6rintett, szolglltatisi elemre elszimolt, Apa n6kril szdmitott
ellen s zolgil tztis 30 o/o -it),

a Yallalkoz6 a Megrendel5 iltal megadott 6sszerri, de legalibb 8 napos hatirid6n behil
nem tesz eleget annak a felhiv6snak, hogy szerz6dlsszeni kotelezetts6geinek tegren eleget;

az adott kotelezetts6g6re el6irt teljesit6si hatind6letelte el5tt nyilv6nval6vS, vdlik, hogy a

Yillalkoz6 az egyedi megrendel6ben rogzitett munkit csak szdmottev6 k6s6ssel vagy - a
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fogyat6koss6g kikriszobol6s6re trizott m6lt6nyos hatAnd6letelte ellen6re is - hib6san tudia
elv6gezni.

45. A Megrendel6 a keretmegillapoddst felmondhatj^ v^gy - a Ptl<.-ban foglaltak szerint - att6l

elillhaq ha a Kbt. 143. S (1) bekezd6s6ben meghatirozott esetek birmelyrke fennill. A
Megrendel6 a Yallalkoz6hoz int6zett ir6sbeli nyilatkozattd,, kart1dt6si kotelezetts6g n6lktil

azonnali hatfllyal felmondia a keretrnegillapod6st, ha a Yillalkoz6 tulajdoni helyzet6ben vagy

tulajdoni viszonyaiban b6rmely, a Kbt. 143. S (3) bekezd6s6ben meghatarozott konilm6ny
bekovetkezik.

46. Yiilalkoz6nak a szerz6d1sszeg6s6b5l ered6 kirt meg kell t6ritenie, 6s mentesitenie kell a

Megrendel6t, illetve annak Villalkoz6it 6s alkalmazottut minden perrel, ig6nnyel, vesztes6ggel 6s

kirrd, szemben, amely a Yillilkoz6 tev6kenys6g6b6l v^W mulaszt6s6b6l ered ielen
keretmegillapodis vagy akeretmegillapod6s alapjin l6trejott egyedi megrendel6s teliesit6se sor6n.

x.
EGwT:rMU160ps

47. A munkav6gz6s osszehangolis4 
^int6zked6sek megt6tele tekintet6ben.

Y 6llalkoz6 ftsz& 6l kapcs olattart5 sz em6ly:

n6v: Gocsei Mikl6s
telefon: 0630 / 37 2-47 43
fax:72/511-132
e-mail: mal<k7 @makk7.hu

Megrendel6 r6sz6r6l kapcsolattart6 szem6ly:

szolgaltatis teljesit6se sor6n szuks6gess6 v6l6

n6v: Eotvos Gyula kozm6 6s vizrendez6si munkatdrs
telefon: + 36 30 343 3172
fax: 't 36 72 805 333

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonszim6t, stb.) a Felek l<rzfuolag a szerzdd€,s

teliesit6s6vel osszefr.igg5 kapcsolattart6s c6li6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6 egy6b iogos 6rdekek

6rv6nyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sordn a kapcsol6d6 iogszab6lyok 6s

adaw6delmi szabdlyzatatk rendelkez6sei szerint i6mak el.

48. Szerz6d6 felek ielen keretrnegillapod6sban felhatalmazzlk az el6z6 pontban megnevezett

k6pvisel6iket, hogy a szolgfiltatas teljesit6s6vel kapcsolatos dont6sekn6l, a telf esit6si

jegyz6konyvekaJilirisin6l a feleket telfes iogkorrel k6pviselj6k. Ezen k6pvisel6k iogosultak, illetve

kotelesek megtenni mindazon mriszaki int6zked6seket, nyilatkoz tot, amely a keretmegillapod6s

:ragy az egyedi szerz6d6sek telfesit6s6hez szriks6gess6 vilik 6s a ielen keretrnegiilapoddsbzn, az

egyedi megrendel6k, illewe ezen dokumentumok mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes.

Szeru6d6 Felek k6pvisel6inek a jelen keretmeg6llapodisban biztositott jogkor6nek korlitozisa a

m6sik f6llel szemben csak ir6sbeli kozl6st6l kezdve hatilyos. A k6pvisel6k szem6ly6ben tort6n6
villtozist a felek egymissal azonnal, ir6sban kozlik.

49. Szerz6d6 Felek kotelesek egym6s kozotti valamennyi kozl6st, 6rtesit6sq int6zked6st 6s

dont6st irisban rogziteni 6s egym6shoz haladlktalanul eliuttatni. Minden olyan kozl6st, mely a

keretmegillapod6s yagy az egyedi szerz6d6sek vona*ozasiban a cimzett ftsz6r6l
tudomisulv6telt, vagy int6zked6si kotelezetts6get ielent, illetve keletkeztet, postai riton is meg kell

kiildeni. A postai 6ton eliuttatott nyilatkozatok k6zbesitettrek tekintend6ek, amennyiben azok

,,nem kereste",,,6ft6telt megtagadtz",,,cimzett ismeretlen" vagy hasonl6 tartalmi postai jelz6ssel

6rkezn ek vis sza a nyilatko zattev6ho z.
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50. Megrendel6nek 6s Villalkoz6nak mindent meg kell tennie annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen
tirgyal6sokon, b6k6s fton rendezzenek minden olyan n6zetelt6r6st vagy vitit, amely kozotnik a

keretmegillapod6ssal vagy egyedi megrendel6ssel kapcsolatban felmenil. Ha a Megrendel6 6s a
Yillalkoz6 6sszeni hat6rid6n beltil nem tudiak megoldani a keretrnegillapod6ssal vagy az alapjin
l6treiott egyedi megrendel6ssel osszefiigg6sben keletkezett jogvitiiukat, annak eldont6se
6rdek6ben al6vetik magukat a hat6skori szabilyok,ra figyelemmel a P6csi Jfuisbir6sig illetve
per6rt6kt6l fiigg5en a P6csi Torv6nysz6k illet6kess6g6nek.

51. Szerz6dS Felek megillapodnak abban, hogy jelen keretrnegillapod6s hatilyinak tartama alatt
6s azt kovet5en bizalmasan, uzleti titokk6nt kezelik a keretmegillapodis, illetve az egyedi
megrendel6ek teljesit6se kapcs6n tudomisukra iutott informici6ikat, t6nyeket vty adatokat,
azokat harmadik f6lnek semmilyen form6ban nem adjik tov6bb. A fenti inform6ci6k, t6nyek,
valamint adatok - a misik f6l iital el6zetesen adott kifeiezett irarbeli hozzitiirul6sa n6lkril -
kiz6r6laga keretmegillapodis 6s az egyedi megrendel6ek teljesit6s6re haszndlhat6k fel.

52. Mindk6t f6l tiiikoztatla 6rintett munkavillal6it a jelen keretrnegillapodisban foglalt
kotelezetts6geir6l 6s felel5ss6get villalnak sai6t munkav6llal6ik tekintet6ben a fenti
kotelezetts 6gek telj esit6s66rt.

53. Szerz6d5 Felek magukra n6,zve kotelez6nek fogadjik el, hog5r a Kbt. 6s az illlanhaztandsr6l
sz6l6 2011.6vi CXCV. torv6ny szerinti illet6kes ellen6rz6 szervezetek feladat- 6s hat6skoniknek
megfelel6en a kozbeszeru6si eliarirsokat 6s az azok dapjin megkotott szerz6d6sek teljesit6s6t
rendszeresen ellen6rizheti( 6s hogy r6sztikre a jogszabilly szennti informici6 megadisa izleti
titokra val6 hivatkozissd, nem tagadhat6 meg.

xI.
NYII-ATKOZATOK

54. Mindk6t f6l kijelenti, hogy

kell6 felhatalmazassal 6s iogkorrel rendelkezik a jelen keretrnegillapodis alurasara 6s

teljesit6s6re;

a jelen keretrnegillapodist a f6l nev6ben a11fu6 szem6ly megfelel6, a vonatkoz6
jogszab6lyok akd megkivdnt regsztralt aliirisi loggrl rendelkezik, igy r6sz6r6l 

^keretmeg6llapod6s diirisa 6s teljesit6se nem ercdmlnyezi m6s, olyan szerz6d1s,vagy egy6b
j ognyilatlozat megszeges 6t, melyben f6lk6nt s zerepel;

nincs olyan fi.igg6ben lev6 kotelezetts6ge, vagy 6rdekkor6ben l6v6 mis konilm6ny, amely
kedvez6dentil hathat a jelen keretmegillapodisban foglaltak 6rv6nyess6g6re, teljesit6s6re,
vagy sai6t teljesit6si k6szs6g6re, illetve k6pess6g6re.

XII.
EGYEB RENDELKEZESEK

55. V6llalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik legal6bb 1 db EURO VI kornyezew6delmi besorol6srl
teherg6pf6rmrivel, 6s kotelezi mry6t arra, hogy az egyedi szerz5d6sek telfesit6s6hez esetln ezen
jdrmrivet hasznalia

56. A jelen keretmeg6llapod6sban nem szabdyozon k6rd6sekben a Polgiri Torv6nykonyvr5l
sz6\o 2013. 6vi V. torv6ny, a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2075. 6vi CXLIII. torv6ny, valarnint az

egy6b kapcsol6d6, hat6lyos jogszabilyok vonatkoz6 rendelkezlseit, valamint a kozbeszerzlsi
elilrisban k6szitett alir:.lat: felhivis ellirlsut kell alkalmazni.

57. Jelen keretmegillapodds elvilaszrhatadan r6sz6t k6pezik az alirbbi mell6kletek:
7. szimi mell6klet Ariirr,latt Felhivis
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2, szNnt mell6klet: Feladaieiris (ennek esetleges kozbeszerz6si elifuils sordn kiadott
m6dosit6sa(i))
3. szimi mell6klet Tenilet-kimutatds (ennek esedeges kozbeszerz6si eli6r6s sorin kiadott
m6dosit6sa(r))
4. szarni mell6klet A kozbeszerzlsi eliarisban kiadott [...] szimri kieg6szit6 t6j6koztatis(ok)
5. sz|mi mell6klet Yollalkoz6 aiinlata

A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok frzikailag nem kenilnek csatol6sra

a keretrnegillapodis torzsszoveg6hez, de a Szerz6d6 Felek sz6m6ra ismert azok tartalma. Ezen
iratokat rigy kell tekinteni, mint amelyek a ielen keretmegillapodis elvalaszrhatarJan ftsz|t
k6pezik, azzd, egyt;rtt 6rtelmezend6ek.

Jelen megillapod6st a Szerz6d6 felek k6pvisel6i elolvas6s 6s ittanulmAnyozas utAn i6vihagy6lag
mint akaratukkal mindenben megegyez6t 4 eredeti, egyez6 p6ld:inyban irtik il6, melyb6l 2

p 6ldiny Megren del6 t, 2 p lldiny V6llalkoz6t illeti.

Kelt: P6cs,

BIOKOM Nonprofit Kft.
K6pviseli: Genczler Istvdn igyvezetd igazgxo

.:r$,t$t#,'?jmi"rr'*Ifisrro

,tri{i!,
-esr,l:;?i'ifff,f{#,i;irr,1:g{!jffir,

MlkkT Erd6 Kft.
K6pviseli: Gocsei Mikl6s tigyvezet6

aB Kft. 16sze16l:

L * lN.1 tYl t"
smknd elleniegz6

Gdmb Nole viiz. koord. vez.
*zdzsigj ellenlegyl5

Stefinovics Kinm sszdilU. vezet5
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