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vALLALKozAsr KERETMEGALT-dpoDAS

amely l6rejott egyr6szr6l a BIOKOM Nonptofit Kft. (sz6khely: 7 632 P6.cs, Sikl6si iit 52,
c6gSegyz|kszima; Cg. 02-09-062862, a.d6szAm: 11014959 2-02., k6pviseli: Genczler Istvin
igyezet6 rga,zgatQ, mint Megrendel6 (a tovibbiakban: Megrendel6),

misr6szt6l a Zilld. Hirsfa Kft., (sz6khely: 7 626 P6cs, Htusfa rit 750; c6gSegyz|ksz6m: Cg. 02-09-
065098, ad6sz6m: 11546324-2-02, bankszimlasz6m: 50100112-12004946-00000000, k6pviseli: Horvith
Imre Istvin iiglwezet6) mint V6llalkoz6 (a tov6bbiakban: Villalkoz6) (a tovibbiakban egyiittesen:
Szerz6d6 felek) krizott a mai napon u alibbi felt6telekkel.

EL6ZM6}.rYEK

1. Megrendel5, mint aj6nJatk6t6 2020. ipnhs h6 7 napjin ,,Vizfolyisok kxz6l6sa, boz6t- 6s

cserjeirtisa" tirgyban a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015.6yi CXLIII. torv6ny (tovibbiakban: Kbt.)
Harmadik R6sze alapjin, I<E-SSOZ / ZOZO iktatriszimon kozzltett hirdetm6nnyel nydt
krizbeszetz6si elj6rist inditott. Megrendel5 a kozbeszerz6si el16r,5,st a Kbt. 61. S (5) (6) bekezd6se
alapiin r6szekre bontotta, melynek llapjir a k6zbeszetz€s 1. ftsz|t k6pezte: Vizfoly6sok
belterjes kaszilflsa, boz6t- 6s cserieirtisa.

2. Megrendel5 a ktizbeszez6s tiugyival szemben timasztott mennyis6gi 6s szakmai
kovetelm6nyeket az ellirLst mdndit6 felhiv6sban 6s a kiizbeszerz6si dokumentumb ut hatArozta
meg.

3. Megtendel5 a, kiizbeszerz6si el)iris sorin benyujtott aiinhtokat megvizsgila, egym6ssal
6sszevetette, a sziiks6ges 6rt6kel6st lefolytatta, 6s dont6s6t az elbfuilist krivet6en, 2020. 6v
szeptember h6 01 napj6n irisban ajinlattev5kkel koz<ilte. Megtendel6 hivatkozott
ktjzbeszetz6si elj6risban hozott dont6se szerint a nyetes ajinlattev6 az l. r6sz vonatkozisiban
V6llalkoz6 lett.

4. Ilyen el5zm6nyek :utin a Szetz6d6 Felek az aj6nlati felhiv6snak, a dokumentici6 ftsz|t
k6pez6 feladatleitisnak, valamint a Yiihlkoz6 kiizbeszerz6si eljit6sban benyijtott {iriatinak
megfelel5en a,z allbbiak szerint 6llapodnak meg:

I.
ERTELMEZ6 RENDELKEZESEK

5. A keretmegillapod6sban szerepl5 alibbi kifejez6sekre a kovetkez6 meghat6roz6sok
vonatkoznak:

Munkanapl6: A keretmegillapodis keretein beliil a k<izteri.ileten v6gzett zoldteriiletr munkikkal
pithuzamosan vezetett, azok feljegyzlslre szolg6l6 dokumentum, melyet a V6llalkoz6 napi
rendszeress6ggel vezet, 6s abban kiikin<isen feltiinteti az akaihs d6tumot, id6j6risi adatokat, az

adott napon aktu6hs munkatertleti egys6geket a tertlet kimutatis abpjir,, az elv6gzett
munkanemeket, valamint minden olyzn t6nyez6t, mely a munkav6gz6st befoly6solja.

Felm6r6si napl6: A munkanapl6 mriszaki tartaLmit osszegz6 dokumentum, melyben
szerepelnek a munkav6gz6s helyszinei (eriilet kimutatis alzpjin megbontva), valamint az adolt
teriiieteken elv6gzett munkanemek tiblizatos form6ban. (A felrn6t6si napl6 a teljesit6sigazol6s
kiillit6sinak felt6tele, 6s a kibocsitott szimla kotelez5 mell6klete.)

Kbt.: a K<izbeszerz6sekr6l sz6l6 2015.6vi CXLIII. torv6ny.

Ketetmegrillapodris: Jelen ketetmegillapodis, melynek szerves r6sze annak valamennyi
mell6klete, illetve a keretrnegillapodis alapjin kot<itt egyedi megtendel6k.
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Teljesit6sigazol6s: a Megrendel6 iltal a Kbt. 135. S (1) bekezd6se alapiin kiillitott, az egyedileg

megtendelt munkamennyis6g teliesit6s6t rgazo[6 okirat.

II.
A KERETMEGALI-APODAS TARGYA

6. Y6llalkoz6 feladatAt klpezi az elj6rist megindit6 felhirz6sban meghaiitozott, 6s Villalkoz6
aiidarAbat villalt kovetelm6nyeknek megfelel5en, a P6cs v6ros k6zigazgatisi tetiilet6n
vizfovisok beltedes kaszilisa boz6t- 6s csedeirtisa a ielen keretmegillapodis

elvihizthatadzt t6sz6t k1pez6 2. szitm:iu mell6kletben foglalt r6szletes feladadeiris, valamint a 3.

szimri mell6kletben foglalt r6szletes teriilet-kimutatis szerint.

7. A Szerz6d6 felek rogzitik, hogy keretmegillapodis keret6ben elv6gzend6 f5bb munk6k:

Kaszilis 64.405 m2 terii,liten, boz6t- 6s cserieirris 5.205 m'? teriileten, n6dv6gls, tov6bh5, z

kitermelt 6s lehullott anyagok kiielolt hullad6kkezel6 l6tesitm6nybe trirt6n5 szillit6sa, illet6leg

minden jelen szerz6d6s mell6klet6t k6pez5 mriszaki leirisban meghatitozott szolgiltalis.

g. Megrendel5 adott ktizbeszerz6s megval6sirisa 6rdek6ben a Kbt. 105. $ (1) bekezd6s a)

pontia aLpjin megrendel5 lapot (tovibbiakban: egyedi megrendel6s) kiiLld. Felek megillapodnak

,bb"rr, hogy a ketetmeglllapodis alapiin l6treiov6 egyedi kcitelmi iogviszonrrk az egyedl

megendelS hp Megendel6 6ltali kikiild6s6vel jcin l6te. A Felek kiielentik, hogy )elen
keretrneglllapodis, illet5leg a ketetmegillapodis id6tartama alatt kikiiLldend5 egvedr

megrendll6hp a keretmegillapo dis tArgyit k€pez6 szolgiitztits tel)esit6s6nek valamennyi felt6tel6t

tatalmazzz, fuewe tartalmazni fogja, erre figyelemmel zz egyedi megrendel6sek sor6n kiilon

megillapodist nem ktimek

III.
MEGRENDEL6 lOCer ES KOTELEZETTSEGEI

9. Amennyiben villalkoz6nak az zrj nlatt felhiv6sban, t 2. szirrr.,u mell6kletben, valamrnt a 3.

sz6mi mell6kletben nem szerepl6, a teliesit6shez szi.iks6ges egy6b informici6ta van sziiks6ge,

koteles az informici6 ig6ny6t6l Megrendel5t halad6ktalanul 6rtesiteni. Megrendel6 villalia, hogy

Yiildkoz6 6ltal 6sszerrien k6rt, t szerz6dlsszerri teljesit6shez sziiks6ges minden informici6t,
adatot, nyilatloz 

^tot, 
hozzai tnl st a lehet5 legtovidebb 6sszerri hatirid5n beliiLl - k6sedelem

n6lkiil - Villalkoz6 rendelkez6s6re bocs6t)a.

10. Megrendel5 jogosult a Villalkoz6 tev6kenys6g6t ellen6dzru, de az ellen5rz6s a V6llalkoz6

szez6disszerd teliisit6s6t nem h6triltathatjt. Yiilzlkoz6 nem mentesiil a felel6ss6g al6l, ha

Megendel6 az ellen5tz6st elmulasztotta vagy nem megfelel6en v6gezte el, 6s nem is hivatkozhat

alaz.

IV.
vALLALKoz6 JocAr Es KOTELEZETTSEGEI

11. V6llalkoz6 halad6ktalenul kozol Nlegrendel5vel minden olyan koriiLlm6nyt, amely jelen

keretrnegillapodis 6s az egyedi szerz5d6sek teliesit6s6t 6rdemben 6rinti vagy befolyisolia.

Villalkoz6 k6teles a keremregillapod6s teliesit6s6nek teljes id5tartama alatt tulaidonosi

szerkezet6t Megendel5 szimira megismerhet6v6 tenni 6s Megrendel5t halad6ktalanul 6rtesiteni a

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

12. A Villalkoz6 a teljesit6s6hez jogosult alv6llalkoz6kat ig6nybe venni. A v6llalkoz6
kiielenti, hogy a keretmegillapod6s megkot6s6nek id6ponti6ig a Megrendel5nek valamennyi

olyan alvi,llalkoz6t bejelentette, amely r6szt vesz a keretmegillapodis, let5leg az egyedi

megrendel6sek teljesit6s6ben, 6s - ha t megel6z6 krizbeszetz6si eli6t6,sban az zdott
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alvillalkoz6t m6g nem nevezte meg - a bejelent6ssel egyiitt nyilatkozott arr6l rs, hogy az ikala
ig6nybe venni kivint alv6lialko z6 nem 6ll kizir6 okok hatilya alatt.

13. A Villalkoz6 a ketetmegillapodis tel)esit6s6nek id5tartama alatt kiiteles a Megrendel6nek
minden tovibbi, a teljesit6sbe bevonni kiv6nt alvillalkoz6t el6zetesen bejelenteni, 6s a

bejelent6ssel egyiitt nyilatkozni art6l is, hogy n 6kzla ig6nybe venni kiv6nt alvillalkoz6 nem
ill ktz6,r6 okok hat6lya alatt.

14. Y illalkoz6 a teljesit6shez a kijzbeszerz6si. elj6,r6,s sorin, az alkalmass6ginak igazol6siban
r6szt vett szervezetet a Kbt. 65. $ (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don koteles
ig6nybe vennr, valamint koteles a teljesit6sbe bevonni az zlka,lrna,ss5,g $a,zolLslhoz bemutatott
szakembeteket. E szervezetek vagy szakembetek bevonisa akkot maradhat el, vagy helyettiik
akkor vonhat6 be mis (ide6ttve 

^z 
at^I^k:ul s, egyesiil6s, sz6tv616s irtj6n tort6nt iogut6dlis

eseteit rs), ha a V6llalkoz6 e szelezet vagy szakember n6lkiil vagy a helyette bevont r.ij

szervezettel vagy szakembettel is megfelel azoknak az alkalmassigi kovetelm6nyeknek,
amelyeknek a Y6llalkoz6 a kozbeszerz6si eljir6sban 

^z ^dott 
szervezettel vagy szakembertel

egyiitt felelt meg. Villalkoz6ra a krizbeszerz|si el'litris sotin bemutatott szen/ezetek 6s

szakemberek bevon6sita tekintet6ben egy6bitint a Kbt. 138 $ (4) bekezd6se alkalma,zand,6.

15. Villalkoz6 a jogosan ig6nybe vett v6llalkoz66rt rigy felel, mintha a munkit maga

v6gezte volna, alv6llalkoz6 jogosuladan ig6nybev6tele eset6n pedig felel6s minden olyan
k6r6rt is, amely an6lkiil nem krivetkezett volna be. Ha a Yillalkoz6 a jelen IV. fejezet
rendelkez6seit megszegi, a Megrendel5 jogosult a szerz6d6sszeg6s k<ivetkezm6nyeit
alkalmazr,i. A V6llalkoz6 az ih a 6s alkalmazottai i.ltal okozott kir6t teljes felel5ss6ggel
tartozik. E krirben z Yillalkoz6 kifejezetten kijtelezetts6get villal arru, hogy a tev6kenys6ge
folyt6n ered6 kirokat teljes korien megt6riu. Villalkoz6 a Megrendel5nek vagy a harmadik
szem6lynek okozott kdtok6tt felel5ss6ggel tartozrk.

16. A V6llalkoz 6 az iltala 6s alkalmazottai iltal okozott kir6rt teljes felel6ss6ggel tartozik. E
korben a Yiilzkoz6 kifejezetten kdtelezetts6get vzJlal xru, hogy a tev6kenys6ge folytin ered6
kfuokat teljes korden megt6riti.

17. Az esedeges munkabaleseteket Villalkoz6 jelenti 6s tartja nyilv6n.

18. A V6llalkoz6 kritelezetts6get vilal zl:ra, hogy a szolg6ltatist a vonatkoz6 jogszabilyok 6s

ei5itisok (trizv6dekni, vagyonv6delmi, munkav6delmi, egeszs6giigyi, stb. felt6telek) teljes korfi
betartisival v6gzi.

19. Villalkoz6 a lefolytatott kozkcizbeszerz6si elliris apjin megkotott jelen keretmeg6llapodis,
az egyedi megrendel5k (egyedi szerz6d6sek) rendelkez6sei, illetve a Megendel6 utasitisai szerint
koteles eljimr. Megrendel6 utasitisa nem terjedhet ki a munka megszervez6s6re, nem teheti a

teljesit6st tethesebb6.

20. Yiilakoz6 kiiteles a munkateriilet krizeUt6s6t teri.i{etongilis n6lkiil megval6sitani, illetve a

terii.iet 6llags6relme eset6n annak helyteillitisit5l gondoskodni. A ievigott ntiv6nyzet
osszegyljt6se, elszillitzsr, illetve a fenntartisi teriileten tiit6n5 elhelyez6se tekintet6ben a

Megtendel6 k6pvisel5je ad utasit6st. A r6zsfikr6l a kaszil6kot minden esetben a fenntartisi teriilet
sik t6sz6re kell hrizni, mederben ktszii6k nem hagyhat6. V6llalkoz6 a jelen keretmeg6llapodisban
irt feladatainak ell6uis6b6l keletkez6 hullad6kot kciteles a Kok6nyi Region6lis Hullad6kkezel6
Kdzpontba szillit an:,.

21. A Villalkoz6 6s a N{egendel5 a keretmegillapodis 6s az egyedi megrendel6k teljesit6se
6rdek6ben a fentieken nil, 6ltal:lban is egyiittmfikodnek. A teljesit6st 6nnt6 minden l6nyeges
koriilm6nyr6l halad6ktalanul tAilkoztatlik egymist. Az egyiittmrikod6si kritelezetts6g Megrendel6
vonatkozis6ban nem jelent tribbletkotelezetts6g-v6llal6st.
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22. Ha Megrendel5 c6lszerriden vagy szakszeniden utasitist ad, erre a Villalkoz6 kriteles 5t
indokolist txtakntzo v6lem6ny kifejt6s6vel, irisban figyelmeztemi. Ha a Megrendel6 a

figyelmeztet6s ellen&e utasitis6t fenntart)a, a. Yillalkoz6 az egyedi megtendel5t felrnondhatia,
illet5leg a keretrnegillapodist6l indokolissal ellitott irisbeli nyrla*ozatal elillhat. Ha nem ill el, a

Megendel6 utasitisa szednt a Megtendel6 kocbzztztz k<iteles a munkit elv6gezni.

23. A Yiilalkoz6 - amennyiben kiiLlfoldi ad6illet5s6gri - koteles a keretmegillapodishoz ara
'ronat}oz6 meghatalmaz6st csatol.ni, hogy az illet6s6ge szerinn ad6hat6s6gt6l a magyar

ad6hat6s6g krizvedeniil beszerezhet a Ylllalkoz6ra vonatkoz6 adatokat az otsz6gok k6ztirti
jogseg6ly igenybev6tele n6lkiil.

v.
MEGRENDELES

24. Megendel6 egyedi megrendel5t k6szit, melyben megad)a a szolgiltatis teliesit6s6nek
id5szakit, megnevezi a szolg'iltatissal 6rintett terii{eteket, 6s az egyedi megrendel6t a szolgiltaris
megkezd6s6t megel6z6 legalibb hirom munkanappal koribban z Yiilalkoz6 szirmLrz fu|sbzrr
megkii{di. Amennyiben Yilldkoz6 az iitemtervben meghatirozott hatirid6ket elmulasztia
kcitb6dzet6si kcitelezetts6g terheli.

25. YAllqkozo munkikat terv szerint, legk6s6bb az egyedi megrendel5ben megjelolt ditumot
kcivet6 munkanapon k<iteles megfelel6 szem6lyzettel 6s eszk<izokkel a helyszinre 6rkezni 6s a
megtendelt szolg,iltatist megkezdeni.

vI'
KERETMEGALLAPODAS HATAIYA, IDoTARTAMA, TELJESiTES HELYE

26. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy jelen keretmegillapod6s a mindk6t f61 6)ta\ alAfuisszl - elt6r6
id6pontban trirt6n6 aliir6s eset6n a k6s6bbi aliiris napiin - l6p hatilyba, 6s ett5l szimitottan
hatitozott 1 6ves id5tartamra kotik. Felek kik6ti\ hogy a. hrtitozott id6tartam eltelte el6tt a

ketetmegillapodis megszinik a megillapodis VII.28. pontiiban meghatitozott keretrisszeg

kimeriiLl6sekor, vagy a jelen keretrnegillapodisban rrigzitett egy6b felt6tel bekrivetkeztekor.
Szetz6d6 Felek kijelentik, hogy az egyedi megrendel6sek teljesit6s6re a fenti megjekilt id5szakon

beliil sor keriil, az egyedi megrendel6k megval6sul6sa nem terieszkedhet tril a keretrnegillapodis
id6aramin.

27. A teljesit6s helyszineinek felsorolis6t jelen keretmegillapod6s 2. sz6mri mell6klet6t k6pez5
feladadeiris tartzlmazza.

VII.
ELLENERTEIq FIZETESI FELTETELEK

28. A keretmegillapodis keretiisszege 7.000.000,- Ft + AFA. Szerz6d6 Felek megillapodnak
abban, hogy amennyiben a keretrnegillapodis id6tartama alatt a meglel<ilt keret<isszeg nem keriil
teljes m6rt6kben felhaszniiisla, Villalkoz6 az esedegesen ebb5l ered6 king6ny6t nem
6rv6nyesitheti Megrendel5vel szemben.

29. Szerz6d6 Felek a villalkoz6i dijat az alitbbio,k szerint 6llapitjik meg:

Nlunkanem Nett6 egys6gir

1 Fti, gaz kasz{lisa motoros hikaszival sik feliileten 16 Ft+liFA/m'

2. Fit, gaz kr'szllisa motoros frikaszival r6zsris feliileten 23 Ft+AFA/m':
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3. Nid kasz6lisa k6zzel sik feli{eten 35 Ft+AFA/m'z

4. Nid kaszilisa k6zzel r6zsris feliileten 40 Ft+AFA/m'z

5. Nid kaszilisa k6zzel vlrbea 45 Ft+AFA/m'?

6. Kaszil6k halomba takisa, itrakisa ellenkez5 oldali. meder6ke 40 Ft+AFA/m3

7.
Boz6t 6s cserje kivigisa, gallyazis, darabol6s, <isszegltjt6s,
halomba rakis Ben6tts6g: ritka, 4cm tdrzs6tm6t6ig

190 Ft+AFA/no2

8.
Boz6t 6s csetje kivigisa, gallyaz5s, darabol{s, osszegyijt6s,
halomba rakis Ben6trseg: srirrl. 4cm Iorzsdtm6roig

210 Ft+AFA/no'

9.
Boz5t 6s cserje kivigisa, gallyzzis, databol6s, <isszegnijt6s,
halomba rakis Ben6tts6g: ritka, 4 10cm totzsitm6r6ig 80 Ft+ri.FA/m'z

10.
Boz6t 6s cserje kivigisa, gal\yazis, darabolis, risszegyijt6s,
halomba rakis Ben6tts6g: srirfi,4-1Ocm torzsitm6r6ig

90 Ft+tiFA/m'

11 Anyagmozgatis talicskival (50 m-ig) 500 Ft+riFA/m3

12.
Kitermelt anyagok szillit6eszkozre val6 felrakisa, a lehullott
anyag cisszeszed6s6vel, kijelolt lerak6 hellte val6 sz6llitissal 0-
5km kozott (erak6 helyi dii n6lkiil)

1.800 Ft+lirA/m3

13.

Kitermelt anyagok szillit6eszkdzte val6 felrakisa, a lehullott
anyag 6sszeszed6s6vel, kijelolt lerak6 helyre val6 szillitissal 5-
10km kozott Qetak6 he\i dij n6lkril)

2.500 Ft+AFA/m3

14.
Kitermelt anyagok szillit6eszkozre va.l6 felrak6sa, a lehullott
anyag osszeszed6s6vel, kijelolt lerak6 helyre val6 szillitissal
10km felett Qerak6 help dij n6lkril)

2.700 Ft+AFA/m3

15. Rezsi 6mdij -k6zi er6 1.500 Ft+AFA/6talf6

Ajinla&6r5 el6leget nem fuet. A V6llalkoz6 a hullad6kkezel6s dii6t kiilon kriteles sz6ml6zni a

Megendel6 r6sz6re. A villalkozisi dij kifizet6se zz egyedi megrendel6sben (egyedi szerz6d6sben)
meghalirozott szerz5d6sszerrf teljesit6st kovet6en, a teljesitett szolg6ltalis mennyis6g6nek
megfelel6en (t6teles elszimolis szerint), a Kbt. 135. $ (5)-(6) bekezd6s6ben 6s a P&. 6:130. $ (1)

bekezd6s6ben foglaltak szerint a sz|mla k1zhezv|tel6t vagy - ha b6rmely, a Ptk. 6:130. $ (2)

bekezd6s6ben szabilyozott kridikn6ny fennill - Lz Azzolt szerz6d6sszeni teljesit6st kovet6 30
napon beliil, sz6mla ellen6ben, a YiiTzlkozo 501001 12-12004946-00000000 szilrr.io p6nzfotgaln:,
szimlijitz- tort6n6 utalissal, forintban (FIUF) keriil kifizet6sre.

30. Megrendel6 a keretmegillapod6s 6s az egyedi megrendel6sek teljesit6se sorLt zz ad,6zLs

tendj6r6l szol6 2017 .6vi CL. trirv6ny (Art.) 6s vonatkoz6 jogszabilyok tendelkez6seit alkalrnazza

31. Villalkoz6 a szerz6d,6s titgyit k|pez6 szolg6ltatisok eset6ben az egiedi megrendel5ben
meghalirozott munka teliesit6se sorin munkanapl6t vez.et a szolgiltatr{s teljesit6s6r6l. A
munkanapl5ban a Yiil koz6 a YII/29. pontban meghatirozott munkanem szerinti bontisban
koteles feltiintemi a teljesit6sr rd6szakokat (napokra lebontva), a szolg6ltatissal 6rintett teriiletek
nagvsiLgitt azok alapteriilet6nek m'z-ben trit6n6 megjeltJl6s6vel, valamint minden olyan
kori.iLlm6nyt, mely megtendelt teljesit6st befolyisolja. A Megtendel6 a teljesit6st jogosult
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ellen5rizru, 6s 6szrev6teleit a munkanapl6ban feliegyezni. Megtendel6 felm6r6si napl6 alzpiSn
illitja ki a teljesit6sigazolist a teljesit6st kovet5 5 munkanapon beliil.

32. Y6ll koz6 rz igzzok teljesit6st kiivet5en jogosult sz6mla bennijt6sita. A szimlit mindenkot
egy p6ldinyban, a Megendel5 sz6khely€t feltiintewe kell kiillitani 6s leadni vagy megkii,ldeni.

33. Villalkoz6 a kibocsitott szinlin kciteles feltiintemi az egyedi megrendel5 targyira, val6
hivatkozist, valamint t szirnla sotsz6rrrit. A szimla mell6klete a felm6r6si napl6, a teljesit6si
rgazo16s, valamrnt a hullad6k m6rlegiegy. Ett6l elt6r5en killlitott sz6mlik eset6ben Megrendel5
jogosult azokat azonosithatadank6nt visszakiildeni, 6s a visszakiildott szi,ml6ban 6rv6nyesitett
kovetel6s nem vilik esed6kess6.

34. Jelen keretmegillapodis 6s az egyedi megrendel5k AFA Enanszito zisz a hatalyos
jogszabilyok el5irisai szerint t<jrt6nik.

35. A Szerz6d6 Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben Megrendel6 ielen
keretmegillapodison, illet6leg egyedi megtendel6n alapul6 fuet6si kritelezetts6g6t k6sedelmesen

teljesiti, a Y 6lla.koz6 a Kbt. rendelkez6seinek megfelel5en iogosult a Ptk. 6:155.$-6ban

meghatirozott k6sedelmi kamatot, illetve a behajtisi kolts6git.linyr6l sz6l6 2016.6vi IX. torv6ny
3. \ (1) bekezd6se szerinti forint<isszeget kcivetelni.

KESEDELMES TELJESiTES, MEGHIUSUTAS, KARTERITESI FELELoSSEG

36. Villalkoz6t a szerz5d6s tirgyit k6pez6 munkik a VI.24. pont szennti egyedi

megrendel5ben meghati.rozott hariridej6nek onhibijib6l ton6n5 elmulasztlsa eset6n k6sedeLni

kotb6r6zet6si kiitelezetts6g terheli. A k6sedelmi kotb6r m6rt6ke naponk6nt az egyedi megrendel6s

(egyedi szerz5d6s) alapjin elszimolt, AfA oelktl szimiton ellenszolg'iltaris I ok-a. A k6sedelmi

kotb6t a k6sedelembees6s napj6t6l esed6kes. K6sedelmi kotb6t maximilis m6rt6ke az egyedi

megrendel6 kapcsin: az egyedi megtendel6 alapjin elsz6molt, iltalinos forgalmi ad5 n6lkiil
sz6mitott ellenszolg6ltat'is: 30 o/o-z A k6sedelmi kotb6t maxim6lis m6rt6ke a keretmegillapodis
nett6 keretiisszeg6nek 10 %-a.

37. A Megendel6 csak abban az esetben tarthat ig6nyt a k6sedelmi kritb6rre, amennyiben a

k6sedelem t Yiilalkozo tub6irb6l ered. Amennyiben a Megrendel5 z Yiilalkoz6 iltal 6sszerfien

klt, a szerzSdlsszerff teljesit6shez sziiks6ges inform6ci6g adatot, n)'ilatkoz 
^tot, 

hozzajatulisr,
dont6st a Szerz6d6 felek iltal irisban rrigzitett hatirid5n beliil nem bocsitja a V6llalkoz6
rendelkez6s6re, 6s a k6sedelmes teliesit6s kiz6r6lag Megendel5 ebb6li V6llalkoz6 6ltal el nem

hirithat6 mulasztis6b6l ered, abban az esetben kotb6rigeny nem 6rv6nyesitlet6. Velalkoz6t
tov6bb6 nem terheli kotb6rfizet6si kotelezetts6g, ha kotelezetts6gei teljesit6s6t vis maior
a.krdAlyozzz meg. Vis maior alatt 6nend5k kii{<in<isen elemi csap6sok, szriikok vagv egy6b

munkahelyi zavargisok, foldcsuszamlisok, foldreng6sek, viharok, villimcsapisok, irad6sok,
valamint egy6b hasonl6, el5re nem lithat6 esem6nyek, amelyek mindk6t f6l 6tdekkor6n kiviil
meriilnek fel, 6s amelyeket a felek kell6 gondossiggal sem tudnak kiliiszobcilni.

38. Ha a keretmegillapodis - olyan okb6l, amely6rt Viilalkoz6 felel6s - meghirisul, a V6llalkoz6
kriteles az 6ves, iltalinos forgalmi ad6 n6lkiil sz6mitott keretmegillapod6s szerinti keretcisszeg 15

lo-inak megfelel6, sz6mszerffen 1.050.000,- HUF, azzz egymilli6-otvene zer foint cisszegri kotb6t
megfizet6s6re.

39. Megendel6 kotb6rig6ny6nek 6n 6nyesit6se nem jelenti a Megrendel6 egy6b igenyeinek
hib6s teljesit6shez kot5d5 - elveszt6s6t.

VIII.
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40. A Megtendel6 a ketetrnegillapodist6l elillhat, kiiteles azonban t Yiltalkoz6 iltal m elillis
kozl6s6ig igazolhat6an elk6szitett, illewe megkezdett munkik telies ellen6rt6k6t megt6riteni 6s

jogosult egy6b igazolt kfu6nak megt6dt6s6t ig6nyelni.

IX.
A KERETMEGILLAPODAS MoDOSirASe" UECSZONESE ES ergrver

JOGKoYETKEZM6,T{rEr

41. Szetz6d6 Felek jelen keretmegillapodist krz6r6lag a Kbt. 141. $ szerinti koriilm6nyek
fennillta eset6n m6dosithatjik.

42. Birmelyik f6l iogosult a jelen keretmegillapod6st 90 naptiti napos felmondisi hatirid6vel a

m6sih f6lhez int6zett irisbeli nyilatkozatal, indokolis n6lkiil, rendes felmondissal felmondani.
Egyoldahi felmondis eset6n a felmondisi id6 kezd6 oapia a felmond6 f6l t6nivev6nyes 6rtesit6
level6nek a misik f6l iltali k6zhezv6tele. A Posta ilali misodik eredm6nytelen k6zbesit6si kis6tlet
eset6n a lev6l k6zbesitetmek tekinthet6.

43. Megrendel5 jelen ketetrnegillapodist a Yiilzlkoz6hoz int6zett irisbeli nyilatkozattal
k6rt6rit6si kotelezetts6g n6lkiil azonnaLi hatillyal felmondhatla, ha

- a, Yiila,lkoz6 ielen ketetmegilhpodisban foglalt szez6d6ses kritelezetts6geit sulyosan vagy
ism6telten megszegi;

- olyan okb6l, ami6rt Villalkoz6 felel6s b6rmely egyedi megrendel6 megszrini\

- a V6llalkoz6 a Megtendel5 iltal megadott 6sszerri, de legalibb 8 napos hatirid5n belii{ nem
tesz eleget annak a felhivisnak, hogy keretmeglllapodisban foglalt kotelezetts6geinek
tegyen eleget;

- a Yilzlkoz6 t YIl.29. pontban meghatlrozott egys6girak birmelyik6t egyoldahiao,
Megrendel5 hittinyira m6dositja,

- t Yill koz6 fizet6sk6ptelenn6 v6lik, felsz6molisi vagy v6gelsz6molisi eljiris indul vele
szemben, felfriggeszti gazdasigi tev6kenys6get;

- a Yiilzlkoz6 iltal fizetend5 k6sedelrni kotb6t risszege el6ri jelen .keretmegillapodisban
meghatitozott maxirnilis m6rt6ket fteretmeg6llapodis szerinti, AFA n6lkiil szimitott
keret<isszeg l0 o/o-at.) /ilyen esetben a Megendel5 meghifsul6si kcitb6rt nem krivetelhet/;

- ioget6s maasztal6 hztArozetot hoznak a Yiilalkoz6 szakmai tev6kenys6g6t 6rint5
szabilys6rt6s vagy brincselekm6ny miatt.

44. Megtendel5 ez egredi megrendel6st (egyedi szez6d6st) a Villalkoz6hoz int6zett irisbeli
nyilatkozattal kirt6rit6si kritelezetts6g n6lkiil azonnah halillyal felmondhatia, ha

- a Yii)zlkoz6 a szerz5d6ses kritelezetts6geit srilyosan vagy ism6telten megszegi;

- zz egyedL megrendel5 k6sedelmes teljesit6se okin k6sedelmr kotb6r el6ri a maximumot (a

k6sedelemmel 6rintett, szolgiltatisi elemre elszimolt, ApA n6kiiLl szimitott
ellenszolgiltatis 30 Y,-6t),

' a Y6llzlkoz6 a Megtendel6 6ltal megadott 6sszeni, de leglibb 8 napos hatidd5n beliil nem
tesz eleget annak a felhiv6snak, hogy szetz6d6sszeri kritelezetts6geinek tegyen eleget;

- az adott k6telezetts6g6re el5irt teljesit6si hat6rid6 letelte el6tt nyilvinval6v6 vilik, hogy a
V6llalkoz6 tz egyed) megrendel5ben rrigzitett munkit csak szimottevS k6s6ssel vagy - a
fogyat6kossig kikiiszobol6s6re trizott m6ltinyos harftid5 letelte ellen6re is - hrb6san tudja
elv6gezru.

45. A Megrendel5 a keretmegillapodist felmondhati^ v^gy - a Ptk.-ban foglaltak szednt - att6l
elillhat, ha a Kbt. 143. $ (1) bekezd6s6ben meghatitozott esetek birmelyike fennill. A
Megendel6 z Yillzlkozohoz int6zett irisbeli nyilatkozattal, kin6rit6si kotelezetts6g n6lkiil
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azonnali hatilllal felmondia a keretrnegillapodist, ha t Yillalkoz6 tulajdoni helyzet6ben vagy

tulaidoni viszonyaiban birmely, a Kbt. 143. $ (3) bekezd6s6ben meghatirozott koriilm6ny
bekcivetl<ezik.

46. Ylllalkoz6nak a szerz6d6sszeg6s6b6l ered6 k6rt meg kell t6ritenie, 6s mentesitenie kell a

Megtendel6t, illetve annak Villalkoz6it 6s alkalmazottait minden penel, tg6nnyel, vesztes6ggel 6s

kirral szemben, amely t Yiildkoz6 tev6kenys6g6b6l vagy mulasztisib6l ered ielen
keretmegillapodis vagy a ketetmegillapodis alapjin l6trei<itt egyedi megrendel6s teljesit6se sorin.

x.
EGYUTTM{TK6DES

47. A munkav6gz6s <isszehangoLisa, a szolgiltatis teljesit6se sorin sziiks6gess6 vil6
int6zked6sek megt6tele tekintet6ben.

Villalkoz6 r6sz6t6l kapcsolattart6 szem6ly:

n6v: Horvith Imre
telefor: 30 / 994-7 184
fax: -
e-mai} zoldhatsfa@gmail.com

Megtendel5 r6sz6t6l kapcsolattart6 szem6ly:

n6v: Eritvos Gyula k<izmi 6s viztendez6si munkalirs
telefon: * 36 30 343 3172
fax. + 36 72 805 333
e-mail: eorvos.srrrla@biokom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nw6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsz6mit, stb.) a Felek kizir6lag a szerz6d1s

teljesit6s6vet <isszeflig6 kapcsolattart6s c6ljib6l illetve az ahhoz kapcsol6d6 egy6b iogos 6rdekek

6rv6nyesitdse 6rdek6ben jogosultak kezeLni. Felek az adatkezel6s sorin a kapcsol6d6 jogszabilyok 6s

adatv6dekni szzbilyzata)l< rcndelkez6sei szerint limak el.

48. Szerz6d5 felek jelen keretrnegillapodisban felhatalmaz zLk az el6z6 Pontban megnevezett

k6pvisel5iket, hogy a szolgiltatis teliesit6s6vel kapcsolatos dont6sekn6l a teliesit6si

iegyz6koryvek iirirsinil a feleket teljes jogkonel k6pviselj6k. Ezen k6pvisel5k iogosultak, rlletve

kritelesek megtenni mindazon miszaki int6zked6seket, nyilatlozatot, amely a keretmegillapodis

vrgy tz egyedi szez5d6sek teljesit6s6hez sziiks6gess6 vilik 6s a ielen keretmegillapodisban, az

egyedi megrendel5k, illewe ezen dokumentumok mell6kleteiben fogldtakkal nem ellent6tes.

Szetz6d6 Felek k6pvisel5inek a ielen keretrnegillapod{sban biztositott jogk6r6nek korlAtozLsa a'

misik f6llel szemben csak irisbeli kozl6st6l kezdve harilyos. A k6pvisel5k szem6ly6ben t6rt6n5

v^ltozA$ 
^ 

felek egl.rnissal azonnal, irisban kozlik.

49. Szerz6d6 Felek kiitelesek egym6s koz<itti valamennyi kiizl6st, &tesit6sg int6zked6st 6s

dont6st irisban tdgziteru 6s egymishoz halad6ktalanul eliuttami. Minden olyan krizl6st, mely a

keretmegillapod6s vagy ^z egyedi szetz6d6sek vonatkoz6siban ^ cirr,zett r6sz6t6l

rudom6sulv6telt, vagy int6zked6si kcitelezetts6get jelent, illetve keletkeztet, Postai iton is meg kell

knldeni. A postai iton eljuttatott nyilatkozatok k6zbesitetmek tekintend6ek, amennyiben azok

,,flem kereste", ,,itv6telt megtagadta", ,,cimzett ismeteden" vagy hasonl6 tartalmri postai ielz6ssel
6rkeznek vissza a nyilatkozattev6hoz.

50. Megrendel5nek 6s Villalkoz6nak mindent meg kell tennie annak &dek6ben, hogy k<izveden

t6rgyalisokon, b6k6s 6ton rendezzenek minden olyan n6zetelt6r6st vagy vittt, amely k<izottiik a

keretmegillapodissal vagr egyedi megrendel6ssel kapcsolatban felmeriil. Ha a Megendel5 6s a

Villalkoz6 6sszer6 hat6rid5n beliil nem tudi6k megoldani a keretmegillapod6ssal vagy az apiin
t6trejott egyedr megrendel6ssel risszefiigg6sben keletkezett jogritiiukat, annak eldiint6se
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6rdek6ben fivetik magukat a hatiskori szabilyokra figyelemmel a P6csi Jitisbir6s6g, illewe
per6rt6kt6l fi.igg6en a P6csi Torv6nysz6k illet6kess6g6nek.

51. Szerz6d5 Felek meg.illapodnak abban, hogy ielen keretmegillapodis harilyinak tarama alatt
6s azt kiivet5en bizalmasan, iizleti titokk6nt kezelik a keretrnegillapodis, illetve rz egyedi
megrendel6ek teljesit6se kapcsin tudon6sukra iutott inforrnio6ikag t6nyeket vagy adatokat,
azokat harmadik f6lnek semmilyen form6ban nem adjik tov6bb. A fenti infornr6ci6k, t6nyel{,

valamint adatok - a rnisik f6l iltal el6zetesen adott kifejezett k sbe\ hozzitlini sa n6lkiil -
kiziroleg a keretmegillapodis 6s az egyedi megrendel6ek teliesit6s6re hasznilhat6k fel.

52. Mindk6t f6l tii6koztary 6dntett munkav6llal6it a jelen keretrnegillapodisban foglalt
kotelezetts6geu6l 6s felel6ss6get villalnak saj6t munkav6llal6ik tekintet6ben a fenti
k<itelezetts6gek teljesit6s66rt.

53. Szez5d6 Felek magukra n6zve kritelez6nek fogadjdk el, hogy a Kbt 6s az iilzmhiztarr. sr6l
sz6l6 2011.6vi CXCV. trirv6ny szednti illet6kes ellen5tz6 szervezetek feladat- 6s hatlskori.iknek
megfelel6en a kdzbeszerz6si elj6risokat 6s az azok alapjin megkotott szerz5d6sek teljesit6s6t
rcndszeresen ellen6dzhetiL, 6s hogy t6sziikre a iogszabily szerinti infornrici6 megad6sa iizleti
titokra val6 hivatkozissal nem tagadhat6 meg.

xI.
\IYII-ATKOZATOK

54. Mindk6t f6l kiielenti, hogy

- kell5 felhatalmazissal 6s jogk<irel rendelkezik a jelen keretrnegillapodis aliit6sita 6s

teljesit6s6re;

- a ielen ketetrneglllapodist a f6l nev6ben dift6 szerl;'lly megfelel6, a volat*oz6
jogszabilyok iltal megkiv6nt regiszttilt zliLuirsi loggal rendelkezik, igy t6sz6r6l a

keretmegillapodis altir st 6s teljesit6se nem eredm6nyezi m6s, olyan szerz5d6s, vzgy egy6b
jognyila&ozat megszeges6t, me\ben f6lk6nt szetepel;

- nincs olyan fiigg6ben lev5 kotelezetts6ge, vagy 6rdekk<ir6ben 16v6 m6s koriiLlm6ny, amely

kedvez6deniiLl hzthtt t jelen keretmegillapodisban foglaltak 6rv6nyess6g6re, teljesit6s6re,

vagy saiLt teljesit6si k6szs6g6re, illetve k6pess6g6re.

XII.
EGYE,B RENDELKEZE,SEK

55. V6llalkoz6 kijelenti, hogy tendelkezik legdibb 1 db EURO IV krirnyezetv6delmi besorolisi
tehergepjirmrivel, 6s kotelezi mrglt atr, hogy az egyedi megrendel6k teliesit6s6hez eset6n ezen

jirmfivet hasznilja

56. A jelen ketetmegillapodisban nem szabilyozott k6rd6sekben a Polgiti Tcirv6nykonlvt6l
sz6l6 2013.6vi V. t6rv6ny, a kcizbeszerz6sekr6l sz6l6 2015.6vi CXLIII. t6rv6ny, valamint az

egy6b kapcsol6d6, hatilyos jogszabilyok vonatkoz6 rendelkez6seit, valamint a k<jzbeszerz6si

eliirisban k6szitett aiinlati felhivis el6fuisait kell alkalmazni.

57 . Jelen ketetmegillapodis elvilaszthatadan r6sz6t k€pez* n zlibbi mell6kletek:

1. szimri mell6klet: Ajinlati Felhiv6s
2. sz6mi mell6klet: Feladatleir6s (ennek esetleges kiizbeszerz6si eliiris sorin kiadott

m6dositlsa(i))
3. szimd mell6kler Tedilet-kimutatis (ennek esedeges kiizbeszerz6si eliiris sorin kiadott

m6dositisa(i))
4. szitmi mell6klet: A kiizbeszerz6si eliitisban kiadott [...] sz6m[ kieg6szit6 tii6kozatis(ok)
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5. szimf mell6klet V;lblkoz6 aiinlata

A Szerz5d6 Felek rogziti\ hogy a fent emlitett dokumentume[ fi2ikrilag nem keriilnek csato]isra
a keretmegillapodis trirzsszciveg6hez, de a Szetz6d6 Felek szirrrira ismert azok tartalma. Ezen
iratokat 695r kell tekinteni, mint amelyek a ielen keretrnegrillapodis elvilaszthatatlan r6sz6t

k6pezrk, azz egy)tt 6nelmezend5ek.

Jelen meg6llapodist t Szerz6d6 felek k6pvisel6i elolvasis 6s ittanulminyoz its rtin i6virhagy6bg,
mrnt akatatuklal mindenben megegyez6t 4 eredeti, egyez6 plldinybm futik zlA, melyb5l 2
p6ldiny Megendel6t, 2 pdldirry Yitllalkoz6t illeti.

Kclt: I)ics. 2020. 6v szepter .1... nzpjAn

ft.
P 1.".176

Megtende16 Ad6sz6mVlfig[Ab&o2

Ziild Hitsfa Kft.
K6pviseli: Horvith Imre Istvin iigywezet6

BIOKOM Nonprofit Kft.
K6pviseli: Genczler Istvin rigJwezer6 igazgat6

Kfi, re.ziril:
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