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vAuexo zLst KERET sz s Rz 6ons

amely l6uejott egyr1szr6l a BIOKOM Nonptofit Kft. (sz6khely: 7632 P6cs, Sikl6si rit 52.,
c6gjegyz6kszima:02-09-062862, ad6szilm:71074959-2-02., k6pviseli: Meixnet Barna iigywezet5),
mint megtendel6 (a tov6bbiakban: MegtendelO,

milsr6szr6laZbte Ziildteriilet-fenntart6 6s Feileszt6 Kft. (sz6khely: 1119 Budapest, Andor
u. 47-49., III. em., c€.gtregyzlkszim: 07-09-978527, ad6szim: 14759996-2-43,bankszdnlaszdm:
10300002-10457412-49020074, k6pviseli: Kot6n Zoltan iigyvezet6) mint v6llalkoz6 (a

tovibbiakban: Vdllalkozb) (z tov6bbiakban egyiittesen: Szerz6d6 felek) kozott a mai t^pon 
^zal6bbi felt6telekkel.

BLdz:I.IENYEK

1. Megrendel5, mint aiidatk1r6 2021. ltmus 28. napjiln ,,Fadllomdny kezel6se, fenntart6sa
2021-2022-III' t6rgyban, EKR000646372021 tktzt6szilmu hirdetrn6nnyel, a kozbeszerz6sekr5l
sz6l6 2075. 6vi CXLIIL torv6ny (tov6bbiakban: Kbt.) Misodik R6sz szerinti n)flt, kozoss6gi
kozbeszeru6si el)6r6st inditott. Megtendel6 akozbeszerzlsi eliirist a Kbt. 61. S (5)-(6) bekezd6se
alapjin r6szekre bontotta, melynek alzpjin a kozbeszerzls 3. t6sz6t k6pezte: P6csi Ktiztemet6
6s Detemtemet6k tedilet6n fa6ool6si munkik ellitisa kosatas emel6aut6val

Qtozzivet6legesen 70 db fa kezel6se).

2. Megtendel6 a kozbeszenls tdrgyival szemben timzsztott mennyis6gi 6s szakmai
kovetelm6nyeket az el)6r6st megindit6 felhiv6sban 6s a kozbeszenlsi dokumentumban hatilrozta
meg.

3. MegrendelS a kozbeszerzlsi eljiris sor6n benyujtott ajinTatokat megvizsg6lta, egym6ssal

cisszevetette, a sziiks6ges 6rt6kel6st lefolytatta, 6s dont6s6t az elblrillast kovet6en, 2027 6v
szeptember h6 10. napjin itdsban aj6nlattev5kkel kozolte. Megrendel6 hivatkozott
kozbeszerz6si elj6r6sbanhozott dont6se szednt a nyertes ai6nlattev6 a 3, t6.sz vonatkozisiban
aY6llalkoz6 lett.

4. Ilyen el5zm6nyek utiln a Szetz6d6 Felek elifuilst megindit6 felhiv6snak, a dokumentici6
r6sz6t ktpez6 feladatlefuilsnak, valamint a Villalkoz6 kozbeszetzl.st eljdrlsban benpijtott
ajtnlatinak megfelel5en az alilbbiak szerint illapodnak meg:

I.
A KERET SZERZoDES TARGYA

5. Y6llalkoz6 feladatilt k6pezi a,z elitfi"st megindit6 felhiv6sban meghatdrozott, 6s Y6llalkoz6
ajinlatilban v6llalt kovetelm6nyeknek megfelel5en, a P6csi Kiiztemet6 6s percmtemet6k
tertilet6n faipol6si munkik ellhthsa kosatas emel6aut6val a jelen keretszerz5d6s
elvillaszthatatfan r6.sz6tkipez6 2. szimi mell6kletben foglalt r6szletes f.eladttJefuS.s szerint.

6. A Szerz6d6 felek rogzitik, hogy keretszerz6d6s keret6ben elv6gzend6 munk6k az alilbbiak

A P6csi Koztemet6 6s a peremtemet6k teriilet6n l6v6 faillom6ny kezel6se kosaras emel6aut6
ig6nybev6tel6vel:

- f kifjit6 metsz6se 72 m felett
- fal<rvirgirs kosaras emel6aut6val 12 m felett
- zoldhullad6k 6s az 69- nyesed6k beszill\tilsa,kezellslr6l val6 gondoskodis.
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Yillakoz6 tudom6sul veszi, hogy a teljesit6s hely6n sajit eszkoz 6s szem€lyi 6llominnyal a
Megrendel6 is v6gez faalTominy kezel6s6vel, utcasorfik, parki fik fenntartilsival osszefiigg5
munk6latokat. V6llalkoz6 f6l szolgilkatasa az el6z6ek alapiin a teljesit6si hely6n rem l<tz6r61agos,

az aMegrendel6 egyedi megtendel6ser alapj6n, a meghatilrozott keretcisszeg teth6re tort6nik.

7. Megendel6 adott feladat megval6sit6sa 6rdek6ben a megrendel6 lapot kiild (a tov6bbiakban:
egyedi megrendel6s). A megrendel6s iratai jelen keretszerz6d6s elv6laszthatadan rlszlt k6pezik.

II.
MEGRENDELo JOGAr ES KOTELEZETTSECET

8. Amennyiben V6llalkoz6nak az eliilrdst megindit6 felhiv6sban, a 2. szilmu mell6kletben,
valamint a 3. szilmi mell6kletben nem szerepl6, a teljesit6shez sziiks6ges egy6b inform6ci6ra van
sztiks6ge, koteles az informici6 ig6ny6r5l Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiteni. Megtendel5
villTalja, hogy V6llalkoz6 6Ital 6sszenien k6rt, a szetzSdlsszerfi teljesit6shez sziiks6ges minden
inform6ci6t, adatot, nyilatkozatot, hozz6i6ntl6st a lehet6 legrovidebb 6sszer6 hatand6n beliil -
k6sedelem n6lkiil - Y illla,lkozo rendelkez6s6re bocs6tja.

9. Megrendel5 jogosult a Yillalkoz6 tev6kenys6g6t ellen6rani, de az ellen6rz1s a Y6llalkoz6
szerz6dlsszerfi teljesit6s6t nem hiltfiltarhaga. V6llalkoz6 nem mentesii.l a felel6ss6g al6l, ha

Megrendel6 az ellen6ru6st elmulasztotta vagy nem megfelel6en vlgezte el, 6s nem is hivatkozhat
atra.

III.
vALr-ALKozo JocAr ES KOTELEZETTSEcET

10. V6llalkoz6 haladlktalanul kozol Megtendel6vel minden olyan koriilm6nyt, amely jelen
keretszerz6d6s 6s ^z egyedi megrendel6sek teljesit6s6t 6rdemben 6rinti vagy befoly6solia.
Yilllalkozo koteles a keretszerz6dils teljesit6s6nek teljes id6tzrtama alatt nrlajdonosi szerkezet6t
Megtendel6 szimdn megismerhet6v6 tenni 6s Megrendel5t halad6ktalanul6rtesiteni a Kbt. 143. S

(3) bekezd6se szednti tigyleteir5l.

11. V6llalkoz6 z teljesit6s6hez jogosult alvillalkoz6kat ig6nybe venni. A Villalkoz6 kijelenti,
hogy a keretszen6dls megkot6s6nek id6pontj6ig a Megrendel6nek valamennyi olyan
alvillalkoz6t bejelentette, amely r6sztvesz a keretszerz6d€s, illet5leg az egyedi megrendel6sek
teljesit6s6ben, 6s - ha a megel6z6 kiizbeszerz6si elj6r6sb^i 

^z 
adott alv6llalkoz6t m6g nem

nevezte meg - a bejelent6ssel egyiitt nyilatkozottar:r6l is, hogy a,z illtala ig6nybe venni kiv6nt
alvilllalkoz6 nem 6ll l<tzLro okok hat6lya alatt.

12. A Yilllalkozo a ketetszetz6dls teljesit6s6nek id6tartama alatt koteles a Megrendel6nek
minden tov6bbi, a tel)esit6sbe bevonni kivint alvlllalkoz6t el6zetesen bejelenteni, 6s a

beielent6ssel egyiitt nyilatkozni ar6l is, hogy az iltala ig|nybe venni kivLnt alvlllalkoz6 nem
6llktzfu6 okok hat6lya alatt.

13. V6llalkoz6 a teljesit6shez akozbeszerzlsi eljdr6,s sorin, zz alkalmassigdnak tgazolLsdban
t6szt vett szerrezetet a Kbt. 65. S (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don koteles
ig6nybe venni, valamint koteles a teljesit6sbe bevonni az alkalmassigigazol6,sdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevon6sa akkor maradhat el, vagy helyettiik
akkor vonhat6 be m6s (ide6rwe az 6talakul6s, egyesiills, sz6tv6l5,s ritj6n trirt6nt jogut6dl6s
eseteit is), ha a Yillalkoz6 e szervezet v^gy szakember n6lkiil v^gy a helyette bevont iri
szervezettel vagy szakemberel is megfelel azoknak az alkalmass6gi kcivetelm6nyeknek,
amelyeknek aYilllalkoz6 a kozbeszerz|,si eljilfi,sban az adott szervezettel vagy szakemberrel
egyiitt felelt meg. YillTalkoz6ra a kozbeszerz6si eli6r6s sor6n bemutatott szervezetek 6s

szakemberek bevon6s6ra tekintet6ben egy6bitint a Kbt. 138. $ (4) bekezd6se alkalmazand6.
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74. Y6llalkoz6 z jogosan ig6nybe vett alvilllalkoz6lt rigy felel, mintha a munk6t maga

v€gezte volna, d,vLllzlkoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele eset6n pedig felel6s minden olyan
kfu|rt is, amely an6lkiil nem kovetkezett volna be. Ha a Y6llalkoz6 a jelen III. fejezet
rendelkez6seit megszegi, a Megrendel5 jogosult a szerz6d6sszeg6s kovetkezm6nyeit
alkalmazni.

15. A Yillalkoz6 Megrendel6nek vagy a harmadik szem6lynek az illtala 6s alkalmazottai 6ltal
okozott klrlrt teljes felel6ss6ggel tartozlk. E korben aY6llalkoz6l<rfejezetten kcitelezetts6get
villlal zrra, hogy a tev6kenys6ge folyt6n ered5 k6rokat teljeskorfen megt6riti.

76. Az esetleges munkabaleseteket Yillalkoz6 jelenti 6s tzrt1a nyilv6n.

17. A Yillalkoz6 kotelezetts6get v6llal ana, hogy a szolgilltatast a vonatkoz6 jogszabilyok 6s

el6ir6sok (t6zv6delmi" vagyonv6delmi, munkav6delmi, eg6szs6giigyi, stb. felt6telek) teljes kor6
betartisfval v1gzi.

18. V6ltalkoz6 a lefolytatott kozbeszen6si elj6r6s alapiiln megkotott jelen keretszerz6dts, az

egyedi megrendel6 rendelkez6sei, illewe a Megrendel6 utasit6sai szerint koteles el)imi.
Megendel6 utasit6sa nem te{edhet ki a munka rnegszet'vez6s6re, nem teheti a teljesit6st

terhesebb6.

19. V6llalkoz6 koteles az 6kala ell6and6 munk6kat a P6csi Koztemet6 6s a petemtemet6k
temet6si menetrendjlhez tgazitani, figyelemmel a kegyeleti jogok tiszteletben tzrtasilra. Az egyes

munk6k megkezd6se el6tt V6llalkoz6 koteles a temet6si menetrendet a P6csi Koztemet6
kap csolatta rt6j6v al egyeztetni.

20. Y6lLilkoz6 a jelen keretszerz5d6s 6. pontj6ban rt feladatainak ellitisitbol keletkez5

zoldhullad6kot koteles a Megrendel6 megjelolt p6csi telephely6re szil\tant 6s ott a Megrendel6

utasit6sai szerint elhelyezni.

21. A Y6llalkoz6 6s a Megrendel6 a keretszerz6dl.s 6s zz egyedi megtendel6sek teliesit6se

6rdek6ben a fentieken tJ., Lkal6ban is egyiittrnfikodnek. A teljesit6st 6rint6 minden l6nyeges

koriilm6nyr6l halad6ktalanul t6j6koztaq,ak egym6st. Az egyiittrnfikod6si kotelezetts6g Megrendel6

vonatkoz6siban nem jelent tobbletkotelezetts6g-v6llal6st.

22. Ha Megrendel6 c6lszer6den vagy szaksze{tden utasitist ad, erre a Y6llalkoz6 koteles 6t
indokol6st tattalmaz6 v6lem6ny kifejt6s6vel, ir6sban figyelmeztetni. Ha a Megrendel6 

^
figyelmeztet6s ellen6re utasitis6t fenntattla, a Y6llalkoz6 az egyedt megendel6st felmondhatja,

illet5leg a keretszerz6d6.st6l indokol6ssal ellitott it6sbeli nyilatkozattal el6llhat. Ha nem il7 el, a

Megendel6 utasit6sa szerint a Megrendel6kockilzatara koteles a munkit elv6.gezrll

23. A Y6tlalkoz6 - amennyiben kiilfoldi ad6illet6s6gfi - koteles t keretszerz6d6.shez arra

vonatkoz6 meghztalmazist csatolni, hogy ^z illet5s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a rn gy^r

ad6hatosig kozvetleniil beszerezhet a V6llalkoz6ra vonz*oz6 adatokat az orszilgok kozotti
j ogseg6ly igenybev6tele n6lkti{.

IV.
MEGRENDELES

24. Megrendel5 egyedi megtendel6t (egyedi szerz6d6st) k6szit, melyben megadia t szolgilltatis
teljesit6s6nek td6szakit, megnevezi a szolgilhat6ssal 6rintett teriileteket, munkanemeket.

Megrendel6 az egyedi megrendel6t az adott tilrgytd6szakot megel6z6 hitom munkanappal

kor6bban a Y6llalkoz6 jelen keretszerz6d6s IX./51 pontj6ban megjelolt k6pvisel6je szLmin
lrisban megkiildi. Amennyiben YillTalkozo ^z iitemtervben meghatArozott hat6rid5ket

elmulasztja kotb6rfizet6si kotelezetts6g tetheli.

25. Amennyiben sziiks6ges a Megrendel5 iogosult az egyedi megrendel6t kieg6sziteni, melynek

sor6n megjeloli az etedetileg megadottal<hoz k6pest az eLv6,gzend6 munk6kat, valamint azok

a)
'l 1
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teljesit6s6re ai hat6id6t illzpit meg. Megrendel6 a fent irt m6dosit6sokr6l 3 munkanappal
kor6b b an ir6 s b an tii 6ko ztatla Y illalko z 6t.

26. Y6llalkoz6 munkikat terv szerint, legk6s6bb az egyedi megrendel6ben megjelolt ditumot
kovet5 munkanapon koteles megfelel6 szem|lyzettel 6s eszkozokkel a helyszinre 6tkezni 6s a
megrendelt szolgilltatist megkez deni.

27. Ha a teljesit6s rd6szakibzn olyan rendkivrili helyzet 6ll. el6, melynek eredm6nyek6nt a

kozteriileti nov6nyzet 6llapot6b6l kifoly6lag 6let-, baleseti, vagy vagyoni kirvesz6ly 6ll fenn a

kozteriileten, a Megrendel5 jelez aY6llalkoz6 fel6,6s a vesz6ly elhilrrtisilt - a szerz6d6.s tirgyit
k1pez6 munkanem vagy munkanemek konkr6t megjelol6s6vel - megtendeli. A V6llalkoz6 ilyen
esetben koteles a munk6k megkezd6s616,l a megtendel6st5l sz6mitott 1 6rin beltil gondoskodni.
A Villalkoz6 a rendkiviili helyzetben teljesitett munk6k elv6gz6se fej6ben a 31. pontban
megjelolt drjhoz k6pest 10 7o-os fellratjogosult felszimitant.

v.
KERET SZ E RZ 6 D E S HATALYA, r D 6TARTAMA, T ELJESiT n S HErye

28. Szerz6d5 Felek rogzitik, hogy )elen kerctszerz6dtst2022. iantrht 1-6n kezd6d6hatiilyal,
hatirozott id6tartamra, 2022. decembet 31. napiirig kotik. Felek kikotik, hogy a hat6rozott
rd6tartam eltelte el6tt z kerctszerz6d6s megszfintk a szetz6d6s VI.30. pontjiban meghatarozott
keretosszeg kimerii{6sekot, v^gy a jelen kerctszerz6d6sben rogzitett egy6b felt6tel
bekovetkeztekot. Szen6d6 Felek kijelentik, hogy az egyedi megrendel6sek teljesit6s6re a fenti
megielolt id5szakon beliil sor kenil keniHe, az egyedi megtendel6sek megval6sul6s nem
teri eszkedhet tul a kerctszerz6d6s id6tartam6n.

29. A teljesit6s helye: P6csi K<iztemet6 6s a peremtemet5k teriilete.

VI.
ELLENERT Eri rtZWESr FELT nr Brer

30. A szerz6d6.s keretosszege 9.000.000,- Ft + Afa. Megendel6 fetntartla a jogot, hogy a
keretszerz6d6s ketetosszeg6t6l *30o/o m6rt6kben elt6rjen. Szerz6d6 Felek meg6llapodnak abban,
hogy amennyiben a szerz6d6s id6tartama alatt a megjelolt keretcisszeg nem kertil teljes m6t6kben
felhasznillilsn, Yillalkoz6 ^z esedegesen ebb6l eted6 kiig6ny6t nem 6rv6nyesitheti
Megtendel6vel szemben.

31. Szez6d6 Felek a v6llalkoz6i diiat:

-Fdk if1it6 metsz6se kosaras emel5aut6val 72,00 m - 16,00 m kozott t6tel eset6ben: 81.000
Ftldb + Afa

- Fi;Jr^ if1it6 metsz6se kosatas emel6aut6val 76,7 m - 21,00 m kcizott t6tel eset6ben: 108.700
Ftldb + Afa

- F6k ifiit6 metsz6se kosatas emel6aut6val 27,1 m - 27,00 m kozott t6tel eset6ben: 201.100
Ftldb + Afa

- F6k i!it6 metsz6se kosaras emel6aut6val2T m folott t6tel eset6ben: 206.900 Ft/db + Afa

- Fal<rvilgis kosaras emel6aut6val 72,00 m - 16,00 m kozott t6tel eset6ben: 103.000 Ft/db +
Afa

- Fakiv6g6s kosaras emel6aut6vzl76,7 m - 21,00 m kozott t6tel eset6ben: 125.350 Ft/db + ka
- Fakiv6gis kosaras emel6aut5val27,7 m - 27,00 m kozott t6tel eset6ben: 210.900 Ft/db + itfa
- Fakiv6g6s kosaras emel6aut6val2T m folotti t6tel eset6ben 2ft.450Ft/db + Afa

osszegben illapiq6k meg

32. Megrendel6 el5leget nem frzet. A villlalkozdsi drj l<rfrzetlse 
^z egyedi megtendel5ben

meghatarozott szerz6d6sszerfi teljesit6st kcivet6en, havi elsz6mol6s szerint, a teljesitett szolgilltatds

&]r/.
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mennyis6g6nek megfelel6en (t6teles elsz6molis szerint), a Kbt. 135. S (5)-(6) bekezd6s6ben 6s a
Ptk. 6:130. $ (1) bekezd6s6ben foglaltak szerint a szimlaklzheztltelltvagy - ha b6rmely, a Ptk.
6:130. $ (2) bekezd6s6ben szabilyozott koriilm6ny fenn6ll - az iga;zolr. szerz6d6.sszer6 teljesit6st
kovet6 30 napon beliil, sz6mla ellen6ben, a V6llalkoz6 10300002-10457412-49020014 szilmi
p6nzforgalmi sz6nl6i6n tort6n6 utal6ssal, forintban (FIUF) keriil kifizet6sre.

33. Megtendel6 a keretszetz6d6s 6s az egyedi megrendel5k teljesit6se sor6n az ad6zis rendj6t6l
szolo 2077 .6vi CL. torv6nyt (Art.) 6s avona*oz6 jogszabilyokat teljes kcirben alkalmazza

34. Yallalkoz6 az egyedi megrendel,5ben meghatArozott munka teljesit6se sor6n munkanapl6t
vezet ^ szolgilltatas teljesit6s6r6l. A napl6ban a Yilllzlkozo a YI/31. pontban meghatArozott
munkanem szerinti bont6sban koteles felttintetni a teljesit6si id6szakokat (napoka lebontva), a

munkav6gz6s kezdet6t, v6.g6t, a munkiban r6sztvev6 szem6lyek 6s jirmfivek sz6mit, 
^zelsz6mol6s zlzpjilt ad6 kezelt faLllominy danbszimok 6s munka6rik osszesit6s6t, valamint

minden olyan koriilm6nyt, mely megrendelt teljesit6st befolyisolja. A Megrendel5 a teljesit6st
jogosult ellen6rizni, 6s 6szrev6teleit a napl6ban feljegyezni. Megrendel6 a napl6 alapjin 6lhgal<t a
teljesit6sigazolilst a teljesit6st kovet6 5 munkanapon beliil.

35. Yillalkozo ^z igazok teljesit6st kovet6en jogosult szimla benyujtisirz. A szinlilt
mindenkor egy p6ld6nyban, a Megrendel6 sz6khely6t feltiintetve kell ki6llitani 6s Megtendel5
sz6khely6re megkiildeni.Y6llalkoz6 szinlat a Megrendel6 k6pvisel6i6nek tov6bbitasra nem adhat
6t.

Y6lTalkoz6 a, szimTit elektronikus irton a biokom@biokom.hu e-mail cimre is eljuttathaga a

Megrendel6nek, amennyiben a tlvnyomtatisnak megfelel6 szimlilt illit ki.

36. YallAlkoz6 a kibocsitott sz6ml6n koteles feltiintetni az egyedi megrendel5 ttrgyin vil6
hivatkoz6st, valamint z sz6mla sorszimit. A szinla mell6klete a munkanapl6 6s a teljesit6si
igazolils. Ett6l elt6r6en ki6llitott szimlilk eset6ben Megrendel6 jogosult azokat
azonosithatatlank6nt visszakdldeni, 6s a visszahildott szdmlilban 6rv6nyesitett kovetel6s nem v6lik
esed6kess6.

37. Jelen kerctszerz6d6s 6s az egyedi megtendel6U AfA finanszfuozilsa ahatalyos jogszab6lyok

el6tisat sz erint tot6nik.

38. A Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy amennyiben Megrendel5 ielen
keretszerz6d6sen, illet,5leg egyedi megrendel6sen alapul6 ftzetlsi kotelezetts6g6t k6sedelmesen
teljesiti, a Y6llalkoz6 a Kbt. rendelkez6seinek megfelel6en iogosult a Ptk. 6:155.$-6ban

meghatarczott k6sedelmi kamatot, illetve a behajtisi kolts6g6tal6nyr6l sz6l6 2016. 6vr IX. torv6ny
3. S (1) bekezd6se szerinti forintosszeget kovetelni.

YII.
rEsBoeruEs TELJEsitBs, MEGHrusuLAs, rAnreniresl FELEL6SSEG

39. Y6l7alkoz6t t szolgilltatils k6sedelmes megkezd6se vary az egyedi megrendel5ben
meghatirozott hat6rid5k onhib6j6b6l tort6n5 elmulasztisa esetln k6sedelmi kotb6rfizet6si
kotelezetts6g terheli. A k6sedelmi kotb6r m6rt6ke: minden eg6sz 6r6t kovet6 20.000,- Ft. A
k6sedelmi kotb6r a k6sedelembees6s id6pontjit6l esed6kes. K6sede[mi kotb6t maximilis
m6rt6ke az egyedr megrendel6 kapcs6n: az egyedi megrendel6s alapiiln elsz6molt, ihzLinos
forgalmi ad6 n6lkiil szilmitott ellenszolg6ltatis: 30 oh-a A k6sedelmi kotb6t maxim6lis m6rt6ke a
keretszerz 6d6 s nett6 keretos szeg 6nek 7 0 o/o 

- a.

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

k6sedelem aYilllalkoz6 hib6i6b6l ered. Amennyiben a Megrendel6 a V6llalkoz6 6kal6sszerfien
ktt, a szerz6dtsszerri teljesit6shez sztiks6ges inform6.ci6t, tdztot, nyilatkoz^tot, hozz6i6rd6st,
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dont6st a Szen6d6 felek 6ltal rdsban rcgzitett bataid6n beliil nem bocs6tja a Y6llalkoz6
rendelkez6s6re, 6s a k6sedelmes teljesit6s l<tzirolag Megtendel6 ebb6li Ydl.Jalkoz6 6ltal el nem

hdrJ;rhat6 mulaszt6s6b6l ered, abban az esetben kotb6rig6ny nem 6rv6nyesithet6. YdlTalkoz6t
tovdbb| nem tetheli kotb6rfizet6si kotelezetts6g, ha kotelezetts6gei teljesit6s6t vis maiot
akadillyozza meg. Vis maior alatt 6rtend6k ktilonosen elemi csap6sok, sztr6ikok vagy egy6b

munkahelyi zavargisok, foldcsuszaml6sok, foldreng6sek, viharok, vill6mcsap6sok, ilradisok,
valamint egy6b hasonl6, el6re nem lilrhzto esem6nyek, amelyek mindk6t f6l 6rdekkor6n kiviil
mertilnek fel, 6s amelyeket a felek kell6 gondossiggal sem tudnak kikiiszobolni.

47. Ha a keretszerz6dl.s - olyan okb6l, amely6rt Y6llalkoz6 felel5s - meghifsul, aYilTalkoz6
kciteles az 6ves, 6ltal6ros forgalmi ad6 n6lkiil szilmitottkeretszerz6d6s szednti ketetosszeg 10
oh-6nak megfelel5 osszegri kotb6r megfizet6s6te. A kotb6r vetit6si alapia a szen6d|s teljesit6si

ariny 6v al o s szhangban c scjkken.

42. Megrendel6 kotb6dg6ny6nek 6rv6nyesit6se nem jelenti a Megrendel5 egy6b ig6nyeinek -
hib6s teljesit6shez kot6d6 - elveszt6s6t.

43. A Y6llalkozo szdmilra kotelez6 el6fu6s az esetlegesen bekovetkez6 balesetekre 6s

kilrokozdsra vonatkoz6, legk6s6bb a v6llalkozilsi szerz6d6s id6pontiilra megkotott legalibb
2.000.000,-Ft/6v 6s legal6bb 500.000,-Ft /kdr biztosit6si osszeg6, tev6kenys6g6re vonatkoz6
felel6ss6gbiztosit6s megl6te. Yilllakozo az el6z6ek szerinti felel6ss6gbiztosit6st a teljesit6s teljes

td6szakilban koteles fenntartani, amit a biztositisi kotv6ny 6rv6nyess6gi id6szakonk6nti
bemutat6s6val koteles igazohi. Amennyiben V6llalkoz6 biztositis6t nem tafija 6rr6nyben,

Megrendel6 az elmaradt biztosit6si drjat 6s felmertil6 kolts6geit, ill. k6resem6ny eset6n a kit
telj es osszeg6t V6llalkoz6 esed6kes p6nziigyi kovetel6s6b5l levonhatja

44. A Megrendel5 a keretszerz6d€.st6l el6llhat, koteles azonban a YillTalkozo 6ltal az elilllils
kozl6s6ig rgazolhat6an elk6szitett, illetve megkezdett munkik teljes ellen6rt6k6t megt6riteni 6s

iogosult egy6b igazolt kiriltak megt6rit6s6t ig6nyelni.

VIII.
A KERETSZE,PZoDES NA6OOSiTASE, MEGSZffNESE ES ANNAK

JOGKOVETKEZ}.{ENYEI

45. Szerz6d6 Felek jelen keretszerz6dlstl<rzirolag a Kbt. 141. S szerinti konilm6nyek fenn6llta
eset6n m6dosithati6k.

46. B6rmetyik f6l jogosult a jelen kerctszerz6d6st 90 naptirr napos felmond6si hatdrtd6vel, a

m6sik fllhez ittlzett ir6sbeli nytlatkozattal, indokol6s n6lkiil, rendes felmond6ssal felmondani.
Egyoldahi felmond6s eset6n a felmond6si id6 kezd6 napja a felmond6 f6l t6ttivev6nyes 6rtesit6
Ievel6nek a m6sik f6l 6itah k6zhezv6tele. A Posta 6lta1-j misodik eredm6nytelen k6zbesit6si
kis6det eset6n a lev6l k6zbesitettnek tekinthet6.

47. Megrendel6 jelen keretszerz6d6st a Yilllalkoz6hoz intlzett irisbeli nytla*ozattal,kirtlrJrt|si
ko tele z etts 6 g n6lktil az orrnalt hatLlly aL felmondhatj a, ha

- aY6llakoz6 jelenkeretszerz6d6sben foglalt szez6d6ses kotelezetts6geit sulyosafl v^gy
ism6telten megszegi;

- olyan okb6l, ami|rtYillalkoz6 felel6s b6rmely egyedi megrendel6s megszfinik,
- a V6llalkoz6 aMegrendel6 6ltal megadott 6sszerri, de legal6bb 8 napos hatidd6n beliil

nem tesz eleget annak a felhivisnak, hogy keretszerz6d6sben foglalt kotelezetts6geinek
tegyeri eleget;

- a Yil7alkoz6 a VI.31. pontban meghatarozott egys6girak b6rmelyik6t egyoldahian,
Megendel6 hdtilnyfua m6dositja,
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VII.43. pontj6ban meghatarczott biztositisi szerz6d6.se a jelen szerz6d6s
td6tartamz alatt megszfinik 6s helyette a Y6llalkoz6 "l biztosit6si szerz6d6st 

^megszfnt6st kcivet6 8 munkanapon beltil nem kot;
- a V6llalkoz6 frzettsk6ptelenn6 vdlik, felszdmol6si vagy v6gelszdmolilsi eljfuils indul vele

szemben, felfiiggeszti gazdasigp tev6kenys6g6t;
- a Y6llalkoz6 Lkal ftzetend6 k6sedelmi kotb6r osszege el6ri jelen kerctszerzSd6sben

meghatzrozott maximilis m6t6ket fteretszez6d6s szerinti, AFA n6lkdl szimitott
keretosszeg 10 oh-6t.) /tlyen esetben a Megrendel5 meghifsul6si kotb6rt nem
kovetelhet/;

- joget6s marasztal6 hatArozatot hoznak a YilTalkoz6 szakmai tev6kenys6g6t 6rint6
szabilyslrt|s vagy brincselekm6ny miatt.

48. Megrendel6 az egyedi megrendel6t a Yilllalkoz6hoz intlzett ir6sbeli nyrlatkozattal,
k6rt6dt6 si kri tele z e tts 6 g n6lkril az o nnalt hatillly al felmon dha tj a, h a

aYillalkoz6 a szerz6d6ses kotelezetts6geit sulyosan vagy ism6telten megszegi;

az egyedi megtendel6 k6sedelmes teljesit6se ok6n k6sedelmi kotb6r el6ri a maximumot
(a k6sedelemmel 6rintett, szolgilkatisi elemre elsz6molt, Af'a n6ktil szLmitott
ellenszolg6ltat6s 30 oh - 6t),

aY6lTalkoz6 a Megtendel6 6ltal megadott 6sszerfi, de legal6bb 8 napos hatltid6n beli.il
nem tesz eleget annak a felhivisnak, hogy szerz6dlsszerfi kotelezetts6geinek tegyen
eleget;

zz adott kotelezetts6g6re el6irt teljesit6si hatAid6letelte el6tt nyilv6nval6vi v6lik, hogy a
Yillalkoz6 az egyedt megtendel6ben megtendelt munk6t csak szimottev6 k6s6ssel vagy

- a fogyatlkoss6g kikiiszobol6slre tttzott m6lt6nyos hatAid6letelte ellen6re is - hib6san
tudja elv6gezni.

49. A Megtendel6 a keretszerz6dlst felmondhatia v^gy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - ^tt6lel6l7hat, ha a Kbt. 143. S (1) bekezd6s6ben meghatirozott esetek b6rmelyike fenn6ll. A
Megrendel6 a YilTalkoz6hoz rnt|zett irisbeli nyilatkozattal, kirt6rit6si kotelezettsi.g n6lkiil
azorrnzli hatillyal felmondja a keretszerz6dlst, ha a Y6llalkoz6 tulajdoni helyzet6ben vagy
tulajdoni viszonyaiban b6rmely, a Kbt. 143. S (3) bekezd6s6ben meghatarozott kortilm6ny
bekcivetkezik.

50. V6llalkoz6nak a szetz6d1sszeg6s6b6l ered6 k6rt meg kell t6dtenie, 6s mentesitenie kell a
Megtendel5t, illetve annak Yilllalkozoit 6s alkalm^zottait minden perel, ig6nnyel, vesztes6ggel
6s kilrral szemben, amely a Yilllalkoz6 tev6kenys6g6b6l vagy mulaszt6sib6l ered jelen
kerctszerz6d6s vagy akeretszerz6dts zlapiiln kotott egyedi megrendel5 teljesit6se sot6n.

IX.
EGYUTTMU16oes

51. A munkav6gz6s iisszehangolisa, a szolgilLtatas teliesit6se sor6n sziiks6gess6 v6lo
int6zked6sek megt6tele tekintet6ben.

Y 6,llalkoz6 ftsz6r6l kapcsolattart6 szem6ly:
n6v: Hesz Gibot
telefon: +36 30 986 8736
e-mail: iroda@lian.hu

Megendel6 ft.sz&61 kapcsolattart6 szem6ly:
n6v: Pandut K6roly
telefon: +36 30 378 3713

<e)



e-mail: pandut.karoly@biokom.hu

A kapcsolattart6k adatatt (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsz6m6t, stb.) a Felek l<rzir6lag a

szerz6d6s teljesit6s6vel <isszefiigg5 kapcsolattartis c6li6bol, illetve az ahhoz kapcsol6d6 egy6b
jogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben iogosultak kezelrri. Felek ^z adatkezel6s sor6n a
kapcsol6d6 iogszabillyok 6s adatv6delmi szabilyzataik rendelkezlset szerint i6mak el.

52. Szerz6d6 felek jelen keretszerz6d6sben felhatalmazzik az el6z5 pontban megnevezett
k6pvisel5iket, hogy a szolgilkatzs teljesit6s6vel kapcsolatos dont6sekn6l, a teljesit6si

iegyz6konyvek alat6sin6l a feleket teljes jogkorrel k6pviselj6k. Ezen k6pvisel6k jogosultak, illetve
kotelesek megtenni mindazon mfiszaki int6zked6seket, nyilatkozatot, amely akeretszerz6d6s vagy
az egyedi szerz6d6s teljesit6s6hez sztiks6gess6 v6lik 6s a jelen keretszerz6d6sben, az egyedt

szerz6d6sekben, illetve ezen dokumentumok mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes. Szerz6d6
Felek k6pvisel6inek a jelen keretszerz6d6sben biztositott jogkor6nek korl|tozisa a m6sik f6llel
szemben csak ir6sbeli kozl6st6l kezdve hatilyos. A k6pvisel5k szem6ly6ben tcirt6n6 villtozist a

felek egym6ssal azonnal, ir6sban kozlik.

53. Szen6d5 Felek kotelesek egym6s kozotti valamennyi kozl6st, 6rtesit6st, int6zked6st 6s

dont6st rilsban rogziteni 6s egym6shoz halad|ktalanul eljuttatni. Minden olyan kozl6st, mely a
kerctszen6d6s vagy az egyedi megendel6k vonatkozisibtn a cimzett ftsztr6l tudomisulv6telt,
vagy tnttzked6si kotelezetts6get jelent, illetve keletleztet, irisban is meg kell ktildeni. Felek
meg6llapodnak abban, hogy a Szerz6d6s keret6ben egym6ssal sz6ban vagy telefonon kcizolt ilyen
kozl6st, 6rtesit6st lev6lpostai vagy elektronikus 6ton ut6lag meger6sitik. A postai riton eljutatott
nyilatkozatok k6zbesitettnek tekintend5ek, amennyiben azok ,,nem kereste", ,,6fr6telt
megtagadta", ,,cinzett ismereden" vagy hasonl6 tartslm:6 postai jelz6ssel 6tkeznek vtssza a

nyilatkozattev6hoz. Felek a visszeigazolt e-mailt az egymds kozotti kapcsolattattisban ir6sbeli
forminak ismedk el.

54. Megrendel6nek 6s V6llalkoz6nak mindent meg kell tennie annak 6rdek6ben, hogy kozveden
t6rgyal6sokon, b6k6s riton rendezzenek minden olyan ntzetelt6r6st vagy vitig amely kozottiik a

kerctszen6d6ssel vagy egyedi megtendel6vel kapcsolatban felmenil. Ha a Megtendel6 6s a

Yillalkoz6 6sszeni hatirid5n beliil nem tudirk megoldani a ketetszerz6d6ssel vagy egyedi

megendel6vel osszefligg6sben keletkezett iogvitijukat, annak eldont6se 6rdek6ben alivetik
magukat a hatiskori szabilyokn figyelemmel a P6csi Jirisbr6sig, illetve per6rt6kt5l fligg6en a
P6csi Torv6nysz6k illet6kess6g6nek.

55. Szerz6d6 Felek meg6llapodnak abban, hogy jelen keretszerz6dls hat6ly6nak tafizrna alatt 6s

azt kovet6en bizalmasan, iizleti titokk6nt kezelik a keretszerz6d6s, illetve az egyedt megtendel6k
teljesit6se kapcs6n tudom6sukra jutott inform6ci6ikat, t6nyeket vagy adatokat, azokat harmadik
f6lnek semmilyen form6ban nem adj6k tov6bb. A fenti inform6ci6k, t6nyek, valamint adatok - a

m6sik f6l6kal el5zetesen adott kifejezett fu6sbeli hozziljilntlilsa n6lkiil -l<tzilr6lag a keretszerz6d6s
6s az egyedt szez5d6sek teljesit6s6re hasznilhat6k fel.

56. Mindk6t f6l tijlkoztat)a 6rintett munkav6llal6it a jelen kerctszerz6d6sben foglalt
kotelezetts6geir5l 6s felel5ss6get v6llalnak sajilt munkav6llal6ik tekintet6ben a fenn
kotelezetts6gek teljesit6s66rt.

57 . Szerz6d6 Felek magukra nlzve kotelez6nek fogadj6k el hogy a Kbt. 6s az illlanhtztartAsr6l
sz6l6 2077.6vi CXCV. torv6ny szerinti illet6kes el7en6rz6 szervezetek feladat- 6s hatiskoniknek
megfelel5en a kozbeszerzlsi el)Lrisokat 6s az azok alzpjin megkotott szetz5d6sek teljesit6s6t
rendszetesen ellen6rizhetik, 6s hogy r6sziikre a jogszab6ly szednti inform6ci6 megad6sa iizleti
titokra va16 hivatkoz6ssal nem tagadhat6 meg.
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x.
I\IYILATKOZATOK

58. Mindk6t f6l kijelenti, hogy

- kell5 felhatalmazissal 6s jogkorel rendelkezik a jelen keretszerz6dls alilirisdra Es
teljesit6s6re;

- a jelen kerctszerz6d6st a f6l nev6ben al6:r:6 szem6ly megfelel6, a vonatkozo jogszab6lyok
6ltal megkivilnt rcgpsztrilk ilAnilsi joggal rendelkezik, igy r6sztr6l a kerei"r"rrdde"
a16fu6'sa 6s teliesit6se nem eredm6nyezi m6s, olyzn szerz6d6s, vagy egy6b jognyilatkozat
megszeg6s6t, melyben f6lk6nt szerepel;

- nincs olyan frigg6ben lev6 kcitelezetts6ge, v^gy 6rdekkor6ben l6v6 m6s koriilm6ny,
amely kedvez6deniil hathat a ielen kerctszerz6d6sben foglaltak 6rv6nyess6g6re,
telj esit6s6re, v 

^gy 
saj 6t telj esit6si k6sz s6g6re, illetve k6pes s 6g6re.

xI.
EGYEB RENDELKEZESEK

59. A jelen keretszerz6dlsben nem szab6lyozott k6rd6sekben a Polg6ri Torv6nykonyvr5l sz6l6
2013.6i V. torv6ny, akozbeszez6sekr6l sz6lo 2075. 6vi CXLIII. torv6ny, vaiamint az egy6b

frapcsol6d6, 
hat6los jogszabilyok vonatkoz6 rendelkez6seit, valamint a kozbesz eruEsi eljithsban

k6szitett ajinlart felhiv6s el6irisait kell alkalmazni.

60. Jelen keretszerz6d6s elv6laszthatatlan rlszttk6pezik az alilbbimell6kletek:

1. szimt mell6kler Aj6nlatt6teli Felhiv6s
2. szimi mell6klet FeladatJerds (ennek esetleges klzbeszerztsi eljilds sor6n kiadott

m6dosit6sa(i))
3. szimu mell6klet YdlTaJkozo aifunlata

A Szerz6d6 Felek rogziulc hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem kenilnek csatol6sra
a keretszetz6dls torzsszciveg6hez, de a Szerz6d6 Felek sz6m6ra isrnert azok tartaLma. Ezen
iratokat rigy kell tekinteni, mint amelyek a jelen ketetszen6d6s elv6laszthatatlan rlszit k6pezi\
azzal eg5n:rt 6rtelme z end6ek.

Jelen szerz6d6st a Szerz6d6 felek k6pvisel5i elolvas6s 6s ittanulminyoz6,s utin j6vihagy6lag, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t 4 etedeti, egyez6 p6ld6nyban fut6k all, metyb5l' Z peruany

Kelr P6cs, 2ohi.,@,

),Fax 721805-333

M Nonprofit Kft.

7632 Pccs,

K6pviseli: Meixner Bama igyvezet6 igazgat6

Budapest, 2027. szeptember 23.

IE'ffifi o"l,::l"gl$l:'iaff:t'*
K6pviseli: Kor6n ZolshutdirEerbtfl.'

1 Kft nsz6r5l:
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szakmai ellenjeg5rz6

Schranz fuch6rd
beszerzdsi ellenjeffi

Berta Benipna
gzdasigs ellenjegyz6
Stefinovics Kinea

jogi ellenjegyz5
dr. Balik6 Barbara


