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vALr-ALKo z Lil KERET sz E Rz 6DES

amely l6trejott egyr6.szr6l a BIOKOM Nonptofit Kft. (sz6khely: 7632 P6cs, Sikl6si rit 52.,

c6gjegyz6kszima: 02-09-062862, ad6sz6m: 11014959-2-02., k6pviseli: Meixner Barna igyvezet6),
mint megrendel6 (a tov6bbiakban: Megtendel6),

mdst6szr5l a Fa-Doctor Kft. (sz6khely:7624 P6cs, Tiborc u. 70., c6gjegyz6kszdm:02-09-082153,
ad6szim: 25527715-2-02, bankszdmlaszdm: 10400779-50526748-70567002, k6pviseli: I(ov6cs
Bal|zs rigyvezet6) mint v6llalkoz6 (a tov6bbiakban: V6llalkoz6) (a tov6bbiakban egyrittesen:
Szerz6d6 felek) kozott a mai. napon az alilbbi felt6telekkel.

E,LdZllfrNYEK

1. Megrendel5, mint aj6nlatk1r6 2021. 16;rrrus 28. napj6n ,,Fa6llominy kezel6se, fenntaftisa
2021-2022-III" t6tgyban, EI(R000646372021 iktat6sz6mri hirdetm6nnyel, a kozbeszerz6sekr6l
szolo 2015. 6r.i CXLIII. tcin,6ny (tov6bbiakban: I(bt.) Mdsodik R6sz szerinti nyilt, kozoss6gi
kozbeszerz6si eli6r6st inditott. Megrendel6 a kozbeszerzlsteljdrilst a I(bt. 61. S (5)-(6) bekezd6se
alapl|n r6szekre bontotta, melynek alapjin a kozbeszerz6.s 4. rlszlt k6pezte: P6csi Kdztemet6 6s
peremtemet6k teriilet6n faipol6si munkik alpintechnildval tiirt6n6 ellitisa
ftozzdvet6legesen 28 db fa kezel6se).

2. Megrendel5 a kozbeszeruls tirgyival szemben timzsztott mennyis6gi 6s szakmai

kovetelm6nyeket az eljlrist megindit5 felhivisban 6s a kozbeszerzlsi dokumentumban hatdrozta
meg.

3. Megtendel5 a kozbeszeru€.st elj6,r6,s sor6n benyrijtott alilnlatokat megvasgilka, egymissal
cisszevetette, a sziiks6ges 6rt6kel6st lefolytatta, 6s dont6s6t az elbuil6st kovet6en,2027. 6v
szeptember h6 10. napjdn ir6sban aj6nlattev5kkel kozolte. Megrendel6 hivatkozott
kozbeszerz6si elj6r6sban hozott dont6se szerint a nyertes ajdnlattev6 a 4. r6.sz vonatkoz6s6ban a

V6llalkoz6lett.

4. Ilyen el6zm6nyek ut6n a Szerz6d6 Felek eli6,r6st megindit6 felhivi,snak, a dokumentilci6
ft.sz6.t k6pez6 feladadetS,snak, valamint a V6llalkoz6 kozbeszerz6si elj6r6sban benyrijtott
all,nlatdnak megfelel6en az al|bbiak szerint 6llapodnak meg:

I.
A KERET SZEP-ZoDES TARGYA

5. Yillalkoz6 feladatitk|pezi az eljirlst megindit6 felhivisban meghatdrozott, tis Yillalkozo
ajinlatdbar villalt kcivetelm6nyeknek megfelel6en, a P6csi Kiiztemet6 6s petemtemet6k
tedilet6n fa6pol6si munkik alpintechnikdval tiirt6n6 ellitisa a jelen keretszetz6d6s
elvillaszthatadan r6,sz6,tk6pez6 2. sz6mi mell6kletben foglalt r6szletes feladarJ,efuils szerint.

6. A Szerz6d6 felek rogzitik, hogy keretszerz6d6s keret6ben elv6gzend6 munkik az alilbbtak:

A P6csi I(oztemet6 6s a peremtemet5k teriilet6n l6v6 fallTomdny kezel6se, fenntafi6.sa

alpintechnik6val.

A Villalkoz o 6ltal elv6.gzend6 feladatok a kovetkez5k:

- tcirott, beteg, sziraz vagy vesz6lyes 6gak leszed6se 6 m6ter felett,
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- f6k koronaalakit6 metsz6se 6 m6ter felett,
- fikiflito metsz6se 6 m6ter felett,
- fakivagis 6 m6ter felett

A munkateriilet biztositisa, valamint a metsz6st kovet5en a faanyag, 5.ga.k darabolisa,
szillht6eszkozre rakod6sa, elsz6l)it6sa, tov6bb6 a tenilet takarlrtisa (gerebly6z6s, sepr6s) 

^Megrendel5 dolgoz6inak feladata.
YilTalkoz6 tudom6sul veszi, hogy a teliesit6s hely6n sajit eszkoz 6,s szemllyi 6llom6nryal a

Megrendel6 is v6gez fa6lTom6ny kezel6s6vel, utcasorfik, parki fik fenntart6s6val osszefiigg6
munk6latokat. Villalkozo f6l szolgdltat6sa az el6z6ek alapjin a teljesit6si hely6n nemkizir6lagos,
az aMegrendel5 egyedi megrendel6sei alapj6n, a meghatirozott keretdsszeg terh6re tort6nik.

7. Megrendel5 adott feladat megval6sit6sa 6rdek6ben megrendel6 lapot kiild (a tov6bbiakban:
egyedi megrendel6s). A megrendel6s iratai jelen keretszerz6d6s elvdlaszthatatlan r6sz6.t k6pezik.

II.
MEGRENDELo JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

8. Amennyiben Villalkoz6rnk az eljirdst megindito felhivisban, ^ 2. szimi mell6kletben,
valamint a 3. sz6mi mell6kletben nem szerepl6, a teljesit6shez sziiks6ges egy6b inform6,ci6ravan
sziiks6ge, koteles az rnform6.ci6 ig6ny6r5l Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiteni. Megrendel5
v6llalia, hogy Villalkoz6 6ltal tlsszerfien k6,rt, a szerz6d6sszer6 teljesit6shez sziiks6ges minden
inform6ci6t, adatot, nyilatkozatot, hozz616rul6st a lehet6 legrovidebb 6sszer6 hat6rid6n belil -
k6s edelem n6lkiil - Y illlalko z 6 rendelkez6s 6re bocs6tj a.

9. Megrendel6 jogosult a Yillalkoz6 tev6kenys6g6t ellen6rizni, de az el),en6rz6s a Vdllalkoz6
szerz6d6,sszer6 teljesit6s6t nem hittlltathatja. Vdllalkoz6 nem mentesiil a felel5ss6g al6l, ha
Megrendel5 az elTen6rz6st elmulasztotta vagy nem megfelel5en vigezte el, 6s nem is hivatkozhat
arra.

III.
vArrerr ozo JocAr ES KorE LEZETT sEGEr

10. V6llalkoz6 haladlktalanul kozol Megrendel5vel minden olyan koriilm6nyt, amely jelen
keretszerz6d6s 6s 

^z egyedi megrendel6sek teljesit6s6t 6rdemben 6rinti vagy befoly6solja.
Yilllalkozo kciteles a keretszerz6dls teljesit6s6nek teljes id6tatama alatt tulajdonosi szerkezet6t
Megrendel6 szdmira megismerhet6v6 tenni 6s Megrendel6t halad6ktalanul6rtesiteni a Kbt. 143. $
(3) bekezd6se szerinti iigyleteir6l.

11. V6llalkoz6 a teljesit6s6hez jogosult alvdllalkoz6kat ig6nybe venni. A V6llalkoz6 kijelenti,
hogy a keretszerz6d6s megkot6s6nek id6pontj6ig a Megrendel6nek valamennyi olyan
alv6llalkoz6t bejelentette, amely r6szt vesz a keretszerz6d6.s, illet6leg az egyedi megrendel6sek
teljesit6s6ben, 6s - ha a megel6z6 ki5zbeszerz6si elj6r6sba;r 

^z 
adott alv6llalkoz6t m6g nem

nevezte meg - a bejelent6ssel egyiitt nyilatkozott arr6l is, hogy az 6kala ig6nybe venni kiv6nt
alv|llalkoz6 nem 6ll kizS,ro okok hat6lya alatt.

12. A Y6llalkoz6 a keretszetz6dl.s teljesit6s6nek id6tartama alatt koteles a Megrendel6nek
minden tov6bbi, a teljesit6sbe bevonni kivdnt alv6llalkozot el6zetesen bejelenteni, 6s a

bejelent6ssel egyiitt nyilatkozni arr6l is, hogy az illtala iglnybe venni kiv6nt alvdllalkoz6 nem 611

l<rzir6 okok hatilya alatt.

13. V6llalkoz6 a teljesit6shez a kcizbeszetz6.sie\fu6s sorAn, az alkalmass6g6nakigazolilsibanr6,szt
vett szervezetet a l(bt. 65. $ (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don koteles ig6nybe
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venni, valamint koteles a teljesit6sbe bevonni az alkalmass6g iga.zol6.sihoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevon6sa akkor maradhat el, vagy helyettiik
akkor vonhat6 be m6s (ide6rwe az italakul6s, egyesi.il6.s, sz6.w6l6s ritj6n tort6nt iogut6dl6s
eseteit is), ha a Y6llalkoz6 e szervezet vagy szakember n6lkiil v^gy ^ helyette bevont rij
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel zzokrtak az alkalmass6gi kcivetelm6nyeknek,
amelyeknek a Y6llalkoz6 a kozbeszerzlsr elj6r6sban az adott szervezettel vagy szakemberrel
egyritt felelt meg. Ylllalkoz6ra a kozbeszerz6si eljS,rils sor6n bemutatott szervezetek 6s

szakemberek bevon6s6ra tekintet6ben egy6birinta I(bt. 138 $ (4) bekezd6se alkalmazatd6.

14. Yiilalkoz6 a jogosan ig6nybe vett alv6Lllalkoz6€rt rigy felel, mintha a munk6t maga vigezte
volna, alvlllalkoz6 jogosuladan ig6nybev6tele eset6n pedig felel6s minden olyan k6r6rt is, amely
an6lkril nem kovetkezettvolna be. Ha aYillalkoz6 a jelen III. fejezet rendelkez6seit megszegi, a

Megrendel6 jogosult a szeu6d,6sszeg6s kovetkezm6nyeit alkalmazni.

15. A Yallalkoz6 Megrendel6nek vagy a harmadik szem6lynek az 6hala 6s alkalmazottat 6ltal
okozott kdrlrt teljes felel6ss6ggel taftozlk. E korben a Ydllalkoz6 kifejezetten kotelezetts6get
villlal zrra, hogy a tev6kenys6ge folyt6n eted6 k6rokat teljeskor6en megt6dti.

16. Az esetleges munkabaleseteket V6llalkoz6 jelenti 6s tartja nyilv6n.

17. A V6llalkoz6 kotelezetts6get v6llal arra, hogy a szolgilltatist a vonatkoz6 jogszab6lyok 6s

el5ir6sok (trizv6delmi, vagyonv6delmi, munkav6delmi, eg6szs6gi.igyi, stb. felt6telek) teljes kor6
betartisival v6.gzi.

18. V6llalkoz6 a lefolytatott kozkozbeszetz6,si elj6r6,s alapjin megkotott jelen keretszerz6d6s, az

egyedi megrendel6 rendelkez6sei, illetve a Megrendel6 utasit6sai szerint koteles eli6tr.;.

Megrendel6 utasit6sa nem teriedhet ki a munka megszervez6s6re, nem teheti a teljesit6st

terhesebb6.

19. V6llalkoz6 koteles az illtala ell6tand6 munkd,kat a P6csi I(oztemet5 6s a petemtemet6k

temet6si menetrendjlhez igazitani, frgyelemmel a kegyeleti jogok tiszteletben tartis|ru. Az egyes

munk6k megkezd6se el5tt V6llalkoz6 koteles a temet6si menetrendet a P6csi Koztemet6

kapcsola tta rt6j|v al egyez tetni.

20. A V6llalkoz6 6s a Megrendel5 a keretszerz6d€s 6s az egyedi megrendel6sek teliesit6se

6rdek6ben a fentieken otl., 6ltal6ban is egyiittmrikodnek. A teljesit6st 6rint6 minden l6nyeges

koriilm6nyr5l halad6ktalanul t6)6kozt^tiak egym6st. Az egyi.ittmrikod6si kotelezetts6g Megrendel6

vonatkozis6ban nem ielent tobbletkotelezetts6g-v6llal6st.

21,. Ha Megrendel6 c6lszer6tlen vzrgy szakszerfitlen utasit6st ad, erre a Y6llalkoz6 koteles 6t

indokol{st tartalmaz6 v6lem6ny kifejt6s6vel, ir6sban figyelmeztetni. Hz a Megrendel6 
^

Frgyelmeztet6s ellen6re utasit6s6t fenntartja, a Yillalkoz6 az egyedr megtendel6st felmondhatja,

iUliOt"g a keretszerzSd,lstSl indokol6ssal ellitott irisbeli nyilatkozattal elillhat. Ha nem 6ll el, a

Megrendel5 utasitlsa szerint a Megrendel6 kockizat6ra koteles a munk6t elv6gezni.

22. A Yillalkoz6 - amennyiben ktilfotdi ad6illet5s6gfi - koteles a keretszerz6di.shez zrta

vonatkoz6 meghatalmazist csatolni, hogy ^z illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l ^ ma9f^r

ad6hat6s6g koz=vetleniil beszerezhet a YilTalkoz6ra vonatkoz6 adatokat az orszigok kozotti

! 
ogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil.

IV.
MEGRENDELES

23. Megrendel6 egyedi megrendel6t (egyedi szerz5d6st) k6.szit, melyben megadia a szolgilltatils

teljesit6s6nek id,6Jzakilt, megnerrezi a szolg6ltat6ssal 6rintett teriileteket, munkanemeket.

MegrendelS az egyedi -.gr"rd"l6t az adott tdrgyrd6szakot megel6z6 h6,tom munkanappal
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kor6bban a Yillalkoz6 jelen keretszerz6d6s IX./50. pontj6ban megjelolt k6pvisel6je szimira
fu6sban megktildi. Amennyiben Yilllakozo az itemtervben meghatirozott hat6rid6ket
elmulas ztj a kotb 6rfizet6si kotelezetts6g terheli.

24. Amennyiben sziiks6ges a Megrendel6 jogosult az egyedr megrendel6t kieg6sziteru, melynek
sor6n megjel6h az eredetileg megadottakhoz k6pest az elvdgzend5 munk6kat, valamint azok
teljesit6s6re ij hat6,nd6t illapit meg. Megrendel6 a fent irt m6dosit6sokr6l 3 munkanappal
koribban iri s ban tij 6ko ztatja Y illlalkozot.

25. V6llalkoz6 munk6kat terv szerint, legk6s6bb az egyedr megrendel5ben megjelolt ditumot
kovet5 munkanapon kciteles megfelel5 szemllyzettel 6s eszkozokkel a helyszinre 6rkezni 6s a
megrendelt sz olg6ltatist megkez deni.

26. Ha a teljesit6s id6szakiban olyan rendkiviili helyzet 611 el6, melynek eredm6nyek6nt a

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

koztetileten, a Megtendel6 jelez aY6llalkoz5 fe16, 6s a vesz6ly elh6,rit6,s6.t - a szerz6d6.s tirgyit
k6pez6 munkanem vagy munkanemek konkr6t megjelol6s6vel - megrendeli. A V6llalkoz6 ilyen
esetben koteles a munk6k megkezd6s 6161 a megrendel6st6l sz6mit ott 7 6rin behil gondoskodni.
A V6llalkoz6 a rcndkivi.ili helyzetben teljesitett munkik elv6gz6se fej6ben a 30. pontban
megjelolt dijhoz k6pest 10 %o-os fellratjogosult felszdmitani.

V.
KE RET SZ ENZ6OaS HATALYA, I D dTARTAMA, T ELJES iT E S H ELYE

27. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy jelen keretszerz6d6s a mindk6t f6l 6hah al6t6,ssal - elt6r6
id6pontban tort6n6 al6:r.is eset6n a k6s5bbi al6:r.6s napi6n - l6p hat6lyba, 6s ett6l szimitottan
hatdrozott id6tartamra,2022. december 31. napiitig. Felek kik6tik, hogy a hatirozott id5tartam
eltelte el6tt a keretszerz6d6s megszrinik a meg6llapod6s VI.29. pontj6ban meghatilrozott
ketetosszeg kimertil6sekor, vagy a ielen keretszefi6d6sben rcigzitett .gy6t felt6tel
bekovetkeztekot. Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy az egyedi megrendel6iek teljesites6re a fenti
megjelolt id6szakon belil sot keriil kenilnie, az egyedi megrendel6sek megval6sulds nem
teri eszkedhet tul a kerctszerz6d6s id6tartam6n.

28. A teljesit6s helye: P6csi I(oztemet6 6s a peremtemet6k teriilete.

vI.
ELLENERT E4 rrun-IEsr nnTtETELEK

29. A szerz6d6s keretosszege 3.400.000.- ft + Af,t. Megrendel6 fenntartja a jogot, hogy a
keretszetz6d6s keretosszeg6t6l +30o/o m6rt6kben elt6rien. Sierz6d,6 Felek meg6llapoJnak 

^btn,hogy amennyiben a szerz6d6,s id6tartama alatt amegjelcilt keretcisszeg n.m k.iil teljes m6rt6kben
felhasznililsta, V6llalkoz6 

^z esetlegesen ebb6l ered6 k6ri{6ny6t flem 6rv6nyesitheti
Megrendel5vel szemben.

30. Szez6d6 Felek a villalkoz6i diiat:

-Alpin favdgo szakmunka 6radtja:10.500 Ft/6n +AFA
- Motorfiir6szkezel6 szakmunka 6radria:3.500 Ft/6ta +AFA
- Seg6dmunka 6radtja:2.500 Ft/6n +AFA

cisszegben illlapitjdk meg.

31' Megendel5 el6leget nem fizet. A villlalkozdsi dij kifizet6se 
^z egyedi megrendel6ben

meghatirozott szerz6d6sszer6 teljesit6st kovet6en, havi elszimolas szednt, a"ieljesitett szolg6ltat6s
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mennyis6g6nek megfelel5en (t6teles elsz6mol6s szerint), a I(bt. 135. S (5)-(6) bekezd6s6ben 6s a
Ptk. 6:130. $ (1) bekezd6s6ben foglaltak szerint a sz|riaklzhezvltel6t vagy - ha b6rmely, a Ptk.
6:1,30. $ (2) bekezd6s6ben szabllyozott kori.ilm6ny fenn6ll - az igazok szerz6dlsszerff teljesit6st
kovet6 30 napon beliil, sz6mla ellen6ben, a V6llalkozo 10400779-50526748-70561002 sz6mi
p6nzfotgalmi szilml6j6rz tort6n6 utal6ssal, forintban (HUF) kertil kifizet6sre.

32. Megrendel6 a keretszerz6d6s 6s az egyedr megrendel6k teljesit6se sorin az ad6zis rendj6r6l
szolo 201,7 .6vi CL. torv6nyt (Art.) 6s a vonatkoz6 iogszabllyokat teljes korben alkaknazza

33. V6llalkoz6 az egyedi megrendel6ben meghatilrczott munka teljesit6se sor6n munkanapl6t
vezet ^ szolg6ltaris teliesit6s6t6l. A napl6ban a Y6llalkoz6 a Yl/30. pontban meghatilrozott
munkanem szerinti bontisban koteles felti.intetni a teljesit6si id6szakokat (napokra lebontva), a

munkav6gz6s kezdet6t, v6g6t, a munk6ban r6sztvev6 szem6lyek 6s j6rmfivek szdmdt, az

elsz6mol6s alapjit ad6 kezelt fa6llom6,ny darabsz6mok 6s munka6r6k osszesit6s6t, valamint
minden olyan konilm6nyt, mely megrendelt teljesit6st befoly6solia. A Megtendel6 a teljesit6st

iogosult ellen6rizni, 6s 6szrev6teleit a napl6ban feljegyezni. Megrendel5 a napl6 alapj6n iiJttjal<t a

teljesit6sigazolilst a teliesit6st kovet6 5 munkanapon beliil.

34. Y|llalkozo az igazolt teljesit6st kovet6en jogosult szlmla benyijtisilra. A sz6ml6t
mindenkor egy p6ld6nyban, a Megrendel6 sz6khely6t feltiintewe kell ki6llitani 6s Megrendel5
sz6khely6re megktildeni.Y6llalkoz6 sziml6t a Megrendel6 k6pvisel6j6nek tov6bbitilsra nem adhat
6t.

Yillalkoz6 a szimlilt elektronikus riton a biokom@biokom.hu e-mail cimre is eljuttathatja a

Megrendel5nek, amennyiben a tdvnyomtatzsnak megfelel6 szimlat 6llit ki.

35. V6llalkoz6 a kibocs6tott szimliln koteles feltiintetni az egyedi megrendel6 tfugyira val6
hivatkoz6st, valamint a sz6mla sorsz6,m6t. A szdrrla mell6klete a munkanapl6 6s a teljesit6si
igazol6,s. Ett6l elt6r6en ki6llitott sz6rrl6k eset6ben Megrendel6 jogosult azokat
azorosithatadank6nt visszakiildeni, 6s a visszakildott szdrrl6ban 6rv6nyesitett kovetel6s nem vilik
esed6kess6.

36. Jelen kererszerz6d6s 6s az egyedt megrendel5t Afa fnanszrozdsa a hatillyos jogszab6lyok
el6uisat s zerint tort6nik.

37. A Szerz6d6 Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben Megendel6 jelen
keretszerz6d6sen, illet6leg egyedi megrendel6sen alapul6 fizet6si kotelezetts6g6t k6sedelmesen
teljesiti, a Ydllalkoz6 a I(bt. rendelkez6seinek megfelel6en jogosult a Ptk. 6:155.$-6ban
meghatlrozott k6sedelmi kamatot, illetve a behajt6si kolts6g6tal6nyr6l sz6l6 201,6. 6vr IX. torv6ny
3. $ (1) bekezd6se szerinti forintosszeget kovetelni.

VII.
KESEDELMES TELJESITES, MEGHIUSUIAS, TANTENITESI FELEL6SSEG

38. V6llalkoz6t a szolgilkatds k6sedelmes megkezd6se v^gy az egyedi megrendel6ben
meghat6rozott hat6rid6k onhib6j6b6l tort6n6 elmulasztdsa esetln k6sedelmi kotb6rfizet6si
kotelezetts6g terheli. A k6sedeimi kotb6r m6t6ke: minden eg6.sz 6rlt kovet6 20.000,- Ft. A
k6sedelmi kotb6r a k6sedelembees6s id6pontj6t6l esed6kes. I(6sedelmi kotb6r maxim6lis
m6rt6ke az egyedt megrendel6 kapcsin: az egyedi megrendel6s alapj6n elsz6molt, 6ltal6nos
forgalmi ad6 n6lkiil sz6mitott ellenszolg6ltat6s: 30 o/o-a A k6sedelmi kotb6r maximilis m6t6ke a

szerz6d6s nett6 keretosszeg6nek 70 o/o-a.

39. A Megrendel5 csak abban az esetben tarthat ig6nyt a k6sedelmi kotb6me, amennyiben a

k6sedelem aYilTalkoz6 hibr,6b6l ered. Amennyiben a Megrendel5 a V6llalkoz6 6ltal6sszenien
k6rt, a szerz6dlsszerri teljesit6shez sziiks6ges inform6.ci6t, adatot, nyilatkozatot, hozzijirulilst,
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dont6st a Szetz6d6 felek iltal irisban rogzitett hatiid6n beli.il nem bocs6tja a Yillalkozo
tendelkez6s6te, 6s a k6sedelmes teljesit6s kizirolag Megrendel5 ebb6li Y6llalkoz6 6ltal el nem
hdrithato mulaszt6s6b6l ered, abban az esetben kotb6ng6ny nem 6rv6nyesithet5. V6llalkoz6t
tovdbbi nem terheli kotb6rfizet6si kotelezetts69, ha kcitelezetts6gei teljesit6s6t vis maior
akadilyozza meg. Vis maior alatt 6rtend6k kiilonosen elemi csapisok, sztr6jkok vagy egy6b
munkahelyi zavargisok, foldcsuszaml6sok, frildreng6sek, viharok, vill6mcsapisok, irad6sok,
valamint egy6b hasonl6, el6re nem l|thato esem6nyek, amelyek mindk6t f61 6rdekkor6n kiviil
meriilnek fel, 6s amelyeket a felek kell6 gondoss6ggal sem tudnak kikiiszobolni.

40. Ha a keretszerz6dls - olyan okb5l, amely6t Ylllalkozo felel6s - meghi(rsul, a Y6llalkoz6
koteles az 6ves, iltal6nos forgalmi ad5 n6lkril szimitottkeretszerz6d6s szerinti keretosszeg 10
o/o-6,nak megfelel6 osszegri kotb6r megfizet6s6re. A kotb6r vetit6si alap)a a szerz6d6.s teljesit6si
ariny 6v al oss zhangban csokken.

41. Megtendel6 kotb6rig6ny6nek 6rv6nyesit6se nem jelenti a Megrendel6 egy6b ig6nyeinek -
hibis teliesit6shez kot6d5 - elveszt6s6t.

42. A Yillalkoz6 szim6ra kotelez6 el6ris az esetlegesen bekovetkez6 balesetekre 6s

k6rokozisra vonatkoz6, legk6s6bb a villalkoz6si szeru6d6s id6pontjdra megkotott legalibb
2.000.000,-Ft/6v 6s legalibb 500.000,-Ft /kir biztositdsi osszegri, tev6kenys6g6re vonatkoz6
felel6ss6gbiztosit6s megl6te. YllTalkozo az el6z6ek szerinu felel5ss6gbiztositist a teljesit6s teljes
id6szakiban koteles fenntartani, amit a biztosit6si kow6ny 6rv6nyess6gi id6szakonk6nti
bemutat6s6val koteles rgazolm. Amennyiben V6llalkoz 6 biztosit6,s6t nem tartja 6rv6nyben,
Megrendel5 az elmaradt biztositdsi dtiat 6s felmertil6 kolts6geit, ill. k6resem6ny eset6n a k6r
teljes osszeg6t V6llalkoz6 esed6kes p6nzrigyi kovetel6s6b5l levonhatja

43. A Megtendel5 a keretszerz6d1st6l elillhat, koteles azonban a Yillalkozo 6hal az el6ll6s
kozl6s6ig igazolhat6an elk6szftett, illetve megkezdett munk6k tel)es ellen6rt6k6t megt6riteni 6s

j ogo sult egy6b rgaz olt kirinak megt6rit6s 6t ig6nyelni.

VIII.
A KERETSZERZoDES MODOSITASA, MEGSZTNESE ES ANNAK

JOGKOVETKEZ:I,.{6NYEI

44. Szerz6d6 Felek jelen ketetszerz6dlstl<rzdr6lag a I(bt. 141. S szerinti konilm6nyek fennillta
eset6n m6dosithatj6k.

45. Bdrmelyik f61 jogosult a jelen keretszerzld6st 90 naptdri napos felmond6si hat6rid5vel, a

m6sik f|lhez tnti-zett ir6sbeli ryrlatkozattal, indokol6s n6lkiil, rendes felmond6ssal felmondani.
Egyoldahi felmond6s eset6n a felmondisi id6 kezd6 napla a felmond6 f6l t6rtivev6nyes 6rtesit5
level6nek a misik f6l 6Jr.ah k6.zhezv6tele. A Posta 6lta1t m6sodik eredm6nytelen k6zbesit6si
kis6det eset6n a lev6l k6zbesitettnek tekinthet5.

46. Megrendel6 jelen keretszerz6d6st a V6llalkoz6hoz intlzett ir6sbeli nyilatkozattal, k6rt6rit6si
ko tele z e tts 6 g n6lkiiLl az o nnah hatillly al felmon dha tj a, h a

- a V6llalkoz6 ielen ketetszerz6d6sben foglalt szerz6d6ses kotelezetts6geit srilyosan vagy
ism6telten megszegi;
olyan okb61, ami6rt Yillalkoz6 felel6s birmely egyedi megtendel6s megszfinik,
aY6lTalkoz6 a Megrendel6 6ltal megadott 6sszeni, de legal6bb 8 napos hat6rid6n belil
nem tesz eleget annak a felhiv6snak, hogy keretszerz6d6sben foglalt kotelezetts6geinek
tegyen eleget;
a Y6llalkoz6 a VI.30. pontban meghatirozott egys6girak b6rmelyik6t egyoldahian,
Megrendel6 hitriny 6,ra m6dositj a,
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- a V6llalkoz6 a YII.42. pontj6ban meghat6rozott biztositi,si szetz6d6se a jelen szetz6d6s
id6tarttma alatt megszrinik 6s helyette a Y6llalkoz6 ni biztosit6si szerz6d6st 

^megszrint6st kovet5 8 munkanapon beliil nem koq
- a V6llalkozo fizet6.sk6ptelenn6 v6ltk, felsz6mol6si vagy v6gelszdmolilsi eljiris indul vele

s z emb en, felfiigges z ti gazdas 5,g7 tev6kenys 6g6t;

- a Y6llalkoz6 6kzl ftzetend6 k6sedelmi kotb6r cisszege el6ri jelen keretszerz6d6sben
meghat6rozott maxim6lis m6rt6ket fteretszerz5d6s szerinti, AFA n6knl sz6m(tott
keretcisszeg 10 oh-6t.) /tlyen esetben a Megrendel5 meghirisul6si kotb6rt nem
kovetelhet/;

- joger5s marasztal6 hat6,rozatot hoznak a Yillalkoz6 szakrnai tev6kenys6g6t 6rint6
szab6lys6rt€.s vagy brincselekm6ny miatt.

47. Megrendel6 ^z egyedi megrendel6t a YilTalkozohoz intl.zett ir6sbeli nyrlatkozattal,
kirt6rit6si ko telez e tts 69 n6lkiil azonnah hatillly al felmondhat j a, ha

aY6llalkoz6 a szerz6d6ses kotelezetts6geit srilyosan vagy ism6telten megszegi;

az egyedt megrendel5 k6sedelmes teljesit6se ok6n k6sedelmi kotb6r el6n a maximumot
(^ k6sedelemmel 6rintett, szolg6kat6,si elemre elsz6molt, Af'a n6kiil szimitott
ellenszolgiltat6s 30 o/o-6t),

aY6l7alkoz6 a Megrendel6 6ltal megadott 6sszerfi, de legal6bb 8 napos hat6rid5n beliil
nem tesz eleget annak a felhivisnak, hogy szerz6d|.sszerfi kotelezetts6geinek tegyen
eleget;

az adott kotelezetts6g6re el6irt teljesit6si hat6nd6letelte el6tt nyilv6nval6v5, v6lik, hogy a

Y6llalkoz6 az egyedr megrendel6ben megrendelt munk6t csak sz6mottev5 k6s6ssel vagy

- a fogyatlkoss6g kikiiszobol6s6re tfizott m6lt6nyos hat6id6letelte ellen6re is - hib6san
rudia elv6gezni.

48. A Megrendel6 a keretszerz6dl.st felmondhatja vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l
el6llhat, ha a I(bt. 143. $ (1) bekezd6s6ben meghatirozott esetek b6rmelyike fenn6ll. A
Megrendel6 a Ylllalkoz6hoz int6zett ir6sbeli nytlatkozattal, kdrt1rit6si kotelezetts6g n6lkiil
azonna[ hatllLyal felmondja a keretszerz6dlst, ha a Y6llalkoz6 tulajdoni helyzet6ben vagy
tulajdoni viszonyaiban b6rmely, a I(bt. 143. S (3) bekezd6s6ben meghatirozott kori.ilm6ny
bekovetkezik.

49. Yiilalkoz6nak a szerz6d6.sszeg6s6b5l ered5 k6rt meg kell t6ritenie, 6s mentesitenie kell a

Megrendel6t, illetve annak Ylllalkozoit 6s alkalm^zottatt minden perrel, ig6nnyel, vesztes6ggel
6s kS,rral szemben, amely a Y6llalkoz6 tev6kenys6g6b5l vagy mulaszt6s6b6l ered jelen

keretszerz6d6s vagy akeretszerz5d6s alapj6n kotott egyedi megrendel6 teljesit6se sor6n.

Ix.
EGYUTTMfTOONS

50. A munkav6gz6s osszehangol6sa, a szolg6ltatds teljesit6se sor6n szi.iks6gess6 v6lo
int6zked6sek megt6tele tekintet6ben.

Y 6llalkoz6 r6.sz&61 kapcsolattart6 szem6ly:
n6v: Kov6cs Bal6'zs

telefon: + 36 30 864 6419
e-mail: kovacsbalazsS 1 @qmail.com

Megrendel6 r6.sz6r6l kapcsolattat6 szem6ly:

n6v: Pandur I(6roly
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telefon: +36 30 378 3713
e-mail: pandur.karoly@biokom.hu

A kapcsolattart6k adatart (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonszim6t, stb.) a Felek ktzfu6lag a

szerz6d6s teljesit6s6vel osszefiigg5 kapcsolattart6,s c6lj6b6l, illewe az ahhoz kapcsol6d6 egy6b
jogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek ^z adatkezel6s sordn 

^kapcsol6d6 jogszabllyok 6s adaw6delmi szab6lyz^t^tk rendelkez6sei szerint jirnak el.

51. Szerz6d5 felek jelen keretszerz6d6sben felhatalmazzik az el6z6 pontban megneyezett
k6pvisel6iket, hogy a szolgiltatils teljesit6s6vel kapcsolatos dont6sekn6l, a teljesit6si
jegyz5konyvekalitisinil a feleket teljes jogkorel k6pviselj6k. Ezen k6pvisel6k iogosultak, illewe
kotelesek megtenni mindazon mriszaki int6zked6seket, nyilatkozatot, amely akeretszerz6d6s vagy
az egyedr szerz6d6s teljesit6s6hez sziiks6gess6 v6lik 6s a jelen kerctszerz6d6sben, az egyedr
szerz5d6sekben, illetve ezen dokumentumok meli6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes. Szerz6d6
Felek k6pvisel6inek a jelen keretszerz6d6sben biztositott jogkor6nek korl6,toz6sa a mdsrk f6llel
szemben csak ir6sbeli kozl6st6l kezdve hat6lyos. A k6pvisel5k szem6ly6ben tot6n6 v|ltozist a

felek egym6ssal azonnal, ir6sban kozlik.

52. Szerz6d5 Felek kcjtelesek egym6s kozotti valamennyi kozl6st, 6rtesit6st, int6zked6st 6s

dont6st trisban rogziteni 6s egymishoz halad6ktalanul eljuttatni. Minden olyan kozl6st, mely a

keretszerz6d6s vagy az egyedi megtendel6k vonatkozdsdban a cimzett ftsz|r6l tudom6sulv6telt,
vagy rnt6.zked6si kotelezetts6get jelent, illetve keletkeztet, ir6sban is meg kell kildeni. Felek
megillapodnak abban, hogy a Szerz6d6s ketet6ben egymissal sz6ban vagy telefonon kcizolt ilyen
kozl6st, 6rtesit6st lev6lpostai vagy elekttonikus riton ut6lag meger6siuk. A postai riton eljuttatott
nyilatkozatok k6zbesitettnek tekintend5ek, amennyiben azok ,,nem kereste", ,,6tv6telt
megtagadta", ,,cifizett ismeretlen" vagy hasonl6 tartalmri postai jelz6ssel 6rkeznek vissza a

nyilatkozattev6hoz. Felek a visszaigazolt e-mailt az egym6.s kozotti kapcsolattart6sban ir6sbeli
forminak ismerik el

53. Megrendel6nek 6s V6llalkoz6nak mindent meg kell tennie annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen
tilrgyalilsokon, b6k6s riton rendezzenek minden olyan n6.zetelt6r6st vagy vrt6t, amely kozottiik a

keretszerz6d6ssel vagy egyedi megrendel6vel kapcsolatban felmenil. Ha a Megrendel6 6s a
Y6llalkozo 6sszeni hatdnd6n behil nem tud,6k megoldani a ketetszerz6d6ssel vagy egyedi
megrendel6vel osszefiigg6sben keletkezett jogvit6jukat, annak eldcint6se 6rdek6ben al6vetik
magukat a hat6skori szabillyokn figyelemmel a P6csi Jilrilsbrosilg, illetve per6rt6kt5l fiigg6en a

P6csi Torv6nysz6k illet6kess6g6nek.

54. Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy jelen keretszerz6dl.s hatalyinak tartama alatt 6s

aztkovet6en bizalmasan, iizleti titokk6nt kezelik akeretszerz6d6s, iliewe az egyedr megrendel6k
teljesit6se kapcs6n tudom6sukra jutott inform6ci6ikat, t6nyeket vagy adatokat, azokat harmadik
f6lnek semmilyen formiban nem adj6k tov6bb. A fenti inform6ci6k, t6nyek, valamint adatok - a

m6srk f6l6hal el6zetesen adott kifejezett irisbeli hozzii6rulilsa n6lkiil -l<rzir6laga keretszerz6d6s
6s az egyedi szerz6d6sek teljesit6s6re hasznilhat6k fel.

55. Mindk6t f6l tilllkoztztia 6rintett munkav6llal6it a jelen keretszerz6d6sben foglalt
kotelezetts6geir6l 6s felel6ss6get villalnak sajit munkav6llal6ik tekintet6ben a fenti
kcitelezetts6gek telj esit6s66rt.

56. Szerz6d6 Felek magukra n6zve kotelez6nek fogadlilk el, hogy a l(bt. 6s az 6llamh6,ztart6srol
szolo 2011. 6vi CXCV. torv6ny szerinti illet6kes ellen6rz6 szervezetek feladat- 6s hatiskor[knek
megfelel6en a kozbeszen|si eliirisokat 6s az azok alapjin megkotott szerz5d6sek teljesit6s6t
rendszetesen ellen6rizhedk,6s hogy r6sziikre a jogszab6ly szeinti inform6ci6 megadisa iizleti
titokra val6 hivatkozissal nem tagadhat6 meg.
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57.

x.
NYILATKOZATOK

Mindk6t f6l kijelenti, hogy

kell6 felhatalmazdssal 6s jogkorrel rendelkezik a jelen keretszerz6d1s a26u6,s6,ra 6s
teljesit6s6re;

- a jelen keretszez6d6st a f6l nev6ben aliltto szem6ly megfelel,6, a vonatk oz6 )ogszabillyok6ltal megkiv6nt regisztrdlt al6t6sr joggal rendelkezil! igy r6sz€r6l a ketetsz erz6d6s
al6n6sa 6s teljesit6se n:m eredm6nyeziL6r, olyan szen5J6., ,.^gy egy6b iognyrTatkozat
megszeg6s6t, melyben f6lk6nt szerepel;

- nincs olyan fligg6ben lev5 kotelezetts6ge, vagy 6rdekkor6ben l6v6 m6s kciriilm6ny,
amely kedvez5deniil hathat a jelen keretszerz6d6sben foglaltak 6rv6nyess6g6rl,
telj esit6s6re, v a{y saj 6t teljesit6si k6szs6g6re, illetve k6pess6g6re.

xI.
EGYEB RENDELKEZESEK

58. A jelen keretszerz6dlsben nem szabillyozott k6rd6sekben a Polgdri Tcirv6nykonyvr6l sz6l6
2073.6vi V. torv6ny, ak6zbeszerz6sekr6l szolo 201,5.6vi CXLIII. torv6ny, valamint az egy6b
kapcsol6d6, hat6lyos jogszabillyok vonatkoz6 rendelkez6seit, valamint akozbeszerz6si eljirdsban
k6szitett aj6nlaa felhiv6s el5ir6sait kell alkalmazni.

59. Jelen kerctszerz6d6s elv6laszthatatlan ft.szlt k6pezik az alilbbrmell6kletek:

1. szimu mell6klet: Ajinlatt6teli Felhiv6s
2. szimi mell6klet: Feladadefu6s (ennek esetleges kozbeszerz6si eliilfis sori,n kiadott

m6dosit6sa(i))
3. szimi mell6klet: Y6llalkoz6 ajinlata

A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatol-6sra

a keretszerz6d€.s tcirzsszciveg6hez, de a Szerz6d6 Felek sz6m6ra ismert azok tafialma. Ezen
iratokat rigy kell tekinteni, mint amelyek a jelen kerctszerz6d6s elv6laszthatadan r6,sz6t k6pezik,
azzzl egyitt 6rtelmez end6ek.

Jelen meg6llapod6st a Szeru6d6 felek k6pvisel6i elolvas6s 6s ilttanu,lm6nyozds :utir, jovihagyolag,
mint akaratukkal mindenben megegyez6t 4 eredeti, egyez6 p6ld6nyban ttik a16,, melyb5l 2
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