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ADASVETELI KERETMEGALLAPODAS

Amely l6tejritt egr6szr5l a: BITUBAU-MAGYARORSZAG Epit6ipari, Szolgiltat6 6s

Kereskedelmi Korlitolt Felel6ss6gii T6rcasig (sz6khely: 7344 N{ek6nyes, F5 utca 75.; Cg.:02-
09-061978, ad6szim: 11006433-2-02, bankszimlaszim: 11600006-00000000-45453548, k6pviseli:

I"utirJinos i.iglwezet5), mint clad6 (a tovibbiakban: Elad6),

misr6szr5l a: BIOKOM Nonptofit Kft. (sz6khcly: 7 632 P6cs, Sill6si lit 52., clgegyz€kszima:
02-09-062862, td,oszLmz: 11014959-2-02., k6pviseh: Dr. Kiss 'I'ibor iign'ezet5 igazgat6), mrnt
vev6 (a tov6bbiakban: Vev6)
- a tov6bbiakban egyiittesen ,,Felek" - kozott az alulirott hel,ven 6s napon az alibbi felt6telek

mellett:

I.
EL6ZMEI{YEK

Vev6, mint ajinla&6r5 2018. december h6 12. napjin ,/4sibh in;kesitise a BIOKOM Nonpnft
KJt. nisryd' tfugybzn a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. torv6ny (tovibbiakban: Kbt.)
Misodik R6sze alapj6n, TED- 2018/S 250 57 6874 iktat6szimon kozz€tett hirdetm6nnyel, 6s

Kbt. 105. $ (1) bekezd6s a) pontia szerinti nyilt kozbeszetz6si eliirist inditott. Vcv6 a

kozbeszerz6si elifuist a Kbt. 61. S (5)-(6) bekezd6se alapiin r6szekre bontotta, melynek alapiin
az elilfis hatmadik r6sz6t k6pezte: Bitumenemulzi6 6rt6kesit6se a BIOKOM Nonptofit
Kft. t6sz6re.

Vev5 a krjzbeszen6s tirgyivzl szemben t^fi^sztott mennyis6gi 6s szakmai kovetelm6nyeket az

ajinlati felhivisb xt 6s az z)inlatk€t6si dokumenrici6ban hatirozta meg.

Vev5 a k<izbeszerz6si eljitis sotin benyriitott ai6nlatokat megvizsgllta, egym6ssal

6sszevetette, a sziiks6ges 6rt6kel6st lefolytatta, 6s dont6s6t az elbitil6st kovet5en, 2019 6v

mitcius h6 18. napjin ir6sban ajinlattev6kkel kozolte. Vev6 a hivatkozott kozbeszerz6si

el)irisban hozott diint6se szerint a nycrtes aj6nlattev5 - vagy amennyiben a Kbt. 131. $ (4)

bekezd6s6ben megadott kortlm6ny az eredm6nyhirdet6st kcivet5en el56llt, a nyertes

ailnlatot kovetkez5 legkedvez5bb aj6nlatot tev6nek min5sitett szervezet - Iilad6 lett.

Ilyen el6zm6nyek uti,n t Szetz6d6 Felek az ai6nlati felhiv,snzk, az aiinlatk6r6si
dokument6ci6nak, az Elad6 kiizbeszerz6si eli6risban beny[itott aifuia'tina,k megfelel5en az

alibbiak szednt 6llapodnak meg:

A KERETMEGA[epooAs rAncve" rel-Jesires
Vev5 jelen ketetmegillapodis 6rtelm6ben iogosult az Elad6 iizem6b6l bitumenemulzi6t

visirolni, valamint a vltel rat az el6irr haririd6ig koteles mcgfzemi, Elad6 pedig k<iteles a

megrendelt mennyis6get Vev6 szAm tz hatzid6ben itadni.

Elad6 a szerz6d6s tirgyit k6pez5 emulzi6 tarolisira P,!cs, verseny u. 19. sz. alatti telephelyen

egy min. 5 tonn6s, frithet5 6s szivattyrival cll6tott tartilyt koteles biztositani a szerz6d6s

id5tertama alatt.

A bitumenemulz i6 tadiLsa 6s a Vev5 iltali megvisirlisa a Kbl 105. S (1) bekezd6s a) pontja

alapjin egyedi megrendel6sek alapi6n tort6nik. ,\z Iigyedi Megrendcl6s taftahnazza a

bitumenemulzi6 pontos mennyis6g6t. Az Egyedr N{egtendel6s kizir6lag az Ellzd6

visszaigazol6sival irin l6tfe. Felek togzitik, hogY az F)gyedi l\{cgrendel6sben kijlcscinosen

egyezt;tve keriil meghatiro zista azort id5pont, amikot Vcv5 
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Aflfi az Elad<it6l a telicsit6s
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hely6n in'eheu. l'llad6 kriteles a megrendelt birumenemulzi6t az, eg],edi megrcndel6sben
mcqhatirozott hariridr5n beli.il trlecrendel5 P6cs- \'ersenv u. 19. szim[ teleoheh 6re szdlliuni.

Az 6ru P6cs, Verseny utca 19. telephclyre tort6n6 szillitisr6l Elad6 gondoskodik.

Az Egyedi N{egrendel6sekben megtendelt iruk m6rlegel6se a vev6 P6cs, Verseny utca 19.

telephely6n lev6 hidm6rlegen tdrt6nik, ezen m6rlegel6s ktpezi azelszimolis alapjit.

Az 6ru 6tvttel6t - Vev6, va,gy az iitala ki)elolt harmadik szem6ly a szillit6lev6len 6s

menedev6len b6lyegz6 lenyomattal 6s olvashat5 aliirissal, az id6 megadisilal (ditum, 6ra,

perc) tgazolya, vagy azon az 6tv6tel megtzgadisit tz. ok pontos megjel<il6s6vel feltiinteti.

Felek megillapodnak, hogy b6rmilyen min6s6gi k6ts6g eset6n az bitumenemulzi6t a felmeriilt
probl6ma isztizisiig rerr, 6pitik be. Vev5 k6teleze tts6get v61-Jal zlrra, hogy az bitumenemulzi6t
V,tzir6lag srjit munkliirz haszrilya fel, azt harmadik szem6ly r6sz6re nem 6rt6kesiu tov6bb.

Fllad6 kritelezetts6get villal arra, hogy a bitumenemulzi6 fliggeden, akkredrtilt laborat6riumok
ilta,l, a.z IvISZ EN 13108-20 (Iipusvizsgilat) szabv6nynak megfelel5en k6szitett,
tipuswizsgilatok zpiin gyirtlz. A bitumenemulzi6 gyirtisa, iizemi gyirtisellen6tz6se (MSZ
EN 13108-21) 6s min6sit6se a mindenl<or 6rv6nyes eur6pai szabr'inysorozat O{SZ EN 13108-
1 - 8: term6k szabv6nysor) ill. ezek Nlagyar nemzeti mell6kletei 6s az 6rv6nyes Utiigyi Miszaki
L,l6irisok szerint t<irt6nik (e UT 05.02.11:2018)

Elado koteles rendelkezni ftiggeden. akkredirilt tanrisit6 szervezet ihal audrrilt L'zemi
Gy6rt6sellen6rz6si rendszerel, illetye Tanisitvinnyal. A bitumenemulzi6, mint 6pit6si
term6khez u Euu6paj Parlament 6s a Tan6cs 305/2011/EV rendelete, i.lletve az 6pit6si
term6kekr6l sz6lo 275/2013. 0/II.16.) Korm6nyrendele mek megfelel5en teljesitrn6n.v-
nyilatkozatot csatol, mellyel igazolja annak megfelel6ss6g6t.

Elad6 a vonatkoz6 iogszablly'l, el5irisok 6s a jelen meg6llapodis felt6telei szerint szavatol
zz.€rt, hogy az Lntk a teljesit6s id5pon$6ban megfelelnek a ielen keretmegillapodisban (ide
6rtve az Egyedi Megrendel6seket is) megharirozott min5s6gi k<ivetelm6nyeknek, valamint a

fent hivatkozott szabvinyoknak, mriszaki el6irisoknak.

Fiiggedeniil a szavatossigi felel5ss6gre vonatkoz6 tendelkez6sekt6l, az Elrd6 szavatossdgr
felel5ss6ge nem ill fenn abban az esetben, ha az E,J.r,:d6 iltal gyirtott term6ket a Vev5 mis
gy6rt6 term6k6vel risszekeveri, valamint ha nem megfelel5en hasznilja fel, dolgozza be, vagy
ut6kezeli.

A Szerz5d5 felek rogzitik, hogy az Elad6 iltal a Vev6 rendelkez6s6re bocsitott
bitumenemulzi6 h6m6rs6klete nem lehet kevesebb 40 "C-nil.
Elad6 teljesit6s6ber az aiinlztihan megekilt teriileten mfikodhet k6zre alvillalkoz6, az
alvillalkoz6 ig6nybev6tele nem 6rinti az F,lado tel)esit6s6rt val6 felel5ss6g6t. Az Elad<i a

teliesit6shez a kozbeszerz6si elj6ris sor6n, az a.kalmassiginak rgazollsiban r6szt vett
szenezetet a Kbt. 65. $ (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s mtidon kriteles ig6nybe venni,
r.alamint k<iteles a teljesit6sbe bevonni az alkalmassig igazolLsihoz bemutatott
szakembereket. Fl szervezetek vagy szakemberek bevon6sa akkor maradhat el, vagy helyettiik
akkor vonhat6 be mis (ide6rne 

^z ^t^l^kul 
s, egyesiil6s, sz6n'6lis itj6n tort6nt jogut6dlis

eseteit is), ha az Ela,do e szen'ezet vagy szakember n6lkiil vag1- a helyette bevont ril
szcrvezettel vagy szakembertel is megfelel zzoknak az alkalmassigi kovetelm6nyeknck,
amelyeknek a,z Ela.do a k<izbeszerz6si eli6risban az adott szeri.ezettel vagr.. szakemberrcl
eg1-iiLtt felclt meg. Elad6ra a k<izbeszerz6si elj6r6s sor6n bcmutatott szen'ezetek 6s
szakembcrek bevoni.si.ra tekintet6ben egy6birint a Kbt. 138 $ (4) bekezddsc alkalmazand,6.

I')lad6 a jogosan lg6nvbe vctt alrdllalkoz66rt rigv fclel, mintha a munkit maga v6gezte volna;
alv6llalkoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele eset6n pcdig feleljs minden olyan k6r6rt is, amcly
an6lk0l nem kovetkezett volna bc. Ha az F,lado a jelen fcjczet rendelkcz6seit megszegi, a

Vev5 jogosult a szerz5d6sszeg6s koretkezm6nveit alkalmazni.
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19. Elad6 n ikala 6s alkalmazottai {ltal okozott kir6t teljes felel5ss6ggel tartozik. E kcirben a

Elad6 kifejezetten kd,telezetts6get villal arra, hogy a tev6kenys6ge folyt6n ered5 kirokat
teljes korrien megt6riti.

20. Elad6 hatad6ktalanul kozol Vev6vel minden olyan koriilm6nyt, amely jelen megillapodis vagy

egyedi megtendel6s teljesit6s6t 6rdemben 6rinti vagy befolyisolia. Elad6 koteles a

kiietmeg6llapodis teliesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezet6t Yev6 szimiru

-egirm..het6.*r6 tenni 6s Vev5t halad6ktalanul 6rtesiteni a Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti

iigyleteir5l.

21. Ejl^d6 - amennyiben kilf6ldi ad6illet6s6gn - k6teles a megillapodishoz ?.fi,. vorl koz6

meghatalmazist csatolni, hogv az let5s6ge szerinti ad6hat6sigt6l a magyat ad6hat6sig

koietlenii'l beszerezhet zz Elad6ra vonatkoz6 adatokat az orszlgok kozotti iogseg6ly

igenybev6tele n6lkiiLl.

III.
ELLENERTEIq FIZETESI FELTETELEK

27. A keretmegillapodis ketet<isszege: 25.000.000,- HUF + r(FA'
Szerz6d6 fd.f megtilap"dnak abban, hogy amennyiben a keretmeglllapodis id5bdi hatilyt alan

a megielolt kereto;szeg nem keriil telies m6rt6kben felhasznilisra, El2id6 az esedegesen ebb6l

eted6 kirig6ny6t nem 6rv6nycsitheti a Vev6vel szemben'

28. Szerz6d6 felek megillapodnak abban, hogl Elad6t tz egyedi megrendel6sek teliesit6se

ellen6ben 208.000 AuF/tonna + Afa risszegri v6telir illeti meg. trlad6 kijelenti, hogy a

v6telit magiban fogl lz a szillit6s telies ktilts6g6t is, valamint a bitumen emulzi6 titollsira

P6cs, Vers"eny utca-l9. alatti telephelyen _ egr mirdmum 5 tonnis, fi6thet5 6s szivatt}rival

ellitott tartily biztosidsit is a szerz6d6s id6tartama alatt'

Szerz6d6 Felek az iltalinos forgalmi ad6 tekintet6ben a mindenkot hatilyos AFA torv6ny

tendelkez6seit alkalmtzzitk

29. Eltd6 kiielenti, hogy m aiinlzt megt6tele el5tt frgyelembe vett minden kririi,lm6nyt, amely a

ketetrnegillapodi, Z" .gyedi megreniel6sek hiinytalan 6s megfelel5 teljesit6s6hez sziiks6ges 6s

be6pitett*e ^i arb^ 
^ 

szerz6d6s tJliesit6s6vel kapcsolatos valamennyi kolts6g6t, igy kii.l<inrisen a

bitumenemulzi6 arryagi,irt i[.t6l"g , gy6triisal 6s sz6llilissal, tovibbi ielen szez5d6s 6.

pontia szerinti tattity biztosit6sival iisszefugg6 osszes i6rul6kos kolts6get'

30. vev5 el6leget nem fizet. Elad6 nem fizethet, illetve szimolhat el a teliesit6ssel osszefiigg6sben

olyan k<ilt#geket, amelyek a 62. S (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerint' 
-felteteleknek

.r"- *"gf.il5 ti."r.6g t.kirrtltiben meriiLlnek fel, 6s amelyek az Bt,,do ad6kriteles

jovedelm6nek cstikkent6s6re elkalmasak'

31, Elad6 a teliesit6sekr5l tz egyedl megendel6sek teliesit6s6t kiivet5en _iogoslljt 
szamla

kiillit6s6ra. A szimlikban ^, "lirilitott 
mennyis6gek szillit6levelenk6nt keriilnek felsorolisra'

Aszimlikhozaszillit6levelekegyp6ldinyacsatollsrakernl.Aszimlitmindenkoregl,
p6ldinyban, a Vev5 sz6khelyet 6. , m.$tl"-p" dis aLtgvitt feltiintewe kell ki:illitani 6s a Vev5

izim6ia megknldeni. Ett5i elt6r6en 
-iiillitott 

sziml'ik eset6ben Vev5 iogosult azokat

azonosithataJank6nt visszakiildeni, 6s a visszakiildott sz6mliban 6rv6nyesitett k<ivetel6s nem

vilik esed6kess6.

32. Vev6 az egyedl megrendel6sben meghatirozott szerz5d6sszeni teliesit6st kiivet5en' a teliesitett

szotg,iltati"s mennyi-s6g6nek megfelc"l6en (tonna alapi. elsz6molis szennt) a Ptk 6:130. \-iban
fogla'ltak "r.int i t {*t^ k6zhlzv6te16t r:agv ha bitmely' a P&' 6:130' $ (2) tekezd6s6ben

"rZbirlyorrt 
koriiLlm6ny fennill - az rgtzolT szerz6dlslzeni teliesit6st kovet5 30 napon beliil,

szimla ellen6ben u Blad6 11600002-00000000-45453548 szimri p6nzforgakit szimliiim

trirt6n6 utalissal, forintban (HUF) frzeti meg. \'er.6 a teliesit6s sorlrt tz 2:do'_z6s rendi6r6l sz6l6

2017. 6vi cL. t<irv6nv (\it.) 6s a .,.r.,aikor6 iogszab;lvok tcndclkez6seit teljes korben

su%



alkzlmazza. Amennyiben Vev5 jelen meglllapod6son alapul6 6zet6si k<itelezetts6g6t
k6sedelmesen teljesiti Elad6 jogosult a Ptk. 6:155. $-ban meghatitozott k6sedelmi kamatot,
illetve a behajt6si kcilts6gitalinyrol sz6l6 2016. 6vi IX. torv6ny 3. \ (1) bckezd6se szednti
forint<isszeget k<ivetelni.

KESEDELMES TELJESiTES, MEGHIUSULAS, KARTERiTESI FELEL6SSEG
33. Elad6 az 6rdekk<ir6ben felmeriilt okb6l ered6en )elen megillapodisban, illet5leg az egyedi

megrendel6sben foglalt kritelezetts6geit k6sedelmesen teljesiti, katb6r ft6sedelrni koit6r)
Frzet6s6re koteles. A kotb6r m6rt6ke: az egyedi megrendel6s alapl6n elsz6molt, AFA n6knl
sz{mitott ellenszolg'iltaris (nett6 v6telir) 2 o/o-a,f nap. K6sedelmi kritb6r ma:rimfis m6rt6ke az
egy_cdi megrendel6s kapcs6n: az egyedi megtendel6s alapjdn elszdmolt, iltalinos forgalmt adti
n6lkiil sz6miton ellenszolg'iltaris: 30 o/o-a. A k6sedelmr kritb6r maximilis ri6n6ke a
keretmeg6llapodis szerinti nett6 keretrisszeg 10 yo-a.

34. Vev5 csak abban az esetben tarthat ig6nyt a k6sedelmi kotb6rre, amennyiben a k6sedelem az
Elad6 hib:ii6b6l ered. Amennyiben a Vev6 az Elad6 iltal 6sszenien k6tt, a szerz5d6sszerri
teljesit6shez sziiks6ges inform6ci6t, adatot, nyilatkoz a,tot, hozzir,linist, d6nt6st a szerz6d6
felek_ 6lal irisban rcigzitett hadrid5n beliiLl nem bocsitia az UIad6 rendelkez6s6re, 6s a
k6sedelmes teljesit6s l<zir6lag Vev6 ebb6li Elad6 Altal el nem hirithat6 mulasztisdb6l ered,
a,bbar. zz esetben k6tb6lg6ny nem 6rv6nyesithet6.

35. Elad6t.a keretmegallap odis szim6.u. felr6hat6 okb6l tor6n6 meghiiisuL6sa eset6n krjtb6r
(meghiisul'isi k<itb6t) fizetes 

, 
terheli, melynek m6rt6ke: a nett6 keretos szeg 5 o/o-a. A

meghidsulisi kritb6r vetit6si_ alapia a teljesit6s arinyiban csiikken. A meghi6iulisi kotb6r
vetit6si alapia az ellenszolg'iltat6s szerz5d6skrit6st krivet6en - a Kbt. 14tf $-ban rcigzitett
m6don tort6n5 - m6dositisa eset6n sem viltozik.

A KERETMEGALLAPODAS HATAIYA, M6DOSITASA, MEGSZUNESE ES
ANNAK JOGKO\ETIGZMENYEI

Felek a ielen keretszerz6d6st a mindk6t f6l 6kzh ahirissal - elt6r6 id6pontban t61.61.6 a,liiri."
:::,6" " k6s5b-bi al4ir6s napjin kezd6d5 hatllyal 2020. december ff. nrp;arg t 4Jaid5tartamr. a kotik. Felek rcigzitik,.hogy a szerz6d€s megszdnik, ha a kifizetett v6,.ia. 'o.*.g" _
a szetz6d6s id5tatanrinak utols6 napi6t megel6z6en - el6ri a szerz6d6ses keret<isizeg
m6rt6k6t.
A keretmegillapodis a Szerz5d5 Felek koztis megegyez6s6vel, kiLsbar r<zir6rzga Kbt. 141. \szerinti koriiLlm6nyek fennillta eset6n m6dosithat6.

A keretrneg'jllapodis megszfinik a 
.hat6,r_ozott 

id6tartam rel niva\ a keretrisszeg kimerit6s6vel
:igy ,- 

. 
f:1"! k<izos megegyel.r..".1_ 

"_rg)- 
birmely f6l azonrralt hat6li.i (rendkivifi)

felmondisival. szerz6d6 Felek kijelentik, h6gy az egyedt megrendel6sek teliesit6s6re a fenti
megiel<ilt id5szakon beli sot kerril, azok meli,al6surisa nem terjeszkedhet tul a
keretmegillapodis id6tartam6n.

)::v6 ,elen ke.retmegillapodist az Eradtihoz int6zett ir6sbeli ny atkozattal, l*irt6rit6si
kritclezetts6g n6lkiil azonnali hatillyal felmondhatja, ha:

- az.. Elzd6 a keretmeg6llapod,sban megha tAtozott egy-s,girat egyoldalfan, Vev5
hitr5nyin modositia,

- olyan okb6l, ami6rt Elad5 felel5s b6rmely egyedi megrender6s teljesit6se meghi(sur,
- az Elad6 a szcrz6d6scs kdtelezetts6gcit srilyosan megszcgr, kiilrincjsen, ha a

megvisirolt term6kek ry:gT, 6s iizemi gyitiirsiLnak el.narz_"asc nem felel meg a
mindenkor 6n6nyes N{SZ EN 1310g Eur6pai szabvinysorozat, ezek N{agyar nemz.eti
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40.

mell6kletei, valamint az 6rv6nyes Utiigyi N{,i.zaki lll6irisokban foglaltaknak vagy, ha a

megrendel6seket legalibb k6t alkalommal nem vagy k6sedelmcsen teliesiti;

- az Elad6 a Vev5 iovihagvAsa n6lkiil engedm6nyezi a megillapodisb6l ered5

kovetel6s6t, vagy I')lad6 a Vev6 eltSzetes hozzitllruliLsa n6lkiil 6s a Kbt. 138. $

tendelkez6seibe iitkirz5en vesz ig6nybe alvillalkoz6t vagy egy6b kozremrikod5t a

teljesit6shcz,

- a Vev5 6zet6sk6ptelenn6 vilik, felsz6molisi, v6gelszimol6si eli6r6s indul vele szemben,

felfiiggeszti gaz&s6gi tev6kenys696t,

- joger5s maiasztal6 hatirozatot hozna'k az Elad6 szakmai ter'6kenys6g6t 6nnt6

szabilys6rt6s vagy brincselekm6ny mratt,

- az Elado iltal Ftzetend6 k6sedelmi kotb6r osszege el6ri jelen keretrnegillapod6sban

meghatirozott maxim,lis m6rt6ket (az €ves, keretmegillapodis szerinti, AFA n6lkil
sz6mitott keretiisszeg 70 o/o-it.) /ilyen esetben a Vev5 meghiisulisi kotb6rt nem

kovetelhet/.
yev6 az egyedi megrendel6st (egyedi szerz6d6st) az Elad6hoz int6zett irisbeli nyilatkozattal,

kirt6rit6si kotelezetts6g n6lkiiLl azonnali hatillyal feknondhatia, ha:

- Elad6 a szerz6d6ses kotelezetts6geit silyosan vagy ism6telten megszegi;

- az egvedi megtendel6s k6sedelmes teliesit6se okin k6sedelmi kotb6r el6ri a maximumot

(, Iir"d"l.ri-.1 6rintett, szolgiltatlsi elemre elszimott, Ar,{ n6lkii{ szimitott

ellenszolgilalis 30 f ,-it),
- Elad6 a vev5 iltal megadott 6sszeri, de legal,bb 8 napos haririd5n beliil nem tesz

eleget annak a felhivisnak, hogy szerz5dr6sszerfi kotelezetts6geinek tegyen eleget;

- az tdott kiitelezetts6g6re el5irt teljesit6si haririd5 letelte el5tt nyilv6nval6vi vilik, hogy

Elado az egyedi megtendel6ben rogzitett munk,t csak szimottev6 k6s6ssel vagy - a

fogyat6kosJg kikllsiobol6s6re tizott m6ltinyos haririd6 letelte ellen6te is - hibisan

tudia elv6gezni.

vev5 a kcretmegillapodist felmondhat)a vl'gtt - ^ 
Ptk -ban foglalak t'!t-' .: Yzgy 

^tt6l
elillhat, ha a rut]t+r. $ (1) bekezd6s6ben mcghatirozott esetek birmelyike fennill. A Vev5 az

tlad6hoz int6zett iriJeL nyilatkozattal, k6it6rit6si kiitelezettsEg n6lkiil azonnali hatillval

felmondia a keretmegillapo ditst, ha tz F)lad6 n:laidoni helyzet6ben vagv tulaidoni viszonyaiban

birmely, a Kbt. 143.\ (3) bekerd6s6ben meghat6rozott kdriilm6ny bekovetkezik'

41.

42. Elad6 a Vev6hoz int6zett egyoldahi, ir6sbeli nyilatkozattal, azornalli hat6llyal felmondhatja a

keretmegillapodist, ha a Vei6 nem 6zeti meg az Elad6 r6sz6re z Vev6 6ltal kiillitott igazolis

6nelm6ien esed6kes birmely osszeget ielen meg6llapod6,sban meghatirozott httiid6rg,
felt1ve,hogy tz Elad6 6ltal triiott leglibb 30 napos p6thatirid6 is eredm6nyteleniil eltelt.

43. Egyoldahi felmond6s eset6n a felmondisi id6 kczd5 napia a felmond6_ f6l t6rtivev6nyes

6riesit5 level6nek a misik f6l iltali k6zhezr,6tele. A Posta 6ltali m6sodik eredm6nytelen

k6zbesit6si kis6rlet eset6n a lev6l k6zbesitetmek tekinthet6'

YI.
EGYUTTMTKODES

44. A munkav6gz6s tisszehangolis a, z szolgirkatis teliesit6sc sorin sziiks6gess6 v6l6 int6zked6sek

megt6tele tekintet6ben.

Elad6 r6sz6t5l kapcsolattart6 szem6ly:

n6v: FutarJinos
telefon:30/939-0093
e-mail iroda@bitubau.hu

Vev5 r6sz6r5l kapcsolattart6 szem6ly:

n6v: I{irolyi S6ndot
rele f orl 0 6 -20 / 9 45 - 421 2

e-mail: karolyi.sandor@biokom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonszim6t' stb ) a Felek kizir6lag a szerz-6d's

teliesit€s6vel osszefiigg6 Lpcsolattartis c6li6b6l, illewe az ahhoz kapcsol6d6 egydb jogos 6rdekek
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6rv6nyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sorin a kapcsol6d6 jogszabilyok 6s
adan 6delmi szzbilyzataik rendelkez6sei szerint jimak el.

45. Szerz5d6 Felek ielen keretmegillapodisban felhaalmaz zik az el6z6 pontban megnevezett
k6pvisel6iket, hogy a szolg{.ltaris teljesit6s6vel kapcsolatos dcintdsekn6l, a teljesitdsi jegvz6k<inlwek
al6ft6sinii a feleket telies iogkcirel k6pviselj6k. Ezen k6pvisel6k jogosultak, illetr.e kdtelesek
megtenni mindazon mriszaki int6zked6st 6s nyilatkozatot, amely a keretmegillapodi s 6s az alapjin
l6treiov6 egyedi megrendel6sek teljesit6s6hez sziiks6gess6 vilik 6s a jelen megillapod6sban, illewe
mell6kleteiben foglaltaklal nem ellent6tes. A Szerz5d6 Felek k6pvisei6inek a jclen
keretmegillapodisban biztositott jogkor6nek korlitozisa a misik f6llel szemben csak irisbeli
kozl6st6l kezdve hat6.lyos. A kdpvisel6k szemdly6ben tdrt6n6 v6ltozist a felek egymi.ssal azonna!
irisban kozlik.

46- Szerz6d6 Felek k<itelesek egymis kozotti valamennyi kcizl6st, drtesit6st, int6zked6st 6s dont6st
irisban rogziteni 6s egyrrrishoz halad6ktalanul eljuttami. Minden olyan krizl6st, mely a szerz6d€.s
vonatkozds6ban a cimzett r6sz6r6l tudornisulv6telt, vagy int6zked6si kritelezens6get jelent, illetve
keletkeztet, postai frton is meg kell kirldeni. A postai iton eliuttatort nyilatkozatJ klzbesitettnek
tekintend5ek, amennyiben azok ,,nem kereste", ,,itv6telt megtagadta", ,,cimzett ismeretlen,, vagy
hasonl6 tartalmi postai jelz6ssel 6rkezoek vissza a nyilatkozattev6hriz.

47. Irelek kdtelesek eleget tenni az Elektonilus Kciziti Aruforgalmi Ellen6rz6 Rendszer mfikod€s6r5l
s2616 5/2015. (II. 27.) NGM rendeletben el6irt kcitelezettsigeiknek, ennek sorin kcitelesek
egpittmrikodni annak 6rdek6ben, hogy a misik f6l jogszabilyb6iered5 kcitelezetts6geit teljesiteni
tudja.

48. Vev6 kiielenti, hogy teJjes konicn isme i zz ad6zis rendj6r5l sz6lo 2OO3.6vi XCII. tcirv6ny szerinti
Elektronikus Kozriti Aruforgalom Ellen6rz6 Rendszer (a tovibbiakban: EKAER) mfikjd6s6t 6s
tiszt6ban van a feleket ebb6l ered6en terher6 kcitelezetts6gekkel, tovibbl azzai ir, hogy .r..
k<itelezens6gek teliesit6se 6rdek6ben a feleket a jelen jogvisionyban fokozott egyiittmfikfid6si 6s
tii€koztatlsi kcitelezens6g terheli. A felek a szerz6d6rizeg6srel okozott kir# megt6rit6s6nek
szabilyi szerint felelnek valamennyr oryan kir6rt (ide6rtve tcibbek kozt, de ,r"ri kir6.6l"g
P:-ly* p6tdijat' birs6got 

_6s .rrris vagyoni szankci6t 6s az ezekkel osszefiigg6sben el6illi
k<ivetke,zm6nyi ldrt), ami a feleket abb6i ered6en 6ri, hogy a misik f6l meqszeqi az ad6zi,s
rcndjdr6l sz6lo 2o03. 6vi xcII. torv6ny szerinti ElektoniLs Kdziri Arufor;lo'1n En..,orza
Rendszerrel osszefiigg5 binnely iogszabilyi kotelezettsdg6t , v^gv az ezen kotefizetts6gek rnisikF6l iltali teliesitds6hez sziiks6ges fokozott egyiittm*"aasi 

" es tirllkoztatiLst kotef,zetts6g6t
elmulasztja.

49. Elad6nak 6s Vev6nek mindent meg kell tennie annak 6rdek6ben, hogy kcizvetren t6rgyalisokon,
b6k6s iton rendezzenek mindin olyan n6zetelt6r6st vagy litit, amely l8zontik a
keretmegillapodissal vagy az egyedt megrendel6sek teljesit6s6vJ kapcsolatban ielmertiLl. Ha az
Elad6 6s a vev5 6sszerfi hatirid6n.berul nem tudjik megoldani a megfllapodissar .;.rr.[tgg..u.n
keletkezen iogvitiiukat, annak eld<int6se 6rdek6ben a[vetik maguiat 'a hatiskc;ri .r,"#tvotr^
figvelemmel a P6csi J6risbir6sig, illewe per6rtikt6l fiig$en a P6csiion 6nyszef. ruaaf..rr.ge".l.

50' S,zerzdd6 Felek megillapodnak abban, hogy ielen keretrnegillapodds harilydnak rarrama alarr 6s azr
kriver6en bizalmasan, iizleti titokk6ni kezelik a t.!.rit.r" kapcsin rudomdsukra jutort
informici6ikat, t6nyeket vagy adatokat, azokat harmadik i6rnek semm ven formiban nem adj6ktovibb '\ fenti informdci<lk' t6nyek. \'alamint adarok a mdsik fel dhal eldzetesen 

"do,i 
6f.y.r.,,

idsbeli hozz6jinrlisa n6lkiiLl - kizir6lag a teljesit6s6re hasznilhat6k fel.

51' N{indk6t Sz.er76!6 b6l, ti'llkoztatia 6rintett munkavillal6it a jelen keretmegillapodisban toglalt
k<itelezetts6geir6l 6s felel6ss6get villalnak saj6t munkavillal6ik iekintet6ben 

^"f..rii 
kot.l.z.ttr6g"k

teljesit6s66n.
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VII.
NYILATKOZATOK

52. Mindk€t f6I kijelenti, hogy:

- kell5 felhatalmazissal 6s jogkrirrel rendelkezik a jelen keretrnegillapodis aliirisira 6s

teljesit6s6re;

- a jelen megillapodist a f6l nev6ben aliir6 szemlly megfelel6, a vonatkoz6 iogszabilyok iltal
megkivint- regisztrilt aldirisi joggal rendelkezik, igy r6sz6r6l a mcgillapod6s aliirisa 6s

teljisit6se nem eredm6nyezi mis, olyan szerz6d6s, vagy egytb jognyilatkozat megzeg6s6t,

melyben f6lk6nt szerePel;

- ,ri.ris olyan frigg5ben lev6 kotelezetts6ge, vagy 6rdekkordben I6v6 mis kriri.iim6ny, amely

kedvez5tlenirl hathat a jelen meg6llapodisban foglaltak 6rv6nyess€g6re, teliesit6s6te, vagy sai6t

teljesit6si k6szs€g6re, illetve k€pess6g6re.

VIII.
AZ ALKALMAZAND6JOG

53. A felen keretrnegSllapodisban nem szabilyozott k6rd6sekben kiii<in<isen a Polg6ri

Torv6nykonlwr6t sz-orc iOt3.6vi V. torv6ny, a kozbeszrrz6sekt6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. ttirv6ny'

^, ,gyib kaicsol6d6 jogzab6lyok vonatkoz6 rendelkez6seit, valamint a kozbeszerz6si aiinlati

fethivis, valamint dokumentici6 el6ir6sait kell alkalmazni'

IX.
EGY6B FELTETELEK

54. Jelen keretmeg6llapodas elvilaszthatatlan ftszlt klpezlk n a16bbi mell6kletek:

1. szimri mell6klet: Aiinlati felhivis
2. sz6mi meli6klet: Kiizbeszerz6si Dokumentum, illetve ennek esedeges m6dositisai

3. sz6mi mell6kiet A Preambulumban megielolt kozbeszerzdsi eliir6s sorin nyriiton kieg€szit5

tii6koztat6s(ok)
4. szimi mell6klet: Elad6 Alinlata

ASzerz5d5felekr<igzitik'hogyafentemlitettdokumentumokfizikailagnemkerir]nekcsatolistaa

-.g,iU"poaa, tcirzssz.'oveg6hez] d.e a Szerz6d6 felek szimira ismert azok t.trt^kn . Ezen iratokat 6gy

k ll- tekinteoi, mint amJtyek a ielen megillapodis elvilaszthatadan r6sz6t k6pezik, azzal egyutr

6rtelmezend6ek.

Jelen megillapod6st felek k6pviselSi elolvasis 6s 6ttanulm6nyoz6s utin j6vihagy6lag, min_t akaranrkkd

krrd.rrb".., -.g"gy.r6t 4 eredeti' egyez6 p6ldinyba n irtirk ala, melyb6l 2 p6ld6ny Vev6t' 2 p'ldiny

Elad6t il]eti.

ll IKft.

K6pviseli: Dr. Kiss Tibor iiglrvezeti Wzgat6
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