
vALLALKozAsI szERZoDES 
BK-s-t-247tK-tt2o22

amely l6trej6tt egyr6szrol a BIOKOM P6csi V{rosiizemeltet6si 6s Kiirnyezetgazddtkodrisi
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii Trirsas{g (sz6khely 7632 P6cs, Sikl6si tt 52., Cg;02-09-
062862, ad6sz6m: 11014959-2-02, k6pviseli: Meixner Barna iigyvezeto), mint megrendel6 (a
tov6bbiakban : Megrendel6),

mrisr6szrol a BITUMASTER Epit6ipari KorLitolt Felel6ss6gii Tirsasig (sz6khely: 2051
Biatorb6gy, Torm6sr6t u. 6., Cg.: 13-09-125175, ad6szitm: 12513688-2-13, bankszirmlaszitm:
10102952'58751800-01006007 k6pviseli: Kozma Kriszti6n), mint villalkozo (a
tovribbiakban: VfllalkozS) (a tov6bbiakban egytittesen: Szerzodo felek) k<izritt a mai napon
az alirbbi fe lt6tel ekk el .

El6zm6nyek

Megrendel6, mint aj6nlatk6r6 2022. m6rcius 18. napj6n ,,1 db ilj aszfalt thermo kontdner
kialakitdsa" tirgyban akozbeszerz6sekrSl sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrv6ny (a tov6bbiakban:
Kbt.) Harmadik R6sz I12. $ (l) bekezd6s b) pontja alapj6n nyilt kozbeszerz6si eljrir6st
inditott.

Megrendelo a kozbeszerzls tirgydval szemben t6masztott mennyis6gi 6s szakmai
k<ivetelm6nyeket az eljlrist megindit6 felhiviisban 6s a k<izb eszerzdsi dokumentumban
hat6rozta meg.

Megrendel6 a k<izbeszerzlsi elj6r6s sor6n benyfjtott aj6nlatokat megvizsgiilta, egym5ssal
<isszevetette, a sztiks6ges 6rt6kel6st lefolytatta, 6s dont6s6t az elbiriifust k<ivet6en, 2022.
6prilis 01. napj6n ir6sban aj6nlattevokkel kozolte. Megrendelo hivatkozott kozbeszerz6si
eljiirSsban hozott ddnt6se szerint a nyertes ajSnlattevo a Vrillalkoz6 lett.

A krizbeszerzesi elj6r6s sor6n Villalkoz6 ajinlatdnak al6bbi elemei keriiltek 6rt6kel6sre:

l.ipt laGuatt tobutet id
gly4( l? h6nap_fglgtt (minimum 0, maximum tov6bbi 24 h6nap) o nonaP 
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Ilyen elozm6nyek ut6n a Szerzodo Felek az eljdrrist megindit6 felhfviisnak, a
dokumentiici6 reszlt kepezo feladatleiriisnak, valamint a Vrillalkoz6 kijzbeszerz|si
eljrir6sban benyrijtott ajilnlathnak megfeleloen az alffr,biak szerint iillapodnak meg:

l.Aszerz6d6s tdrgya

l.l. Megrendelo megrendeli, V6llalkoz6 elv6llalja a szerzldes tilrgyiit k6pez6 Megrendeld
tulajdon6ban 6116 I db MAN TGS 18 320 4X2BB AFB 1000 tipusri teherg6pj6rmialvitzra
komplett aszfalt thermo kont6ner-fel6pitm6ny gyirtdsii (tov6bbiakban: thermo kont6ner), az
iey elk6sziilt teherg6pj6rmri (tov6bbiakban teherg6pj6rmti) mriszaki vizsgiztatfusii,
forgalomba helyez6s6t 6s Megrendel6 telephely6re (7622 P6cs, Verseny u. 19.) t6rt6no
lesziilititsht, a Preambulumban hivatkozott kozbeszerz6si eljrirrist megindit6 felhiv6s6ban 6s
kozbeszerz6si dokumentum6ban szereplo eloirrisoknak 6s a mtiszaki ismertet6ben v6llalt
felt6teleknek megfelelo mtiszaki tartalommal, valamint a jelen szerz6d6sben meghat irozott
felt6telekkel.

1.2. A thermo kont6nerrel ell6tott teherg6pj6rmrinek alkalmasnak kell lennie az al1bbi
fel adatok ellittitsir a:
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o k<izutakon keletkezett burkolati hib6k gyors javit6sa beepit6sre alkalmas homers6kletti

aszfalt kever6k kij uttat6siival,

o kisebb tertileteken vlgzettburkolat cser6k eset6n emulzi6 sz6r6sa.

1.3. V6llalkoz6 a fel6pitm6nnyel felszerelt teherg6pj6rmiivel egyi.itt ktiteles 6tadni a

teherg6pj6rmti haszn6lati ritmutat6j6t.

1.4. Megrendelo kiilon meghatalmaz6ssal megbizza V6llalkoz6t a fel6pitm6nnyel ell6tott

teherg6pj6rmii miiszaki vizsgiztatits6val, forgalomba helyez6s6vel kapcsolatos elj6rrls

lebonyolit6s6val.

2. Teljesit6si hatirid6

2.1. Megrendel6 kdteles a szerzodes alitirisfut kovet6 30 (harminc) napon beliil 6tad6s-6tv6teli
j egyz6konyv mel I ett Vrillalkoz6 r 6szer e 6tadni :

- a MAN TGS 18 320 4X2BB AFB 1000 tipusri teherg6pj6rmi alvdzat,

- a teherg6pjdrmii alvdz miszaki rajzitt (mrisolati p6ld6ny)

- a mriszaki vizsgilhoz, forgalomba helyez6shez sziiks6ges meghatalmazilst (eredeti

p6ld6ny)

- al6ir6si cimp6ld6nyokat (m6solati p6ld6ny)

2.2. Yhllalkoz6 feladata az 1.1. pont szerinti teherg6pj6rmti forgalomba helyez6se, ezzel

kapcsolatosan a Nemzeti Kozleked6si Hat6s6g rdszdre enged6lyeztet6si dokumentilci6

keszit6se.

2.3. V6llalkoz6 kdtelezetts6get v6llal arra, hogy a szerzodls tirgyitt k6pez6 teherg6pj6rmrivet

a kiv6nt fel6pitm6nnyel felszerelve, annak mriszaki vizsgilztatitsit, forgalomba helyez6s6t

kovetoen a g6pjrlrmi alviz Megrendelo rlltali 6tadis6t koveto 120 naptiti napon beltil

Megrendel o reszlre lesz6llitja, valamint a kapcsol6do szolgiiltatiisokat elvfgzi.

2.4. Felek a szerzodds 1.1. pontja szerinti feladat teljesit6senek megtort6nt6t 6s ahhoz

kapcsol6d6 minden l6nyeges k<iriilm6nyt a 9.8. pont szerinti 6tad6s - 6tveteli jegyz6konyvbe

foglalj6k 6s azokat k6pviseloik irtj6n c6gszeni al6ir6saikkal igazolj6k.

2.5. Yiilalkoz6 jogosult a szerzodls tirgyitt kdpezo teherg6pj6rmtivet a jelen szerzod6s

v6gteljesit6si hat6rido lej6rta elott, Megrendel6 reszlre 6tadni (el6sz6llit6sra jogosults6g). Ha

a Vatialtozo elosziilitasi jog6val 6lni kiv6n, rigy koteles a Megrendel6t a szerzodesszerti

teljesit6s pontos idopontjdr6l azt megel ozoen legal6bb 5 nappal kor6bban ir6sban t6j6koztatni.

Amennyiben a fentieknek megfelel6 elozetes ir6sbeli titjbkoilatits eddig az id6pontig nem

tort6nik neg, Megrendel6 jogosult az elosz6llit6st 6s igy a teherg6pj6rmti 6tv6tel6t

megtagadni. Szerz6d6 felek e k<irben rogzitrk, hogy V6llalkoz6 eloteljesit6se eset6n rs az 5.2.

pontban meghat6rozott fizet6si hat6rido v6ltozatlan.

2.6. Megrendelo a teljesit6srol teljesit6si igazol6st 6llit ki. Ha a Megrendelo 15 munkanapon

beltil nem 6llit ki teljesit6si rgazol6st,6s nem is utasitja el a teljesitett szolgiiltatist, abban az

esetben rigy tekintendo, hogy ezen idoszak utols6 napj6n ki6llitotta azigazolilst

3. Teljesit6s helYe

Sz6llit6si cim, 6s a sz6llit6shoz kapcsol6d6 szolg6ltat6sok teljesites6nek helye, Megrendelo

telephelye: 7622Pbcs, Verseny u. 19.
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4. Vrillalkoz6i dij

4.1. A Szerz6d6 Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerzod6s l.l. pontj6ban
meghat6rozott villalkoz6i dij 19.900.000,- HUF + AFA, azaz tizenkilencmillirf
kilencszizezer forint plusz Afa,.

A Szerz6d6 Felek rdgzitik, hogy az 6ltaliinos forgalmi ad6 tekintet6ben a mindenkori hat6lyos
AFA torv6ny rendelk ezlseit alkalmazzitk

4.2. Yiilalkoz6 kijelenti, hogy az ajdnlat meE6tele elott figyelembe vett minden k6rtilm6nyt,
amely a szerzodes hi6nytalan 6s megfelel6 teljesit6s6hez sztks6ges 6s be6pitette a dijba a
szerzSd€s teljesit6s6vel kapcsolatos valamennyi kolts6g6t, igy kiikin<isen:

a. a felepitm6ny elo6llit6si 6s/vagy beszerz6si kolts6g6t;
b. a teherg6pj irmld sziilit6si k<ilts6g6t;
c. a fel6pitmennyel kapcsolatos dokumentumok k<ilts6g6t;
d. teherg6pj6rmii mtisz aki vizsgitztat6siinak, forgalomba helyez6s6nek k<ilts6g6t,
e. Megrendelo g6pkezelSinek betanitilsi k<ilts6g6t,
f. minden egy6b olyan szolgiitatirst, amely a teherg6pjlrmi sziilit6sa soriin aYillalkozo

sz{tmira el6re l6that6an felmertil.
g. aj 6nlat szerint v6ll alt j 6trll kls bizto sitiis6nak k<i lts6geit.

5. Fizet6si felt6telek

5.1. A Megrendelo a v6llalkoz6i dijat jelen SzerzSd6s 9.9. ponda szerinti igazolt
szerzodlsszeni v6gteljesit6st krivetoen, a Ptk.6:130. $ (l) bekezd6s6ben foglaltak szerint a
szimla kezhezvfitel6t vagy - ha b6rmely, a Ptk. 6:130. g (2) bekezd6s6ben szabiiyozott
kortilm6ny fenn6ll - az igazolt szerzodesszerti teljesit6st krivetri 30 napon behil, szitmla
ellen6ben, a V6llalkoz6 MKB Bank Nyrt-n6l vezetett 10102952-58751800-01006007 szitmi
p6nzforgalmi sz6mlljrira tort6no utaliissal, forintban (HUF) teljesiti. V6llalkoz6 egy darab
vegszitmliltjogosult kirlllitani, a szerzbdl,ses 6rt6k 100%-iLt el6ro megval6sult teljesit6s eset6n.
Megrendel6 a szerzod6s teljesit6se sor6n az adozits rendj6rol sz6lo 2017. 6vi CL. torv6ny
(Art.) 6s vonatkoz6 jogszabitlyok rendelkez6seit teljes k<irben alkalmazza.

5.2. Yiilalkoz6 nem frzethet, illetve sziimolhat el a szerzod6s teljesit6s6vel risszefiigg6sben
olyan kolts6geket, amelyek a 62. $ (l) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek
nem megfelelo tiirsas6g tekintet6ben mertilnek fel, 6s amelyek a nyertes ajiinlattevo
ad6koteles jovedelm6nek csrikkent6s6re alkalmasak.

5.3. A MegrendelS fizet6si k6sedelme eset6n a V6llalkoz6 a Kbt. rendelkez6seinek
megfeleloen jogosult a Ptk. 6:155. $-6ban meghatdrozott k6sedelmi kamatot, illetve a
behajt6si k<ilts6g6tallnyr6l sz6l6 2016. 6vi IX. trirv6ny 3. $ (l) bekezd6se szerinti
forint<isszeget k<ivetelni.

6. A Megrendel6 jogai 6s kiitelezetts6gei

6.1. Megrendel6 k<iteles a Vrillalkoz6 hibritlan teljesit6se 6rdek6ben egyi.ittmrikodni. Kdteles
azYiilalkoz6 kijelolt k6pviseloj6t tdjekoztatni a teljesit6st befolyisol6 t6nyez6k, esem6nyek
alakul6siir6l. Megrendel6 kriteles V6llalkoz6 munkat6rsai r6sz6re a szerzbdes teljesit6sekor
biztositani a helyszinre bejutds lehetds6g6t, illetve kapcsol6d6 szolgirltatitsok teljesit6s6nel a
sztiks6ges munkaterlilet zav artalan biztosit6s6t.
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6.2. Megrendel6 jogosult a teherg6pj6rmrivet 6tadiiskor r6szletesen meg- 6s iltvizsgiilni, 6s

ennek keret6ben sztiks6ges elj6r6sokat megtenni. A sz6llitand6, termo kont6ner

fel6pitmennyel ell6tott teherg6pj6rmiinek minden vonatkozrisban meg kell felelnie a szerzodls
reszlt klpezo mriszaki leir6snak, valamint V6llalkoz6 szakmai aj6nlat6nak. A Megrendelo
jogosult a sziilitirs idopontj6ban a teherg6pj6rmtivet 6s tartoz€kait mennyis6gi 6s

miikridok6pess6g vonatkoz6siiban ellenorizni. A Megrendel6 a teljesit6si igazol6st mindaddig

nem 6llitja ki, amig a mennyis6gi ellenorz6st 6s a mrikodSk6pess6g min5s6gi ellenorz6s6t

v6gre nem hajtotta.

6.3. Megrendel6 koteles a szerzodds t6rgy6t kepezo teherg6pj6rmtivet rendeltet6sszenien

haszn6lni a gydrtmitnyra 6s tipusra vonatkoz6an a V6llalkoz6 6ltal 6tadott haszn5lati

utasit6snak megfeleloen. Megrendelo a haszniiat sor6n 6szlelt hib6kr6l ' a szavatoss6gi

id6tartam alatt - k<iteles irSsban 6rtesiteni a V6llalkoz6t.

7. A Villalkoz6 jogai 6s kiitelezetts6gei

7.1. A V6llalkoz6 k<iteles a szerzodlst kell6 gondossriggal teljesiteni, bele6rtve minden

r6szfeladat elv6gz6s6t, tov6bb6 a teljesitesben mutatkoz6 esetleges hi6nyoss6gok kijavit6s6t

is. Vrlllalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik a munka elv6gz6s6hez szliks6ges szem6lyr, tdrgyi
felt6telekkel.

7.2. A V6llalkoz6 koteles betartani a Megrendelo 6ltal adott utasitiisokat. Ha a V6llalkoz6 rigy

it6li meg, hogy az utasitds meghaladja a szerzodls terjedelm6t, k<iteles errol a Megrendel6t

tdjekoztatni az utasitis k€zhezv6tel6nek napj6t6l sz6mitott 3 napon belill. Az utasit6sok

v6grehajt6s6t nem lehet megtagadni ezerr 6rtesit6sre hivatkozissal. Ha a Megrendelo

szakszenitlen utasit6st ad, erre a Vrillalkoz6 koteles 6t figyelmeztetni. A Vrillalkoz6 a

Megrendelo utasit6sa szerint jogosult megtagadni a munkavdgzest, ha ez jogszab6ly vagy

hat6s6gi rendelkez6s megs6rt6s ere, vagy 6let- 6s vagyonbiztonsiig veszelyeztet6s6re vezetne.

7.3. A Megrendelo, illetve az illtala kijel<ilt szewezet vagy szem6ly jogosult mindenkor

ellenorizni, megvizsg6lni a szerzodes keret6ben teljesitendo szolgiitatds (sz6llit6s)

elorehalad6s6t.

7.4. A V6llalkoz6 a teljesiteshez a krizbeszerz6si elj6r6s sor6n, az alkalmass6gdnak

igazolilsiban r6szt vett szervezetet a Kbt. 65. $ (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don

koteles ig6nybe venni, valamint koteles a teljesit6sbe bevonni az alkalmassilg igazolilsilhoz

bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonisa akkor maradhat el,

vagy helyettiik akkor vonhat6 be m6s (ide6rtve az Stalakul6s, egyestiles, sz5tviiits irtj6n trirt6nt
jogut6dl6s eseteit is), ha a V6llalkoz6 e szewezet vagy szakember n6lkiil vagy a helyette

bevont irj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak M alkalmassigi
kcivetelm6nyeknek, amelyeknek a V6llalkozo akozbeszerz6si elj6r6sban az adott szervezettel

vagy szakemberrel egyutt felelt meg. V6llalkozora a kdzbeszerzesi elj6r6s sor6n bemutatott

szervezetek 6s szakemberek bevon6sara tekintet6ben egy6birrlnt a Kbt. 138. $ (4) bekezd6se

alkalmazand6.

V6llalkoz6 a jogosan ig6nybe vett alv6llalkozodrt irgy felel, mintha a munk6t maga vegezte

volna; alv6llalkoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele eset6n pedig felelos minden olyan k6r6rt is,

amely an6lktil nem k<ivetkezett volna be. Ha a V6llalkozo a jelen 7. fejezet rendelkez6seit

megszegi, a Megrendelo jogosult a szerzod6sszeg6s kovetkezm6nyeit alkalmazni.

7.5. Yiilalkozl az illtala 6s alkalmazottai 6ltal okozott k6r6rt teljes feleloss6ggel tartozik. E
k$rben a V6llalkoz6 kifejezetten kotelezetts6get v6llal arra, hogy a tev6kenys6ge folyt6n

eredo k6rokat teljes ktinien megt6riti.
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7.6. YSllalkoz6 k<iteles a Megrendelot minden olyan koriilm6nyrol halad6ktalanul 6rtesiteni,
amely a teljesit6s eredm6nyess6g6t, vagy a hat6ridS lartlsi,/- veszelyed.eti, vagy gitolja. Az
6rtesit6s elmulaszt6s6b6l eredo khr1rt aYillalkoz6 felel6ss6ggel tartozik.

7.7. Yiilalkoz6 halad6ktalanul kdzdl Megrendelovel minden olyan konilm6nyt, amely
jelen szerzodds teljesit6s6t 6rdemben 6rinti vagy befoly6solja. Vrillalkoz6 k<iteles a
szerz6d6s teljesit6s6nek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezet6t Megrendelo
szimira megismerhetov6 tenni 6s Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiteni a Kbt. 143. $ (3)
bekezd6se szerinti tigyleteir<il.

7.8. V6llalkozo - amennyiben kiilloldi ad6illetos6gri - koteles a szerz6d6shez arra vonatkoz6
meghatalmazdst csatolni, hogy az illetos6ge szerinti ad6hat6srlgt6l a magyar ad6hat6s6g
kdzvetlentil beszerezhet a V6llalkoz6ra vonatkoz6 adatokat az orszitgok kdzotti jogseg6ly
igenybev6tele n6lkiil.

8. A szolgiltat{s min6s6ge

A teljesitett szolgiitatisoknak minden vonatkoz6sban kovetnitik kell a szerz6d6sben
meghatirozott miiszaki leir6st 6s minden szempontb6l meg kell felelnitik a szerzod6sben
szerepl6 mriszaki 6s egy6b krivetelm6nynek.

9. Szrillitis, ellen6rz6s 6s 6tv6tel

9.1. Vrillalkoz6 koteles gondoskodni arr6l, hogy a szolgiitatlst a teljesit6s hely6n kello idoben
teljesitse (lesz6llitsa) annak 6rdek6ben, hogy a Megrendelo megkezdhesse annak 6tv6tel6t.

9.2. A Megrendelil a sziilititskor mennyis6gi 6s a mrikcidok6pess6gi-min6segi ellenorz6st
v6gez. Mennyis6gi 6s a mtik6dok6pess6gi minos6gi ellenorz6s az alibbiakra terjed ki:

- a leszrillitott teherg6pjrirmri 6s tartozekai darab- illetve tetelszitmirnak ellen6rz6se,
- a szrlllitott teherg6pj6rmri haszn6lathozsziiks6ges dokumentiici6

. forgalmi enged6ly,
o mtiszaki vizsg6lati bizonyitviiny,
o munkav6delmi vizsgilatitanrisitv6ny,
o 6rint6sv6delmi irat,
o eredeti CE megfelelos6gi tanrisitv6nyt
. m6rlegel6si jegyzokcinyv megl6t6nek vizsgiiata, illetve a teherg6pjrlrmti

dokument6ci6nak val6 megfelelos6gi kontrollja,
- V6llalkoz6 riltali nyilatkozat, mely tartalmazza a hatillyos szabvtinyoknak 6s

el o irriso knak val6 megfel el 6 s e get (tiizv 6del em stb. ).

9.3. V6llalkozo a sz6llit6ssal egyidejiileg koteles magyar nyelven Megrendel6 k6pviseloje
rlszere 6tadni minden olyan dokumentumot - bele6rtve a magyar haszniilati ftmutat6t,
alkatr6sz katal6gust , mely a szitllitott teherg6pj6rmti haszniiatihoz, kezel6s6hez 6s
mrikridtet6s6hez elengedhetetlentil sztiks6ges.

9.4. A V6llalkoz6 k<iteles az ellen6rz6s sor6n felt6rt hib6kat 6s hiiinyoss6gokat - a lehet6
leggyorsabban 6s a sajiit k<ilts6g6n - helyrehozni. Amennyiben aYirllalkoz6 ezt nem teljesiti,
a MegrendelSnek jog6ban rill m6s szem6lyt megbizni az utasit6sok v6grehajtisira,6s az ebbdl
eredo vagy ezzel jrir6 kciltsegeket a Megrendel6 levonhatja b6rmely, a V6llalkoz6 resz|re
esed6kes vagy esed6kess6 viio kifizetesbol, illetve jogosult a szerzod6sszeg6s
k<ivetkezm6nyeit alkalmazni.

9.5. A Megrendelo a nem megfelelo min6s6gri szrillitand6 teherg6pj6rmi vagy tartozlk
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6tv6tel6t elutasitja. Az elutasitott eszkrizriket ktilon jellel kell ell6tni. Az elutasitott eszkdzdket

el kell trivolitani a szilllitis hely6rol - ha a Megrendelo e^k6i - a Megrendel6 6ltal kijelolt
idon beliil, 6s ha ez nem tort6nik meg, a V6llalkoz6 kolts6g6re 6s kockiizatiira kertilnek

elt6volit5sra.

9.6. A Felek a mennyis6gi 6s a mrikddok6pess6gi-minos6gi ellen6rz6st ktivetoen tizempr6b6t

tartanak. A funkcion6lis teszt sorin, ha valamely funkci6 nern megfelel6en mtik<idik, vagy a

Megrendelo a teherg6pj6rmti mtikrid6s6vel dsszefiigg6sben valamely folyamatot nem tud

kezelni, ennek elh6rit6sa a V6llalkozo feladata. A V6llalkoz6 javaslatot tehet a folyamat

megv6ltoztatisira, de Megrendelo d<int arr6l, hogy a javaslatot elfogadja-e, vagy a rendszert

kell m6dositani a folyamatnak megfeleloen.

9.7. Yiilalkoz6 k<iteles az iizempr6ba sor6n felt6rt hibakat 6s hiiinyossiigokat - a lehet6

leggyorsabban 6s a saj6t kriltseg6n - helyrehozni. Amennyiben a V6llalkoz6 ezt nem teljesiti,

a Megrendelonek jog6ban 6ll m6s szem6lyt megbizni az utasit6sok v6grehajtisilra,6s az ebbol

eredo vagy ezzel j6r6 k<ilts6geket a Megrendelo levonhatja b6rmely, a V6llalkoz6 rtszbre

esed6kes vagy esed6kess6 v6l6 kifizet6sb6l, illetve jogosult a szerzod6sszeg6s

k<ivetkezm6nyeit alkalmazni.

9.8. Szerzod6do Felek az futadbs-ittveteli elj6r6st a sikeres iizempr6ba leziri.sit krivet6en

tartanak. Megrendelo az iltadits-rltv6teli jegyzokonyvet akkor k<iteles al6irni 6s a teljesit6si

igazoliist kiadni, ha az tizempr6ba sor6n az iiadott teherg6pj6rmii hibritlanul funkcion6l. Az
6tad6s-ritv6teli jegyzokrinyv tartalmazza az eszkoz 6tad6san tirl a 9.2. pont szerinti

dokumentumok felsorol6s6t.

9.9. A rendeltet6sszeni haszn6latot 6s az alapveto funkcion6lilst nem befoly6sol6 apr6bb hib6k

eset6n Megrendel6 is koteles al6irni a jegyzokonyvet, kiadni a teljesit6si igazol6st 6s a

teherg6pj6rmrivet iitvenni. Szeruodo felek egyezoen adjrlk el6, hogy ebben az esetben a

hib6kat a jegyzokonyvben t6telesen rogzitrk,6s V6llalkoz6 kdteles a kijavit6sukat a teljesit6s

igazolfus kiad6s6t kovet6 15 napig v6grehajtani. Amennyiben a V6llalkoz6 az eloirt hataridSig

a rogzitett hib6kat nem javitja ki, a Megrendelo jogosult a v6llalkoz6i dij aranyos r6sz6nek a

hibajavit6s idopontj6ig tort6no visszatart6s6ra.

9.10. Az 6tv6telt kovetoen a V6llalkoz6 kriteles sz6tszedni 6s elt6volitani az ideiglenes

szerkezeteket, valamint a szerzodls teljesit6s6hez a tov6bbiakban m6r nem sztiks6ges

anyagokat. Koteles tov6bb6 elt6volitani minden szemetet vagy akad6lyt, 6s az ittv€tel hely6t a

szerzod6sben eloirtaknak megfeleloen helyre6llitani.

10. Szerzdd6sszeg6s

10.1. Amennyiben a Szerzodo Felek egyike szerzodlsszeg6st ktivet el, a szerz6d6sszeg6s

folyt6n k6rt szenvedett f6l k6rt6rit6sre lslvagy kotb6rre eslvagy azonnali hat6lyu felmond6sra
jogosult.

10.2. A Megrendelo a V6llalkoz6hoz intlzett ir6sbeli nyilatkozattal, k6rt6rit6si ktitelezetts6g

n6lktil azonnali hat6llyal felmondhatj a a szerzod6st, ha

a) a V6llalkoz6 szerz6d6sszeg6st krivet el, azaz a szerzod6sbSl ered6 valamely

kotelezetts6g6t nem teljesiti ;

b) a V6llalkoz6 6sszeni id6n beliil nem teljesiti a Megrendelo arra vonatkoz6 felsz6lit6s6t,

hogy tegyen marad6ktalanul eleget a szerzodesben meghat6rozott kotelezetts6ge

kifog6stalan 6s idoben pontos telj esit6s6nek,

c) a V6l1alkoz6 megtagadja a Megrendelo 6ltal adott utasit6sok v6grehajt6s6t;

d) a V6llalkoz6 a Megrendelo j6v6hagy6sa n6lktil engedm6nyezi a szerz6d6sb6l eredo

kovetel6s6t, vagy V6llalkoz6 a Megrendelo elozeteshozzijirrul6sa n6lkiil 6s a Kbt. 138.
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$ rendelkez6seibe iitk6z6en vesz ig6nybe alv6llalkoz6t vagy egydb krizremtikodSt a
szer zi\ dds t elj es it 6s 6hez,

e) a V6llalkoz6 fizet6sk6ptelenn6 v6lik, felszrlmoliisi, v6gelszrimol6si eljrirrls indul vele
szemben, felfiiggeszti gazdasigi tev6kenys6g6t;

0 V6llalkoz6 a teljesit6si hatriridohoz k6pest tobb mint 20 napos k6sedelembe esik, mely
k6sedelem eset6ben Megrendelo meghirisul6si kotb6rt 6rv6nyesithet.

10.3. Megrendel6 a szerzoddst felmondhatja vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerzildlst6l el6llhat, ha a Kbt. 143. $ (l) bekezd6s6ben meghat6rozott esetek b6rmelyike
fenn6ll. A Megrendelo a V6llalkozohoz intezett ir6sbeli nyilatkozattal, k6rt6rit6si
k<itelezetts6g n6lkiil azonnali hat6llyal felmondja a szerzbdlst, ha azY6llalkoz6 tulajdoni
helyzet6ben vagy tulajdoni viszonyaiban b6rmely, a Kbt. 143. $ (3) bekezd6s6ben
meghatiirozott k<iri.ilm6ny bek<ivetkezik.

10.4. A Vrlllalkoz6 azonnali hat6llyal felmondhatja a szerzild6st, ha a Megrendel6 nem fizeti
meg a V6llalkoz6 rdszerc a MegrendelS riltal kiillitott igazolils 6rtelm6ben esed6kes <isszeget
jelen szerz6d6sben megltatitrozott hat6ridoig, felt6ve, hogy a Vdllalkoz6 6ltal tiizott legalibb
30 napos p6that6rido is eredm6nytelentil eltelt, tovribb6 Megrendelo sorozatosan 6s sirlyosan
megszegi a szerzodesbSl ered6 l6nyeges kcitelezetts6geit, 6s a szerzodesszeg6st irrisbeli
felsz6lit6s ellen6re sem orvosolja.

10.5. A V6llalkoz6nak a Megrendel6 esetleges krlr6t meg kell t6ritenie 6s lehetos6g szerint
mentesitenie kell a Megrendelot, illetve annak villalkoz6it 6s alkalmazottait minden perrel,
igennyel, vesztes6ggel 6s k6rral szemben, amely a Yiilalkozo tev6kenys6g6b6l vagy
mulasztiistib6l ered jelen szerzod6s teljesit6se sor6n.

10.6. Egyoldalf felmond6s eset6n a felmond6si id6 kezdo napja a felmond6 f6l t6rtivev6nyes
6rtesit6 level6nek a mrisik f6l riltali kezhezvltele. A Posta iiltali m6sodik eredm6nytelen
k6zbesit6si kis6rlet eset6n a lev6l k6zbesitettnek tekinthet6.

11. Kapcsolattartis

1 1.1 . Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6s hatillya alatt egym6ssal krilcson<isen
egyiittmiikodve j6rnak el, ennek 6rdek6ben V6llalkoz6 folyamatosan tijlkoztatni k<iteles a
Megrendelot a teljesit6s menet6r6l. A Felek a szerzodes teljesit6se sor6n minden l6nyeges
k<iriilm6nyrol kritelesek egymiist ir6sban 6rtesiteni.

I 1 .2. Megrendel6 reszerol a kapcsolattart6sra feljogositott szem6ly:
N6v: K6rolyi S6ndor
Telefon: +36209454272
E-mail : karolyi.sandor@biokom.hu

A Vril I alko zo 6ltal kapcso I attartiisra felj o go sitott szem6ly :

N6v: Szabady Tam6s
Telefon: +36 20 779 3116
E-mail : info@bitumaster.hu

11.3. Szerzodo felek jelen szerz6d6sben meghatalmazzitk az elozo pontban megnevezett
k6pviselSiket, hogy a teljesit6s sor6n hozott ddnt6sekn6l a feleket teljes jogkdnel k6pviselj6k.
Ezen k6pviselok jogosultak, illetve k<itelesek megtenni mindazon mtiszaki int6zked6seket,
nyilatkozatot, amely a szerzodes teljesit6s6hez sztiks6gess6 v6lik 6s a jelen szerz6d6sben, s a
szerzod6s mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes. Szerzodo felek k6pvisel6inek a jelen
szerzod6sben biztositott jogk<ir6nek korl6tozilsa a milsik f6llel szemben csak irrisbeli kozl6st6l
kezdve hatiilyos. A k6pvisel6k szem6ly6ben tort6nd viitozitst a felek egym6ssal azonrral,



ir6sban k6zlik. Ha valamelyik f6l a nyilatkozat6nak 6tv6tel6rol visszaigazolist kivan kapni a

m6sik f6ltol (cimzettSl) ezt az iglnyet fel kell tiintetnie a nyilatkozat6ban. Abban az esetben,

ha valamely hat6rid6 szimitilsa a nyilatkozat 6tyercl6t6l kezdSdik, a nyilatkozatot megtevo
felnek a nyilatkozatitban k6rnie kell a cimzett6l az ittvetel visszaigazoliisSt.

11.4. Megrendelo rlszerol a sziilitits ellenSrz6s6re, 6s az ritadAs-6tv6teli elj6r6s
lebonyolit6s6ra feljogositott szem6ly:
N6v: K6rolyi S6ndor
Telefon: +36209454272
E-mail : karolyi. sandor@biokom.hu

A Villalkoz6 rbszlrol a sz6llit6sok ellenorz6s6re, 6s az iltadls-irtv6teli elj6r6s lebonyolitils6ra
feljogositott szem6ly:
N6v: Szabady Tam6s
Telefon: +36 20 779 3116
E-mail : info@bitumaster.hu

11.5. A Szerzodo Felek jelen szerz6d6sben meghatalmazzhk az elozo pontban megnevezett

k6pvisel6iket, hogy a sz6llit6sok ellenorz6se, illetoleg az 6tadis-6tv6teli eljSr6s lebonyolit6sa

sor6n a Szerzodo Feleket teljes jogkonel k6pviselj6k. A megjelolt k6pviselok jogosultak,

illetve kotelesek megtenni mindazon mriszaki int6zked6st 6s nyilatkozatot - ide6rtve a

sz6llit6lev6l, illetoleg az 6tad6s-etv6teli jegyzokonyv alilirisitt , amelyek sz6llitiisok
ellenorz6se, illet6leg az 6tad1s-6tv6teli e1j6r6s lebonyolit6sa sor6n sziiks6gess6 v6lnak.

12. Szerzfi d6st b izto sit6 m ell6kktitelezetts 6 gek

12.1. Ha Vrillalkoz6 olyan okb6l, amelydrt felel6s, megszegi a szerzodest, 6s ezzel, a

v6gteljesit6si hatriridon tril k6sedelmesen teljesit, a Megrendelot k6sedelmi kotb6r illeti meg.

A k6sedelmi kotb6r napi m6rt6ke a szerzod6s szerinti - eltal6nos forgalmi ad6 n6lkiil
szhmitott - ellenszolgiltat6s (v6llalkoz6i dij) 0,5 Yo-a/naptiri nap. A k6sedelmi kotb6r a
k6sedelembees6s napj6t6l esed6kes. A k6sedelmi kotb6r maxim6lis tisszege a szerzodes

szerinti - 6ltalinos forgalmi ad6 n6lktil sz6mitott - ellenszolgrlltat6s l0 oh-a.

12.2. Amennyiben a V6llalkoz6nak felr6hat6 k6sedelem a szerzod6sben kikdtdtt
v6ghat6ridohoz k6pest meghaladja a 20 napot, a Megrendelo an6lkiil, hogy 6rdekmril6s6t
bizonyitania kellene jogosult a szerzodest azonnali hatillyal felmondani. V6llalkoz6 ebben az

esetben meghifsuliisi k<itb6rt k6teles megfizetni, melynek m6rt6ke: a szerzodes szerinti, AFA
n6lkiil sz6mitott dij 15 o/o-a. A meghirisul6si kdtb6r 6rv6nyesit6se eset6n V6llalkoz6t
kesedelmi k<itb6r nem terheli.

12.3. A Megrendelo csak abban az esetben tarthat ig6nyt a k6sedelmi kotb6rre, amennyiben a

k6sedelem a V6llalkoz6 hib6j6b6l ered. Amennyiben Megrendel6 a V6llalkozo iital6sszenien
kert, a szerzodlsszeni teljesit6shez szi.iks6ges inform6ci6t, adatot, nyilatkozatot,hozz|j rul6st,
dont6st a Szerzodo felek 6ltal ir6sban rogzitett hat6rid6n beltil nem bocsritja a Vrillalkoz6
rendelkez6s6re, 6s a k6sedelmes teljesit6s kiz6r6lag Megrendelo ebb6li V6llalkoz6 6ltal el

nem h6rithat6 mulaszt6s6b6l ered, abban az esetben kotberig6ny nem 6rv6nyesithet6.
V6llalkoz6t tov6bb6 nem terheli kotb6rfizet6si kritelezetts6g, ha k<itelezetts6gei teljesit6s6t vis
maior akadillyozza meg. Vis maior alatt 6rtendok ktilonosen elemi csap6sok, sztr6jkok vagy

egy6b munkahelyi zavargisok, ftildcsuszaml6sok, fiildreng6sek, viharok, vill6mcsap6sok,
6rad6sok, valamint egy6b hasonl6, elore nem l6that6 esem6nyek, amelyek mindk6t f6l
6rdekkor6n kivtil meri.ilnek fel, 6s amelyeket a felek kello gondoss6ggal sem tudnak
kikiiszdbolni.
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12.4. Megrendelti kotb6rig6ny6nek 6rv6nyesit6se nem jelenti a Megrendel6 egy6b - hib6s
teljesit6shez krit6do - ig6nyeinek elveszt6s6t.

13. J6till6s, szavatossig

13.1. V6llalkoz6 a thermo kont6ner fel6pitm6nyre M elardi$-etveteli elj6r6s leziririirt k<jveto
12 + 6 h6nap idotartamra j6t6ll6st v6llal. A szavatossrlgi jog a mindenkor hatillyos ptk.
eloir6sai szerint alakul.

13.2. A V6llalkoz6 kdteles saj6t kciltsdgen az esetleges hib6kat a leheto leghamarabb
helyrehozni, illetve kijavitani. A V6llalkoz6 k<iteles - amennyiben jogszab6ly szigorubb
felt6teleket nem rillapit meg - a hiba bejelent6set k<iveto 24 orbn beltil a megfeleld szem6lyi
rillomrlnnyal a javittist a szakszervizben elkezdeni 6s annak befejez6s6ig folyamatosan munk6t
vdgezni. A fentiekben megltatinozott idointervallum munkanapok figyelembev6tel{vel
6rtelmezendok.

A V6llalkoz6 kriteles az ajinlatitban v6llalt j6t6ll6s idStartama alatt alkatr6szcser6t nem
ig6nyl6 meghib6sodiis eset6n 48 6rrln beltil, alkatr6szcser6t ig6nylo meghib6sod6s eset6n 96
6rrln beliil az elliilt hib6t kijavitani. A kicser6lt vagy kijavitott szolg6ltat6s tekintet6ben rijra
kezdodik a j6tdll6si ido azon a napon, amikor a Megrendelo szimira kiel6gitri m6don a csere
vagy a kijavit6s megttirt6nik. Ha aszerzodes r6szleges 6tv6telrol rendelkezik, a j6trill6si id<jt a
sz6llitand6 druknak csak a csere vagy kijavit6s 6ltal 6rintett rlszere vonatkoz6an kell
meghosszabbitani.

13.3. Ha meghib6sod6s tdrt6nik a j6t6ll6si id6 alatt, a Megrendelo kdteles felsz6lit6st ktildeni
a Vrlllalkoz6nak. Ha a V6llalkoz6 nem javitja ki a hib6t az eloirt hat6ridore, a Megrendelo
jogosult arra, hogy saj6t maga javitsa ki a hibtit, vagy, hogy valaki m6st bizzonmeg a munka
el v6 9z6 s 6re a Y iilalko zo ko ckinat6ra 6s k<i I ts eg6re.

14. Vitris iigyek rendez6se

Minden jelen szerz6d6sbol eredo vit6s k6rd6st a Szerzodl Felek elsosorban k<izris
megegyezlssel pr6brllnak megoldani. Amennyiben erre nincs lehetos6g, irgy 6rt6khat6rt6l
fiigg6en kikdtik a P6csi J6r6sbir6srig illetoleg a P6csi T<irv6nysz6kkizirolagosillet6kess6g6t.

15. Alkalmazand6 jog

Jelen szerzod6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben a jelen szerzodds 6s elv6laszthatatlan
mell6kletei, azEljirdst Megindit6 Felhiv6s, a Krizbeszerz6si Dokumentum, a V6llalkoz6 6ltal
benyirjtott Ajrinlat rendelkez6sei, valamint a kcizbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII.
tdrv6ny 6s a Polgriri Tcirv6nykonyvrSl sz6l6 2013. 6vi V. torv6ny rendelkez6sei M
irrinyad6ak.

16. A Szerz6d6s mell6kletei

16.1. Jelen szerz6d6s elv6laszthatatlan reszltk6pezik azalihbimell6kletek:

l. sz6mir mell6klet: Ajdnlatt6teli felhiv6s

2. szirmu mell6klet: K<izbeszerz6si Dokumentum (Mriszaki leir6s), illetve ennek
m6dositiisa (amennyiben a ktizbeszerz6si eljrlrris sor6n a
kozbeszerz6si dokumentum m6dositiisra keri.ilt)
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3. sz6mri mell6klet: Kozbeszerz6si elj6r6s sor6n a Megrendelo ftszerol nyfrjtott
kieg6szito tillkoztatits (amennyiben a kozbeszerz6si elj6r6s

sor6n kieg6szito t6j6koztatis val6sult meg)

4. szdmimell6klet: V6llalkoz6 kozbeszerz6s sor6n benyfijtott szakmai ajinlata

16.2. Aszerzodo Felek rogzitlk, hogy a fent emlitett dokumentumok fizlkallagnem kertilnek

csatol6sra a szerzodls trirzssz<iveg€hez, de a Szerzodo felek szirmdra ismert azok tartalma'

Ezen iratokat rigy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzodes elvrilaszthatatlan rlszdt
k6pezik, azzal egyitt 6rtelmezendoek.

17. A Szerz6d6s m6dositisa

Jelen szerzod6st Felek kizdr6lag ir6sban, a Kbt. 141. $ alapjin - az ott leirt felt6telek szerint -
m6dosithatj6k. A m6dositilsokat tartalmaz6 megSllapod6st a k6s6bbiekben a szerzod6s

szerves r6szek6nt kell kezelni.

f 8. A szerz6d6s hatrilybal6P6se

18.1. Jelen szerzodes a Szerzodo Felek iitali aliririrsiinak napj6n l6p hat6lyba.

18.2. Szerz6d6 Felek jelen szerz6d6st 6tolvas6s 6s egys6ges 6rtelmez6s ut6n azt, mint
akaratukkal mindenben megegyezot j6vithagy6lag 6s c6gszeriien irtrlk al6 4 (n6gy) magyar

nyelvii eredeti peld6nyban, melyb6l 2 (kett6) p6ld6ny Megrendel6t, ill. 2 (kett6) peld6ny

V6llalkoz6t illeti.
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