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ADAsvETELt szEp.Z6ors

amely l6trejott egyr6szrol a BIOKOM P6csi Virosiizemeltet6si 6s Kiirnyezetgazdilkodisi
Nonprolit Korlftolt Feletdss6gii Tirsasig (sz6khely: 7632PEcs, Sikl6si nt 52., Cg.: 02-09-

062862, ad6sz6m: 11014959-2-02, k6pviseli: Meixner Barna tigyvezeto), mint vev6 (a

tov6bbiakban: Vevo),

m6srdszr6l Seres G6pipari 6s Kereskedelmi Korlitott Felel6ss6gii Trirsasfg (sz6khely:

7630 P6cs, Bajor t. ZlL; Cg.: 02-09-073740, ad6szbm 11237253-2-02, banksz6mlaszim:

I 1731001-20701899-00000000, k6pviseli: Seres Liszll J6nos), mint elad6 (a tov6bbiakban:

Elad6)

(a tov6bbiakban egytittesen: Szerzodo felek vagy Felek) kdzott a mai napon az alitbbr

felt6telekkel.

I. u.0zvfrNYEK

l. Vevo a klzbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. ttirv6ny (tov6bbiakban: Kbt.)

alapj6n ,,1 db k6ttengelyes, 10 m3-es fel6pitm6nyii, iintiimiirit6s rendszerii

nufuaaepsrn[it6 g6pjrir-ii nl.r.rz6se" targyban a Kbt. Harmadik Resz 112. $ (l) bekezdes

b) pontja alapj6n nyiti toru.szerzesieljar6st inditott (tov6bbiakban: "K<izbeszerzesi Elj6r6s").

Ai eljir1s u^roritOiu: 8KR001090372022,,,1 db rij hullad6kszittit6 g6pjrirmfi beszerz6se

J

Vevo a kozbeszerzes targy6val szemben t6masztott mennyis6gi 6s szakmai kovetelm6nyeket

az eljir1stmegindit6 felhiv6sban 6s a kozbeszerzdsi dokumentumban hat6rozta meg'

2. Vevo a kozbeszerzesi elj6r6s sor6n benyrijtott aj6nlatokat megvizsg6lta, egym6ssal

osszevetette, a sztikseges 6rt6kel6st lefolyatta, 6Jdontdsdt azelbiriiitst kovetSen, 2022' 6v 08'

h6 25. napjfn ir6sbai aj6nlattevokkel kozolte. Vev6 hivatkozott kozbeszerz6si elj6r6sban

hozott dontdse szerint a nyertes aj6nlattevo az Elad6 lett.

3. Ilyen elozmdnyek ut6n a szerzodo Felek elj6r6st megindit6 felhiv6snak, a

dokument6ci6 reszet'kdpezo feladatleir6snak, valamint Elad6 k<izbeszerz6si elj6r6sban

benyujtott aj6nlat6nak *.gf.t.to.n a jelen kozbeszerzdsi szerzoddst kdtik egymassal'

4. Elado a jelen szerzodds al6iris6val v6llalja, hogy a Vev6 6ltal.ig6nyelt, a jelen

szerzoddsh ez tartozo mennyisdgi kiir6sban rdszletesen meghat6rozott eszkozt a szerzod6si

ielteteleknek rnegfeleloeu a Vevo resz6re lesz6llitja es 6tadja'

5. vevo v6llalja, hogy a szerzodesben foglaltaknak megfeleloen a lesz6llitott term6ket

6tv eszi, annak ellen6rteket megfi zet i'

II. A SZERZ6ONS TARCY,A.

6.AzEladov6llalja,hogyaszerzodestirgyittk6pezoldbhullad6kgytijto/sz611it6
g6pj6rmtivet es tartozef<ait tiovaUbiakban: gepj6imti, j6rmti, term6k, munkag6p' 5ru) a

Preambulumban hivatkozott kozbeszerzesi 
-e-l.jar6s elj6r6st mesil$ito felhiv6saban 6s

kozbeszerzesi dokumentum6ban szereplo eloir6soknak ds a muszaki ismertetoben v6llalt

feltdtereknek megfelelo mriszaki tartalommal lesz6llitja, valamint e[6tja a jelen szerzod6sben,
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illetve mell6kleteiben meghataro zott kapcso l6d6 szo lgdltat 6sokat.

7. AzBlado 6ltal lesz6llit6sra kertilo gdpj6rmtinek es a teljesites egyeb elemeinek meg
kell felelnie a kozbeszerzdsi dokumentumok szerinti mtiszaki specifikSci6nak, az Elad6
ajhnlata r6szek6nt becsatolt specifik6ci6nak, valamint azoknak a szakmai
jellemzSknek/paramdtereknek, melyek a jelen szerzodds megkot6sdt megelozo k6zbeszerz6si
elj6r6sban elSir6sra, illetve azElado iital az aj6nlat6ban felttntetdsre keri.iltek.

8. Elad6 a g6pj6rmtivel egytitt kriteles 6tadni annak haszndlati ritmutat6j6t, a KRESZ
szerint kdtelez6 tartozdkokat.

9. Elad6 kijelenti, hogy a g6pjrirmri per-6s tehermentes, valamint annak tulajdonjog6val
szabadon rendelkezik.

10. A g6pj6rmri adatai:

Gydrtmdny Alvin: Renault

Fel6pitm6ny: Seres

Tipus Alvtu kereskedelmi
megnevezbse: Dl4 MED

P4x2280E6

Alvintipusa: MDA3C

Fel6pitm6ny tipusa:

Hard Press F10-l + S-K210

Rendszdm

Alvdzszdm

Motorszdm

Forgalmi engedely
sorszdma

Tdrzskdnyv sorszdma

Uzemdra-dllas

A gdpj6rmri hi6nyz6 adatai az iltadis-ittvdteli jegyzokdnyvben kertilnek felttintet6sre.

ll. Vev6 tulajdonszerz6s6t megalapozo jogi.igylet hat6lyba l6p6s6nek idopontja: 6tad6s-

6tveteli jegyzokonyv szerint.

12. Vevo ktilon meghatalmaz6ssal megbizza Elad6t a j6rmti forgalomba helyez6s6vel6s a

tulajdonosv6ltoz6ssal kapcsolatos okm6nyirodai iigyint6z6ssel kapcsolatos elj6r6s

lebonyolit6sival.

Elad6 elj6r6sa az allbbrak lebonyolitSs6ra terjed ki:

- mriszaki vizsga

- okm6nyirodai i.igyint6z6s (vagyonszerz6si illetekkel kapcsolatos tigyintez6s, forgahni

engedely, torzsktinyv ki6llit6sa, rendszdmt 6bla, stb. )

A mtiszaki vizsga lebonyolit6s6t kovetoen Vevo intdzkedik a gdpj6rmtire kdtendo kotelezo

felelossegbiztosil6s megkotdse ir6nt, majd azerce vonatkoz6 igazol6st Elado reszdre megkiildi

dl

a tovSbbi i.igyint6zes folyat6sa 6rdekeben.



A forgalomba helyez6ssel 6s a tulajdonosv6ltoz6si elj6r6ssal kapcsolatban fehnertilt
kolts6geket Elad6 viseli.

II I. A TELJESITNSI HATARID6

13. Elad6 k<itelezetts6get vrillal arra, hogy a nyertes aj6nlat6ban foglalt specifik6ci6nak
megfelel6en a termdket a szerzhddskotdst kovetoen a szerzbd€s al6irrls6t6l sz6mitott n6ry
h6napon beltil lesz6llida 6s 6tadja Vevo r6sz1re, valamint a kapcsol6d6 szolg6ltatilsokat
elv6gzi.

Elad6 teljesitdse akkor szerzod6sszerti, ha mag6ban foglalja a kozbeszerz6si elj6r6s

dokumentumaiban felsorolt <isszes feladat teljes kdrti megval6sititsi./. ajelen szerz6d6s szerinti

dokumentumok 6ltal igazoltan, a megadott darabsziimban. Amennyiben ezek idopontja elt6r, a

teljesit6s napja az a nap, amikor a felsoroltak k6ztil valamennyi esem6ny megt<irt6nt 6s

valamennyi dokumentum a Vevo rendelkez6s6re 6ll.

Elad6 jogosult a szerzodds targy6t kepezo munkagdpet a jelen szerzodds v6gteljesit6si

hatArid6 lej6rta elott, Vevo r6szdre 6tadni (elosz6llitdsra jogosults6g), mely esetben, ha az

Elad6 elosziillit6si jog6val dlni kiv6n, rigy koteles a Vevot a szerzodesszeni teljesitds pontos

idopontjir6l azt megelozoen legal6bb 5 nappal kor6bban ir6sban thjfikoztatni. Amennyiben a

fentieknek megfelelo elozetes ir6sbeli tilekoztatirs eddig az idopontig nem tortdnik meg, Vevo
jogosult az eloszl,llitiist ds igy a munkag6p 6tvdtel6t megtagadni. Szerzodo felek e korben

rogzitik, hogy Elad6 eloteljesitdse eset6n is a 38. pontban meghat6rozott fizet6si hat6rido

viitozatlan.

14. Vev6 a Kbt. 135. $ drtelmdben a szerzodes teljesitdsdnek elismerdsdrol

(teljesit6sigazol6s) yagy az elismerds megtagad6sir6l legkds6bb az Elad6 teljesit6sdtol vagy

az errol szol6 fr6sbeli drtesit6s kezhezvdteldtol sz6mitott tizendt napon beltil ir6sban koteles

nyilatkozni.

15. Az 1tadis-atvdteli elj6r6s befejezdsekor a Szerzodo Felek a teljesit6s megt<irt6ntet 6s

ahhoz kapcsol6d6 minden l6nyeges kortilm6nyt 6tad6s-6tvdteli jegyzokcinyvbe foglalj6k 6s

azokat kdpviseloik utjin alilnitsaikkal igazolj6k. A k6rvesz6ly az tiadits-6tvdteli jegyzokonyv

all'ftinival sziil it Vevore.

16. Vevo kotelezetts6get v6llal arra, hogy a tulajdonosv6ltoz6st annak a

j6rmrinyilv6ntart6sban tdrteno 6tvezetese c6lj6bol - l5 napon beltil bejelenti es a v6ltoz6s

tejegyzes6re ir5nyul6 kerelm6t jelen okirat egy eredeti p6ld6ny6nak csatol6s6val, benyirjtja az

illet6les k6zlekedesi rgazgatisi hatos6ghoz. A Vevo a birtokbav6tel napj6t6l kezd6doen

koteles a j6rmtivel kapcsolatos valamennyi teher viseles6re.

17, Elad6 kotelezettsdget v6llal arra, hogy a j6rmti tulajdonjog6ban bekovetkezett

v6ltoz6st - a szerzodes hat6lyba lepeset koveto 5 munkanapon beliil - bejelenti az illetekes

kozleked6s i igazgatdsihat6s6gn6l (okrnilnyiroda) jelen mag6nokirat egy eredeti peld6ny6nak a

benyfjt6s6val vagy megktild6s6vel.

lg. Jelen okirat a krizleke desi igazgat6si hat6s6gi elj6r6sban tortdno felhaszn6l6s cdlj6bol,

a kozuti kozlekedesi nyilvantart6srol sz6lo 1999. 6vi LXXXIV torvdnyben eloirt bejelentdsi

kotelezetts6g teljesitdse 6rdek6ben, a kozirti kcizleked6si nyilv6ntartisba bejegyzett j6rmti

tulajdonjoganak, illetve iizembentart6 szem6ly6nek v6ltoz6s6t igazol6 teljes bizonyito erejti

,1uganolirutnak a kcizlekedes i igazgatisi elj6rdsban tort6no felhaszn6lhat6s6gahoz sziiksdges

kotelezo tartalmi elemekrol t ilo loql2o)g. (xll. 22.) Korm. rendeletben meghat6rozottak

szerint keriilt elk6szit6sre.

19. Felek kijelentik, hogy isrnerik a bejelentds nyilv6ntart6sba tortdno bejegyzdshez

frizodo joghat6sokat, valamint a bejelentes elmarad6s6nak, illetve bejelent6si k6telezetts6gs



k6sedelmes teljesites6nek jogkdvetkezm6nyeit, tov6bb6 tisztdban vannak azzal, hogy a teljes
bizonyito erejri mag6nokirat tartalmi kovetelmdnyeinek meg nem felel6 magdnokirat a
kdzleked6si igazgatisi eljar6sban alkalmatlan a viitozits nyilv6ntartiisba t<irt6no
bejegyeztet6s6re.

20. Felek kijelenik, hogy a szerz6dds targyirt kdpez6 j6rmti tulajdonjoga nem tartozik a
bizalmi vagyonkezel6s alapj6n fenndll6 kezelt vagyonba.

21. Elad6 kdteles a Vevot minden olyan koriilmenyrol haladdktalanul ertesiteni, amely a
teljesitds eredmdnyessdg6t, vagy a hat6rido tart6s6t veszelyezteti, vagy g6tolja. Az drtesitds
elmulaszt6s6b6l eredo krirdrt az Elado felelo ssdggel tartozik.

IV. SzALLiTASt rELr[rrr,EK

22. Elad6 az itrut Vevovel egyeztetett idopontban adja birtokban 6s tulajdonba, elozetes
forgalomba helyez6si eljar6s lefolyat6s6val. A forgalomba helyez6shez sziiks6ges
do kument 6ci6 t Vevo E lad6val egy eztetv e b izto sitj a.

23. Sz6llftrlsi cfm, 6s a szallitrlshoz kapcsol6d6 szolg6ltat6sok teljesitdsdnek helye, vevo
telephelye: 7628 P6cs, Eperfas rit 3.

24. Elad6 kotelezetts6ge az 6ruk lesz6llit6s6n tirl a forgalomba helyez6sre 6s az
tizembehelyez6sre, sztiks6ges hat6srigi eljar6sok lebonyolit6sara ir6nyul.
25. Vevo jogosult a jiirmiivet iitad6skor rdszletesen meg- 6s 6tvizsg6lni, 6s ennek
keretdben sziiksdges elj6riisokat rnegtenni. A szilllitand6 j6rmiinek minden vonatkoz6sban
meg kell felelnie a szerzbdes rdszdt kepezo mriszaki leir6snak, valamint Elad6 szakmai
aj6nlat6nak. Vevo jogosult a szilllit6s idopontjdban a jrirmtivet ds tartozdkait mennyis6gi 6s
mrikdd6kdpess6g vonatkoziis6ban ellenorizni. Vevo a teljesitdsi igazol6st mindaddig nem
6llfda ki, amfg a mennyisdgi ellen6rzdst ds a miikddokdpess6g min6sdgi ellenorzdsdi vdgre
nem hajtotta.

26. A Vevo a sziillit6skor mennyis6gi ds a mtikod6kdpessdgi-min6sdgi ellenorzdst vegez.
Mennyisdgi 6s a mtikodokdpessdgi minosdgi ellenorzds az alihbiakra terjed ki:
- a lesz6llitott j6rmti ds tartozdkai darab- illetve tetelsziim6nak ellenorzdse,
- a sz6llitott jirmri haszn6lathoz sziiksdges dokument6cio megldtdnek vizsgirlata, illetve a
j 6rmri dokument6c i6nak val6 meg fe le 16 sdgi kontrollj a,

- gydrt6 vagy Elad6 rlltali nyilatkozat, mely tartalmazza a hat6lyos szabv6nyoknak 6s
elofr6soknak val6 megfelelosdget (drint6svddelem, balesetvddelem, ttizvddelem stb.).
27. Elad6 a sz6llit6ssal egyidejtileg koteles magyar nyelven Vev6 kdpviseloje rdszdre
6tadni minden olyan dokumentumot - bele6rtve a magyar hasmrilati ritmutat6t, alkatrdsz
katal6gust, eredeti CE rnegfelelosdgi tanfisitvinyt is lorgahni engedilyt, tdrzskdnyvet -, rnely
a sz6llitott j6rmri egyendrtdkrisdgdnek meg6llapit6s6hoz, haszniiatirhoz, kezeldsdhez ds
mtikodtetdsdhez elengedhetetleniil sztiksdges.

28. A Felek a mennyisdgi ds a mrikodokdpess6gi-minosdgi ellenorzdst kovetoen
tizempr6b6t tartanak. A funkcion6lis teszt sordn, ha valamely funkcio nem megfeleloen
mtikodik, vagy a Vevo a j6rmti mrikdddsdvel dsszeftiggdsben valamely folyamatot nem tud
kezelni, ennek elh6ritisa az Elad6 feladata. Az Elad6 javaslatot tehet a folyamat
megvdltoztatisirra, de Vevo ddnt arr6l, hogy a javaslatot elfogadja-e, vagy a rendszert kell
m6dosftani a folyamatnak megfeleloen.

29, Elad6 ktiteles az izemproba sor6n felt6rt hibrikat 6s hiAnyoss6gokat - a leheto
leggyorsabban 6s a saj6t kolts6g6n - helyrehozni. Amennyiben az Elado ezt nem teljesiti, a
Vevonek jog6ban 6ll m6s szemely't megbizni az utasitdsok vdgrehajt6s6ra, ds az ebbol eredo
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vagy ezzel j6r6 koltsdgeket a Vevo levonhatja b6rmely, az Elado rdszdre eseddkes vagy
esed6kess6 v6l6 kifizetdsbol, illetve jogosult a szerzoddsszeg6s kdvetkezmdnyeit alkalmazni.
30. Szerzododo Felek az fltadds-irtvdteli elj6r6st a sikeres tizempr6ba lezirdsifi kdvetoen
tartanak. Yevo az 6tadis-etvdteli jegyzokonyvet akkor kdteles alakni ds a teljesitdsi igazol6st
kiadni, ha az tizempr6ba sor6n az ltadott j6rmri hibrltlanul funkcionril. A szfllitott j6rmti
tulajdonjoginak ittszillilsa, az itadis-itvetel id6pontj6ban t<irt6nik, s Vevo att6l kezdve szedi
annak hasznait, viseli terheit 6s mindazt a kirt, melynek megt6rit6s6re m6st kotelezni nem
lehet.

31. Vev6 kciteles a szerzodds t6rgy6t kepezo j6rmtivet rendeltetdsszertien haszn6lni a
gy6rtm6nyra 6s tfpusra vonatkoz6an az Elad6 6ltal iltadott hasznillati utasitiisnak megfeleloen.
Vevo a haszn6lat sor6n dszlelt hib6kr6l - a szavatoss6gi id6tartam alatt - kdtelei irasban
6rtesiteni azEladot.

32. Alvillalkoz6k ig6nybev6tele:
A kci zremtiko d6 maga tarthsdert a k6 zre mriko dot
jirt volna el. Az alviillalkoz6 bevon6s6ra a
valamint a Kbt. 138. g-a ir6nyad6.

33. Elad6 az illtala 6s alkalmazottai 6ltal okozott kArdrt teljes feleloss6ggel tartozik. E
kcrrben a Elad6 kifejezetten kotelezettsdget v6llal arra, hogy a tevekenyseg-e- fotyan eredo
k6rokat teljes k<irtien megt6riti.

v. SZERZ0DBSES nnrnx

34. A Vevo 6ltal a szerz6d6s ellendrtdkekdnt azElad6nak fizetend6 teljes risszeg:
nett6 szerz6d6ses 6r: 50.571.000r- Ft + AFA, azaz iitvenmilli6 titszizhetvenegyezer
Forint, mely szerzoddses vdtel6r tartalmazza az Elado 6ltal biztositand6 valamennyi #u es
szolgiltatirs <i sszes it ett ell en6rt ek6t.

35' A jelen szerzoddsben meghat irozott szerzod{ses iir tartalm azza az 6tadiisra keriilo
term6k, jog ellen6rt6k6t, a sziilitirsi k<ilts6geket, telepit6si k<ilts6geket, a kapcso16d6
szolgdltatisok ellen6rt6k6t, a v6mot, tizembe helyezesi dijat 6s egyeU ltetet"t"t az Elado
teljesftdsdvel osszeftiggd minden egydb jogcimen felmelilo k[itsdgeket. A fentiekben
meghatirozott 6ron feliil Elado a g6pj6rmri 6tad6siival ds 6tvdtelEvel osszefiiggdsben
semmilyen jogcimen tov6bbi dijat, koltsdget nem sziimithat fel. A felmertil6 Uantt<ottseg
Elad6t terheli.

36. Elad6 kijelenti, hogy a Vevo 6ltal rendelkez6s6re bocs6tott inforrnrici6k alapj 6n az
ajdnlati itr kialakitrisrihoz sztiks6ges l6nyeges inform6ci6k rendelkez6s6re 6lltak a
kozbeszerz6si elj6r6s sor6n.

37. Vevo nyilatkozik, hogy a szerzodds tdrgyit kepezl ilrubeszerzes ellen6rtekdnek
p6nziigyi fedezet6vel rendelkezik, illetve esed6kess6gkor rendelkezni fog.

FIZETESI FELTETELEK

38. A jelen szerzoddsben meghat lrozott ellen6rt6k kiegyenlit6 sere az ir6sban igazolt,
szerzod6sszerti teljesitest kovetoen ut6lag, a Kbt. 135. $-ban, a Polgiiri Torv6nykcinyvrol
szolo 2013. evi V. trirv6ny 6:130. $ (l)-(2) bekezddseiben meghatiirozottaknak megfelelOen

igdnybe vevo fel rigy felel, mintha saj6t maga
Kozbeszerz6si Dokument6ci6ban foglaltak,

VI.

(\



6tutal6ssal ker0l sor, a szimla Vevo iitali klzhezv6teldnek napjdt kovet6 30 napon beliil
Elad6 I 17 3 100 I -2070 I 899-00000000 sz6mt p6nzforgalmi sz6ml6jrira.

39. Elad6 egy darab vegszimlitt jogosult ki6llitani, a szerzodeses drtdk 100%o-6t elerb
megval6sult teljesit6s esetdn. Vev6 a szerzodes teljesitdse sor6n az adozis rendjdrol sz6l6
2017.6vi CL. t<irv6ny (Art.) 6s vonatkoz6 jogszab6lyok rendelkez6seit teljes korben
alkalmazza. Elektronikus szfimlfuzi,s a KbL27lA. g rendelkezlse alapjdn t<irt6nhet: Vevo
ktiteles fogadni 6s feldolgozni az olyan elektronikus sz6ml6kat, amelyek megfelelnek az EN
16931-1:2017 sz. eur6pai szabvSnynak 6s azEur6pai Bizotts6g 6ltal e szabv6nyhoz azEIJ
H ivat alo s Lapj 6ban ko zzdtett szint axis I ist 6nak.

40. Elad6 nem fizethet, illetve sz6molhat el a szerzodds teljesitds6vel osszeftigg6sben
olyan krilts6geket, amelyek a 62. $ (l) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek
nem megfele16 t6rsas6g tekintet6ben mertilnek fel, 6s amelyek a nyertes ajilnlattevo
ad6koteles j<ivedelm6nek cscikkent6s6re alkalmasak.
41. A Vev6 fizetdsi k6sedelme esetdn az Elad6 a Kbt. rendelkezdseinek megfeleloen
jogosult a Ptk. 6:155. $-6ban meghat6rozott k6sedelmi kamatot, illetve a behajt6si
kolts6g6taLinyr6l sz6l6 2016. 6vi IX. torv6ny 3. $ (1) bekezd6se szerinti forint<isszlget
k<ivetelni.

42. Az ajinlati ar tartalmaz minden krilts6get, ad6-, v6rq illet6k, j6rul6k risszeget, minden
rrifordit6st, ami a g6pjrlrmri sziilititsinal, e:rrdfusaval ds 6tvdteldvel kapcsolatban felmeriilhet.Az aj6nlatban meghatiirozott ellendrtdken feltil a gdpj6rmii ilaaasilyal 6s 6tvdteldvel
osszefligg6sben m6s jogcimen szdmla nem nyrijthat6 be, Lgy6b fizet6si k<itelezetts6get Vev6
nem v6llal.

43. Amennyiben a sz6mla yagy a szitmlilal egytitt benytjtand6 dokumentumok hiilnyosan
vagy nem a megfelel6 tartalommal keriilnek kirlllitrisra, a Vevo a hiiinyossig 6szlel6sekor
haladektalanul tijdkoztatja az Elad6t ds a fenti hat6rido a dokumentumok Ismdtelt vagy
p6t 16 lag tortdno be nyujt6s6t ol szitmitv a rijra ke zd6 d ik.
44. Targyi beszerz6s nem tartozik az AFA torv6ny 142. S, azaz a forditott Are hat6tya
a15,.

45, A sz6mla benyujt6s6nak legkor6bbi napja: a teljesites Vev6 6ltal t<irt6nt ir6sbeli
j6v6hagyris6nak - a teljesit6sigazol6s ki6llit6s6nak napja, a szimlit az Elad6 a teljesit6st
kciveto 8. napig koteles benyfjtani.

VII. XANTTRITES, KOTBEREK ES SZERZ6DNSTS BIZTOSITEKOK

46. Vevo a Ptk. 6:142. $-ra is figyelemmel nyomat6kosan felhivja Elad6 figyelm6t, hogy a
Szerzodds hib6tlan ds hat6ridore torteno teljesitdsdhez kiemelt drdeke flizodik.
47. K6sedelmi kiitb6r: A teljesit6sre vonatkoz6 k6sedelmi kotbdr mert6ke: 0,5 %
k6sedelernrnel 6rintett nap. A k6sedelmi kotb6r alapja: a k6sedelemmel erintett tenn6kre
vonatkoz6 - az illtalitnos forgalmi ad6 n6lktil szemftott - ellenszolg6ltat6s (v6tel6r). A
k6sedelmi kotb6rrel 6rintett napok sz6m6nak maximuma: 3 0 nap.
48. Meghirisulisi kiitb6r: Vevo fenntartja rnag6nak a jogot, hogy a 30 napot rneghalad6,
Elad6 drdekkordben felmeriilt, felr6hato kdsedelem eseten a szerzodditol e[yoldal[
nyilatkozattal elilljon. El6l16s eset6n az Elad6 - az iitalilnos forgalmi ad6 n6lkril sz6mitott -ellenszolg6ltat6s (v6telir) 20%-6nak megfelelo osszegri meghiftu6si k6tb6r megfizet6sere
kdteles. A k6sedelem jogkdvetkezm6nyei nem alkalmaihat6k abban az esetben, ha az ayevo
szerzoddsben v6llalt kotelezettsegeinek megszeges6bol fakad.
49. Kiitb6rekkelkapcsolatosery6b rendelkez6sek:
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49.1. Amennyiben Elad6 Vev6 kdtberig6nydt kifogasolja, k6teles ezt halad6ktalanul,
ir6sban megtenni.

49.2. Felek meg6llapodnak abban, hogy Vev6 jogosult az esed6kess6 v6lt, elismert
kotb6rt a m6g ki nem egyenlftett ellendrtdkbol levonni, vagy drtesfto levdl (dijbekdr6) ritj6n
6rv6nyesiteni; valamint amennyiben Vev6nek a k<itb6r m6rt6k6t meghalad6 kiira keletkezik,
az jogosult Elad6 feld tov6bbh6ritani. Elad6 koteles megtdriteni az illtala szerzoddsszegdssel
vagy szerzoddsen kivi.il okozott ds Vevo partnerei 6s iigyfelei 6ltal jogosultan Vevore hiritott
kert. A k6sedelmi kritb6r fizet6se nem mentesiti Elad6t a teljesit6s al6l.

49.3. Hibds teljesit6si kiitb6r: Amennyiben Elad6 az ir6sbeli 6rtesit6stol sz6mitott
48 6ran beliil nem kezdi meg a jot6ll6si 6s garanciillis, szavatoss6gi igdnyek kordbe eso hib6k
javitisbt, k6sedelemmel 6rintett 6rrink6nt nett6 20.000.- Ft t iUar teljesit6si kritb6r
megfizet6s6re k<iteles.

49.4. A kotb6rig6ny nem 6rv6nyesit6se nem jelent joglemond6st Vevo r6sz6rol.
50. J6t6ll[s

50.1. Elad6 j6till azdrt, hogy az iitala lesziillitott 6ruval kapcsolatosan nincs olyan,
hib6s tervezdsbol, nem megfelelo anyagokbol, vagy szak6rtelem hirlny6b6l, vagy az Eiad6
cselekedet6bol, mulasztitsih6l szdrmaz6 hib6ja, amely a lesz6llitott termdk rendeltetdssze^i
haszn6lata sor6n felmeriilhet.

50.2. Jot6llis (kivdve val6di kop6 alkatrdszek) id6tartama 12 h6nap + 12 h6nap
51. J6titl6s 6s garanciflis, szavatossigi ig6nyek 6rv6nyesit6se

5l'1. A j6t6ll6si id6szak alatt a hib6s term6k megvizsg6l6s6nak 6s javit6s6nak
minden k<ilts6ge Elad6t terheli, ide6rtve a kisz6ll6si 6s munkadijakat valamint a javit1shoz
vagy egydb, a rendeltetdsszerti haszniilathoz sztiksdges egy6b dijat, rrlfordit6st.

51.2. A j6trilkis keret6ben Elad6 v6,llalja, hogy garancialis idoszakban a hiba
(meghibrlsodas) e-mailben t<irtdnd irilsos bejelentdsdt koveio 24 6rinbeliil - azzal, hogy a 24
6r6n beltili idointervallum munkanapok figyelembe v6tel6vel, munkanapokon 6 es 22 6ra
kcizott drtelmezendo - a Vevo szolg6ltat6siiertilet6n megjekilt b6rmely helyszinen a javit6st
az alifrbi j6t6llis kcirdbe tartozo hib6k tekintetdbe n aZ ajinlatban meg.yltott szakszerelo
bevon6s 6val, szakszerv iz hely szinre val6 k isz6 I I 6s 6val b iao sitj a

- 51.3. A j6trillisra illetve a garanci6lis javit6sokra vonatkoz6 ig6nybejelent6st
kovetoen 24 6rin behil Elad6 kciteles ijavftrist megkezdeni, es azt dsszerti f,at6ridon beltil
befejezni.

51.4. Ha meghibiisodris tortdnik a j6t6ll6si ido alatt, a Vevo koteles fblsz6lit6st
ktildeni azEladonak. Ha azElado nem javitja ki a hib6t az ellirt hataridore, a Vevo jogosult
arra, hogy saj6t maga javitsa ki a hib6t,-yd4y, hogy valaki m6st bizzo,n meg a munka
elv6gz6s6re az Elad6 ko ckizatira es ko lts6g6re.

5l'5' A j6t6ll6sra vonatkoz6an a jelen szerz6ddsben nem szabiiyozott kdrddsekben a
Ptk. 6:171 - 6:173. g-ai ir6nyad6ak.

VIII. A SZERZ6OES MODOSITASA, MEGSZUNTETESE

52. M6dositis: Jelen szerzoddsben szabirlyozottakat csak frrisban (papir alapri
dokumentum), a Felek cdgszerti alilirdsdval lehet m6dositani. Sz6ban, riiutal6 magatart6ssal
vagy ir6sban, de a szerzodest al6fr6 kdpviselo szemdlyektol eltdr6 beoszt6ssal rendelkezo
szemelyek 6ltal tett jognyilatkozat a szerzodds m6dosit6siira nem alkalmas.
53. Altalinos megsziintet6s:
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Vevo a teljesitdsig jogosult a szerzSdlstol azonnali hat6llyal vagy az illtala meghatdrozott
hat6ridovel, indokol6s ndlktil eliillni, vagy azt felmondani az Elad6hoz intezett fr6sbeli
nyilatkozat6val, de k<iteles Elad6 kar6t megt6riteni. Elad6t azonban fokozott karenyhit6si
kotelezetts6g terheli.

54. Azonnalihatilyf(szankci6s)megsziintet6s:
54.1. Vev6 jogosult az Elad6 srilyos szerz6d6sszegdse esetdn irfsbeli

nyilatkozatiwal azowrali hat6llyal vagy az iitala meghat6rozott hat6rid6vel - a szerzod6st
felmondani vagy attol el6llni. Elad6 szempontj6b6l erre szolg6l6 oknak minosiil, ha

a) Elad6nak felr6hat6 k6sedelem eleri a 30 napot;
b) Elad6 hib6san teljesft 6s a hib6t l5 nap alatt nem javitjaki teljes k<iriien;
c) Elad6 a teljesit6st jogos ok n6lktil megtagadja;
d) Elado ielen szerzod6sen alapul6 kotelezettsdgeit olyan jelent6s mdrtdkben megszegte,

hogy ennek ktivetkezt6ben Vevonek a tov6bbi teljesit6s nem 611 6rdek6ben;
e) Elad6 felfiiggeszti a kifizetdseit, ellene jogerosen felszamollsi eljrirrist rendelnek el,

Elad6 legfbbb szerve a t5rsas6g vdgelsz6mol6srlnak megkezd6sdrdl, felszrlmol6s6nak
kezdemdnyez6 s6ro I hatir o z;

f) jogszabrilyon alapul6 felmondrisi vagy erilritsi okok fennrlllnak;
g) Elad6 b6rmilyen m6don megt6veszti a Vev6t, vagy val6tlan adatot szolg1ltat 6s ez

k<izvetlen vagy kozvetett m6don sflyosan karos hatrissal lehet a ldnyeges szerzod6ses
kcitelezett s6gek telj esit6s6re;

h) a szerzodes t6rgyrinak haszniiatba v6tel6t/regisztrdciojifi az illet6kes hat6s6g nem
enged6lyezi;

i) a Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti felmond6si okok valamelyike bekcivetkezik.
54.2. A szerzbdes felmondiisa, vagy att6l val6 el6ll6si jog gyakorl6sa csak frdsban

6rv6nyes.

55. Elsziimol6s:

Amennyiben a szetzldds annak teljes kcini teljesit6se ndlkiil sztinik meg, rigy Felek k6telesekaz elsz6moliis 6rdek6ben egym6ssal szembeni ig6nyeiket halad6kta[;ul felm6rni 6s
egyeztet6st kezdem6nyezni. Felek meg6llapodnak, hogy az egyeztet6sek sor6n fiiggetlen
szakdrtot vonnak be, amennyiben az elsz6mol6si risszegei nem tudj6k kcilcscin<jsen elfogadni.
Elad6 kijelenti, hogy a fliggetlen szak6rto szdmdratizleti k<inyveibi szerzodeseibe betekintdst
enged a jelen szerz6ddssel cisszefi.igg6sben.

Amennyiben a szetzbdds megsziintetdsdre Elad6nak felr6hato srilyos szerzoddsszegds miattkeriil sor, rigy ilyen esetben Elad6nak csak a mir elvdgzett munk6k elsziimoliis6ra lehet
ig6nye.

Ix. ASZEF.ZoNNSTALKOToDOKUMENTUMOK

56' Annak ok6n, hogy jelen szerzod6st a Felek kdzbeszerzdsi elj6r6s alapj6n
eredm6nyek6nt kotott6k meg, Felek kijelentik, hogy teljes megiillapod6sukat nem kizar6iag
jelen szerzodds torzsszovege tartalmazza. A kozbesr"ri6ri elj6r6s sor6n keletkezett iratokat
rigy kell tekinteni. mint amelyek a jelen szerzodds elviilaszthatatlan r6szeit kepezik, azzal
egytitt olvasand6k ds drtelmezendok, ktilonos tekintettel az alihbidokumentumokra:
- Felhiv6s, Kozbeszerz6si Dokument6ci6, Mriszaki leir6:s, kiegdszito ti$ekoztatitsra adott

aj6nlatk6roi v6laszok (amennyiben erre sor keriilt);
- Elad6 nyertes aj6nlatrinak teljes tartalma a Kbt. 44. $ (l) bekezd6seben foglaltakra
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figyelemmel.

57. A fenti dokumentumok kdzitti, ugyanazon kerd6sre vonatkoz6 b6rmely elteres,
ellentmondiis, drtelmezdsi neh6zs6g esetdn a legteljesebb 6s legmagasabb mtiszaki tartalmat
megjelenito dokumentum az iri.nyado.

58. A szerz6d6s Kbt. 6ltal meghatfirozott tartalma:
58.1 A Kbt. 131. $ (2) bekezd6s6nek eleget t6ve Felek rogzitik, hogy a szerzoddses okm6nyok
reszet kepezi Elad6 ajdnlata, igy a nyertes aj6nlat drtdkeldsre kertilo tartalmi elemei a

szerzodds rdszet, Elad6 kotelezettsdgdt kdpezik.

58.2 A Kbt. 136. $ (1) bekezd6s a) pontj6nak eleget t6ve Felek meg6llapodnak, hogy Elad6
nem fizethet, illetve sziimolhat el a szerzodes teljesitdsdvel <isszefliggdsben olyan
kolts6geket, amelyek a 62. $ (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek
nem megfelelo tirsasiig tekintetdben meri.ilnek fel, 6s amelyek a nyertes aj6nlattevo
ad6koteles jovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak.

58.3 A Kbt. 136. $ (1) bekezd6s b) pontjrinak eleget t6ve Felek meg6llapodnak, hogy Elad6
koteles a jelen szerz6d6s teljesitds6nek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetdt a
Vev6 sz6m6ra megismerhetov6 tenni. Elado - a megismerhetovd tdteke vonatkoz6
kiitelezetts6ge mellett - a jelen szerzodds idotartama alatt ir6sban koteles tillkoztatni
Vevot minden, a tulajdonosi szerkezetdben bekovetkezett viitozdsr6l, a megv6ltozott 6s

az ij adatolg valamint a viitozirs hatrlly6nak megjelcil6sdvel. Elado a jelen szerz6d6s
teljesitdsdnek teljes idotartama alatt haladdktalanul ir5sban koteles Vev6t drtesfteni a Kbt.
143. $ (3) bekezddsdben megjelolt iigyletekrol.

58.4 A Kbt. 143. $ (3) bekezd6s6nek eleget t6ve Felek nigzitik, hogy Vevo jogosult ds
egyben kciteles a szerzoddst felmondani - ha sziiksdges olyan hat6rid6vel, amely lehetovd
teszi, hogy a szerzoddssel drintett feladata ell6t6s6r6l gondoskodni tudjon - ha a Kbt. 143.

$ (3) bek. a) vagy b) pontja szerinti felt6telek bekrivetkeznek, azaz:

a) a nyertes aj6nlattevoben k<izvetetten vagy kcizvetlentil 25oh-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes
szewezet, amely tekintet6ben fenn6ll a 62. $ (l) bekezd6s k) pont kb) alpontj6ban
meghatarozott felt6tel;

b) a nyertes ajiinlattevo kdzvetetten vagy kcizvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes
szervezetben, amely tekintet6ben fenniill a 62. $ (1) bekezd6s k) pont kb) alpontjriban
meghatdr o zott felt 6t el.

58.5 Felek rogzitk, hogy a Kbt. 125. $ (5) bekezdes szerinti felmond6s eset6n azElad6 a
szerzodds megszrindse elott mir teljesftett szolgiltat6s szerzoddsszeni p6nzbeli
ellen6rt6k6re jogosult.

58.6 A Kbt. 136. $ (2) bekezdesenek eleget teve Felek megiillapodnak, hogy kiilfbldi
ad6illetosdgti Elad6 koteles a szerzoddshez arra vonatkoz6 meghatalmaz6st csatolni, hogy
az illetosdge szerinti adohatos6gt6l a magyar ad6hat6srlg krizvetleniil beszerezhet az
Elad6ra vonatkoz6 adatokat az orszirgok krizotti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkril.

58.7 Vevo nyilatkozik, hogy a Kbt. 133. $ (1) bekezdesdt figyelembe vettek a kcizbeszerz6si
elj6r6s elokdszitdse sor6n.

58.8 A szerzSdes teljesitdse sor6n a Kbt. 133. S-t6l a Kbt. l 0. g-ig terjedo rendelkez6sek
ertelemszertien ir6nyadok.

58.9 A szerzodes m6dosit6sa kapcsiin a Kbt. l4l. $ ir6nyado.

58.10 Felek rogzitk, hogy a szerzodds megkcitdse, ds teljesitdse sor6n a kozbeszerz6sekre
vonatkoz6 szabdlyozirs c6ljiival risszhangban, a k6zbeszerz6si alapelveinek tiszteletben
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tart6s6val [Kbt. 2. $] kell eljarni.

X. VEGYES RENDELKEZESEK

59. Kapcsolattartis
Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerz6dds hatdlya alatt egym6ssal kcilcsdnosen

egyiittmtik<idve j6rnak el, ennek drdek6ben Elado folyamatosantijekoztatni koteles a Vevot a
teljesitds menetdr6l. A Felek a szerzodes teljesitdse sor6n minden ldnyeges kor0lmdnyrol
k<itelesek egym6st fr6sban 6rtesiteni.

Vevo r6sz6rol a kapcsolattart6sra feljogositott szem6ly:
N6v: Luk6cs Ferenc
Telefon: +36 30 217-9285
E-mail: lukacs. ferenc@bioko m. hu

Az Elad6 6lt al kapcso lattart asra feljo go sito tt szem6ly:
N6v: Ratalics Frigyes
Telefon: +3 6 -3 0 -332- 5 | 52
E-mail: ratalics@seres.hu

60. Irinyad6 jog:

Szerz5db Felek kifejezetten megiillapodnak, hogy jelen meg6llapod6s eg6sz6re - igy
ki.ilonosen a szerzodes megkotesere, anyagi 6s alaki ervenyessdgere, kotelmi hatiisaira, a
szerzod6st biztosito mell6kkdtelezettsdgekre, a szerz6ddssel kapcsolatos koveteldsek
besz6mithat6silg6ra, engedmdnyezds irtj6n t6rtdn6 iirthdzhatosiryfura 6s 6tvAllalilsira - a
magyar jog rendelkez6seit kell alkalmazni.

61. Bir6sdgi al6vet6s:

Felek meg6llapodnak abban, hogy jelen szerzoddsbol ered5 esetleges vit6s kdrddseket
elsosorban trlrgyal6sos riton, peren kiviil rendezik.

Felek a jelen szerzoddsb5l eredoen a jovoben felmertilo, helyi biros6g illet6kessdgebe tartozo
vagyonjogi jogvit6ik elbirrilisrira kikdtik a Vev6 sz6khelye szerinti bir6s6g kiz5r6lagos
illet6kess6g6t. Jelen bir6s6gi kikot6s hatiiya kiterjed a Felek jogut6daira is.

62, Kiirnyezeti szempontok:
Elad6nak a Vevovel tdrtdno kommunikiici6ban, es az egyes feladatok elvdgzdse sorin az
elektronikus utat kell elonyben rdszesftenie. A szerzod6s teljesftdse sor6n a dokument6l6s
elektronikus adathordoz6kon tort6nik, 6s csak a felek 6ltal elfogadott utols6 verzi6k keriilnek
kinyomtat6sra.

63. Jogr6l val6 lemondis hi6nya:
Jelen szerzoddsben foglalt b6rmely jog k6sedelmes 6rv6nyesitese, illetve 6rv6nyesit6s6nek
elmulaszttisa nem jelenti a jogok erv6nyesitds6rol val6 lemond6st, illetve valamely jog
r6szleges vagy kizitr6lagos 6rv6nyesit6se nem zirja ki a tobbi, illetve a fennmarad6 jog
erv6nyesit6s6t.

64. Szerz6d6s bizalmas kezel6se:

Elad6 kijelenti, hogy az aj6nlatrlban elkiilonitett m6don elhelyezett, bizalmasan kezelendokdnt
rnegjelolt, iizleti titkot tartalmazi iratok nyilv6nossdgra hozatal6t megtiltja. Felek rogzitk,
hogy az tizleti titkot tartalmazo iratok nem tartalmazzirk a Kbt. 44.$ (2)-(3) bekezd6sek
szerinti elemeket.

65. Titoktartis: Jelen szerzodds al6ir6s6val Elad6 kcitelezi mag6t arra, hogy a szerzodds

{-n{lo
{



teljesit6se sor6n tudomiisara jutott adatokat, informiici6kat, tizemi 6s iizletpolitikai
esem6nyeket es/vagy szem6lyekre vonatkoz6 v6dett adatokat / a tov6bbiakban egyi.ittesen:

adat(ok)/ i.izleti titokkdnt kezeli. Elad6 szerzodds teljesitdse sor6n tudomiis6ra jutott adatokat
harmadik felnek nem adhatja ki, azokat csak a jelen szerzodes teljesit6s6hez sziiksdges

mert6kben haszn6lja. Elad6 ennek megtart6s6r6l a feladatok ell6t6s6ban kozremrik<ido
munkat6rsai, alviillalkoz6i, teljesit6si seg6dei tekintet6ben is koteles gondoskodni. Az
inform6ci6k es adatok iizleti titokkent tortdno kezelesere vonatkoz6 kotelezettsdg azEladot
jelen szerz6dds lej6rat6t kcivet6en is korl6tlan ideig terheli.

66. Elad6 kijelenti, hogy nincs olyan ftiggoben levo k<itelezettsdge vagy 6rdekkdreben
l6vo m6s k<irtilmdny, amely kedvezotleniil hathat a jelen szerzSd6sben foglaltak
6rv6nyess6g6re, teljesit6s6re vagy saj6t teljesit6si k6szs6g6re, illetve k6pess6g6re.

67. Elado eztiton is megerositi minden kozbeszerzdsi eljrir6s sor6n tett nyilatkozatit,
tov6bbrl feleloss6ge tudat6ban kijelenti, hogy azok tartalma 6s jelen szerzodds kcizdtt

ellentmond6s nem rill fenn.

68. Elad6 k<itelezetts6get v6llal, hogy t6rgy szerinti megrendel6s teljesit6s6vel kapcsolatos

tev6kenys6ge sor6n a Vev6 drdekeit messzemenoen szem elott tartja ds Vevo drdekeit sdrto

el6nyoket, jo gokat nem szerez.

69. Elado kdpviseloje kijelenti, hogy Elad6 kdpviseletdre 6s a jelen szerzodds al6ir6s6ra

megfelelo jogosults6ggal rendelkezik azzal,hogy az ezzel6sszeftiggdsben felmertilo k6rokdrt

a polg6ri jog szab6lyai szerint felel6ssdggel tartozik Vevo fel6.

70. Jelen szerzod6s elv6laszthatatlan reszet kdpezik azali,bbi melldkletek:

1. sz6mri mell6klet: Krizbeszerz6si Dokumentum 6s mell6kletei, illetve azok esetleges

m6dosit6sai,

2. szhmimell6klet: A kozbeszerz6si elj6r6s sor6n nyujtott kiegdszito ti$ekoztattts (adott

esetben)

3. sz6mri mell6klet: Elad6 aj6nlata (6s ahhoz kapcsolod6 hi6nyp6tl6s, felvil6gosit6s 6s

indokl6s),

A Szerz6do Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek

csatol6sra a szerzodds trjrzsszovegehez, de a Szerzodo Felek szilmbra ismert azok tartalma.

Ezen iratokat rigy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzodds elv6laszthatatlan reszdt

kepezik, azzal egyitt drtelmezendo ek.

Jelen meg6llapod6st SzerzodS Felek kdpviseloi elolvas6s 6s 6ttanulm6nyozirs ut6n

j6v6hagy6lag, mint akaratukkal mindenben megegyezot 4 eredeti p6ld6nyban nttrk al6,

melybol 2 pelddny Vevot, 2 plldiny Elad6t illeti.

Pecs,2022. P 6cs, 2022. szeptember 1 9.

Seres G6pipari 6s Kereskedelmi Kft.
kepviselet6ben: Seres Ldszlo J6nos

i.igyvezeto

11

M Nonprofit Kft.

o

kepviseleteben: Meixner Bama iigyvezeto

BloK0r4 i it Kft.
. 7601 PF.176

$E R E S *,ofillf, u';,, K F T.



Ellenjegyzes a BIOKOM Nonprofit Kft. rdsz6rol:

jogi ellenjegyzci
dr. Balik6 Barbara

**-{
12



X6tiengelyes,l0 m3-er ,e!apttmanyq 6ntdm6r,t6. rend3rer0 hull.d{kzrlllt6 tapllrm0 besr.rr€s6re

Ar4rl.,.rtnAh&a r,,,, h.,,i3 n l^f .;^li rmn mio,!i E rinrr..rrnrl ,li hhi i..m,a h: h rs.iind mFq2dl., tar.l.,6 xlritlrrrhlAr:ihrnrt nlr6t hri<7.!l
prr.mat!.rk J.lhfizdk mettd,r,t .bb.n ., es.tten 4 h. .r meSeSyetlk . Mrsrall 6vatelmlnyek osrlopb.n .S& it€ttelkel. A megielUh lonkrdt ilpu!

m!&i.l6ltu!k ct lan . mosl.ll!|yan&losdt€t tell ig.zoloi.

Ijllitash.ly.r ,528tact, tp. arUt l,

vo..tlor6x.Lvany: M'. EN 1501,t2021, Msa llt $01-t:1or!, Msz

ar! 609@1r2OOr, rt/3?/tc( pflr !N 1t01, M5a tN 840/r,2.3, DlN6629

Ar.dlr-lieard: A tap,lrmdv.l ltrdl.. lora.lomb. & ulanlr
h.h.r.tt all.rotbt't h.t6t&l J.lttt lt.l !llatv., fictv. . lldll
l}rl.l.d8lt.t at tt ot.t dt.!€l !r tt0trt6 El.ln.niyi dohm.nts,r
lt.dar&l.rviltt i!.tanlt.

Mf 6Al^XI6fT CIPIANMO. ALV12 GYIiTMATYA.'IPUIA:
CYarunlryl ilnrult t.r.i(.ddml rn.an.!.ra!:

o1lr i,llo lrlr2 zto t5: TIr!.: MoA3c

MrGlANlorGtP iMo, ALVA! cYAtrolA:

MtcAlltllorr !!(tlTMar{Y, HUr.t D, xcY0rr6 rAi rl[Y. 3E0ih6
gEiI(EET GYAf, IMINYA If PU5A

Gyl.lhantc sraa, lPUr: tl.rd ,r.t alll-l + 9lQl0

MIG^r^NrortlrlrrrMrt\L,hulraDaKcY0nor rIIIY. !r0ilr6
NEiTEEI6TAIT6.|Ar

J.r.r caDlp.rlar {f,..t.d.lnl xlt.

GarrARM0 M0gJ,ff ,ABAMarltEl

(omfo4 l6tua6, JllfidO m.s.r5i6 v...t6!fs
&ri.r.t,m.$aL r.xtil ,lryln.l .lgiot! hv.hltd

iiLrhltatt.l tlortv.

M.8l.kL5.080ki

M.8f!1.1,3.5@mm

n a$r&n eu!t60lt 8..incrls.rsr.l,
i.rtrl llrpittal .llltoh, hv.het6

't-1c



23. ,lrdatrikdr, holttdr tiikdt Szrikrdtes Medrl.l
24. Bluetooth segitsdEdv!l mOtil(,6 telefon kihango5i!6 Sriltsttct Mrrfchl

[ulbd{hyd}r6 trn,ly t lapttmany

2 Sy0it6tertiv hasrno, rdrtogat rdhdvrVd n6lkit min. l0 rn3 Megfelel 10 m!

26.
{l.kt.n6, anyrg. rcal

Szijksdgrr Megfrlel

27.

raft.t ieodtr.s?! roryADExzARdAN t 
"iirrt iiumitEfrilii?G6?i

fy0jt6ta(Cty tdz6tt, il esethtes crurgatdk viz lilotyJsjnak 6, cz lttal r tahj
;rcnnyeres(n!l m0s!aki rnatak?dClyozdsa.

5rriki6g€3 Megfelel

A-tertit homlokfal. 116l magaeftotr, r{rt-ldatfall,-;;;E;E;;
kif otyirCnat megakadlhozdsCra. !r0ksag€s Mcgfclel

29. Felerdlitar: eb!?tilus, rtabil old.l ds hossrelve:etds0 Srut!68es M.Sfehl
30. I6nd(it6 berendczdt: lapCto:, hidreulitur hengereklel SzrilsdSes Mcgfelcl
31. 0ritis: automrtllus ki- dr beret.rrel{s nyitCrnCl ds rrrCanil Sziiki{grt Megfele I

32, 'lCt!6 res2 oyit,si stdSc mln,
80'

33.

zuhanl: gdtl6 birtosh.lokkat 
"rl.totr 

(oAo.eslil-ilffiiilii
rsctdrc) Szijls{g.s Mcgfclel

14. TOh6vir( 0rtanalm.: min.
1,2 m3 Meelekl 1,2 m3

35.

Tdh6vdly{ kcmCny, topts{t6 anyagb6l, ar XAR.4oO-ai any.E m;;s{gdvr
cgyendft akil min6sa8b.n. SzUksdg!r Medelel

36 fdh6vdlyu enyaryartasrCgt min.

17 T6mdrltdsl viszony hr2tartCii hullad6ft nil; min. l:5
Me$!tet,5 nr
Medebl, l:S

Megfehl
38.

39.

(d:pontl tsiror6 a t6m6rtt6 szerkeretekndl
(i0rit6 lap hidraulikus mdkddr.ra(tt

s2iikJager

40. (0rlt6si id6 max- !4lsCtes Medeht

41.

T0m,rit6 r:!r*c.tl tiUrrrtii@
berende:dr tcntetykrpcroLrval m6kddtetett szlvaw{hajt65sal. (AK matasbt
tcchnol6gi.i slintrt k{pvlselo megoldd3t is elto8ad}

Szijlsdges

Merf.lel. 15

Megfelel, Clland6 hr
srivaWU (nil.r.bb

l6pvlsel6 r

O mCaodperc

ftJsd "LS'dugattyris
tGdrnoloihi rzint.t

42
t0morh6 !r€rkarct arrto.airirffi
'endalkrz:an Szuksdges

reSoldisl

Megfelel

43.
T6m6rhdsi ciklusidd max-

25 mrsodperc Mlglelel 19 mCsodperc

44.
HidrauIku5 rendszer bekap(solisa a motor{ordulatot automarikl]i
meBemeli Sti.lks6tee Megfclel
6.0rlt6 srerke.€t

Beiirit6 szerke:at:45

46.

IMsz EN 1501-s: 2021 rz.bv6ny rr.rint rtiJ.iilfilIJi'Eo=IIJE
)lN 5629 ireby,nyn.k medrtcto 80, u0, r2O, 240, 770 6s rfOO rcitijnvcrt
irhd5{re

Sriiksagcs

5.iik56gcs

Megfelel

MESfclcl

47.
Uremeltetes. a g6pjobb 6i bat otdatj16l tOrtCnien

S!iikrdgsi MeSrel€l

48.

( hidrautta rendsrlr rutom.tikur.n , bourft{.i .[iilfnd*lllilffi
mOkaiddsbe. S.iikrdgel Metfelel

49.
.l(pitmdny stine: RAt 9010 frhdr

Srriksdgcs Mrgfclel

s0- 70-240 l-es ed{nyekoel max

770, U@ tes cd6nyekn€t r51.
l1 mdsodperc

15 mdiodperc

S:tikrdBes

Me8fehl, tO m{iodper(

hCrma:isi helytlour.
!4eBfelel, 14 misodprrc

alvi:

'e16pltm6ny

s:drma:Cri tc[:?rrniiiiEil
X.rerledelmi megnevar&: Dt{ MEO p4x2

280 C6; Tipus: MDA3C; 6yart6: nen.ult
Trucb S,A.S,

53.
Sriilsdrcs

S!Crma?rsi h!t; Magytrorsrig;
Tipur: Hard pres, F1$t { S-X210.

Gyirt6: Scre3 6{plp.ri dt xereshd.tmi kfr

,---J- 't
P6$.202?" auluirtrt 12

cgyiittls cdEieSyrdrrr jotosult tipvisrl6t

Megfchl,90.

A Serei Gdpipari 6r


