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ADASvETELT szr.p.Z6nrs

amely ldtrejott egyr6szrol a BIOKOM P6csi V:irosiizemeltet6si 6s Kiirnyezetgazdilkodrlsi
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii T{rsasig (sz6khely: 7632Pecs, Sikl6si ttt52., Cg.: 02-09-062862,
ad6szbm: 11014959-2-02, k6pviseli: Meixner Barna ligyvezeto), mint vevo (a tovrlbbiakban: Vevo),

mrisr6szrol az Avermann-Horvith G6pgyirt6 Kereskedelmi 6s Szolgriltat6 Korkitolt Felel6ss6gii
Tirsas6g (sz6khely: 1570 Barcs, Drixapart 2.; Cg.:14-09-301498, ad6sz5m: 11233390-2-14,
banksz6mlasz6m: UniCredit Bank: 10918001-00000004-91320007, k6pviseli: Horv6th P6ter
i.igyvezeto ), mint elad6 (a tov6bbiakban: Elad6)

(a tov6bbiakban egytittesen: Szerz6do felek vagy Felek) kozott a mai napon az alilbbi felt6telekkel.

rr.6zvrntwnx

1. Vevo a kozbeszerzesekrol szolo 2015.6vi CXLlll. torvdny (tov6bbiakban: Kbt.) alapj6n

,,Hullad6kgyiijt6 ed6nyzetek beszerz6se" t6rgyban a Kbt. Harmadik R6sz 112. S (1) bekezdds b)
pontja alapjSn nyflt kozbeszerz6,si eljSr5st inditott (tov6bbiakban: "Kozbeszerz6,si Elj5r6s"). Az eljdrhs
azonosit6j a: EKR00093 6 642022

Vevo a kdzbeszerzds tSrgy6val szemben tfimasztotl mennyisdgi 6s szakmai kovetelmdnyeket az
elj6r6st megindit6 felhiv6sban 6s a krizbeszerzdsi dokumentumban hatirozta meg. Megrendelo a
kozbeszerzdsi elj6r6Lst a Kbt. 61. $ (5)-(6) bekezd6se alapj6n rdszekre bontotta, melynek alapjbn a
kdzbeszerzes l. r6sz6t k6pezte: 3 db, [j, 32 m3-es, nyitott, multiliftes hullad6kgyiijto eddnyezet

beszerz6se.

2. Vevo a kdzbeszerz6si elj6r6s sorSn benyrijtott aj6nlatokat megvizsg6lta, egymSssal
cisszevetette, a sziiks6ges 6rtdkel6st lefolytatta,6s dont6s6t azelbiriiitst kovetoen, 2022. ev 09. h6 08.
napjrln ir6sban aj6nlattevokkel kdzolte. Vevo hivatkozott kozbeszerzdsi elj6r6sban hozott dont6se
szerint az 1. r6sz vonatkozSs5ban nyertes aj6nlattevo az Elad6 lett.

3. Ilyen elozm6nyek utiin a Szerzodo Felek elj6rrist megindit6 felhivSsnak, a dokumentrici6 r6sz6t

kepezo feladatleir6snak, valamint Elad6 kozbeszerzesielj5rSsban benyirjtott aj6nlat6nak megfeleloen a
j elen kozbe szerzdsi szerzod6st kotik e gym6s sal.

4. Elad6 a jelen szerzod6s al5irrisrival v6llalja, hogy a Vevo 5ltal ig6nyelt, a jelen szerzoddshez

tartoz6 mennyisdgi kiir5sban rdszletesen meghatirozott eszkozoket a szerzoddsi felt6teleknek
megfeleloen a Vevo rdszdre lesz6llitja 6s 6tadja.

5. Vevo v5llalja, hogy a szerzSd6sben foglaltaknak megfeleloen a lesz6llitott term6keket 6tveszi,
azok ellen6rt6k6t megfizeti.

II. ASZFIZ6DES TARGYA

6. Az Elad6 v6llalj4 hogy a szerzod6s tirgyirt k6pezo 3 db, tj, 32 m3-es, nyitott, multiliftes
hullad6kgytijto ed6nyzetet (tovSbbiakban: termdkek, eszkozok) a Preambulumban hivatkozott
kozbeszerzdsi eljSr6st megindit6 felhiv6sSban 6s kozbeszerz6si dokumentumriban szereplo

eloir6soknak 6s a miiszaki ismertetoben viillalt felt6teleknek megfelelo mriszaki tartalommal lesz6llitja
Vevo telephely6re.

7. Az Elad6 6ltal lesz6llit6sra keriilo eszkozoknek meg kell felelnie a kozbeszerz6si

dokumentumok szerinti m[iszaki specifik6ci6nak, az Elad6 ajinlata r6szek6nt becsatolt

specifikrlci6nak, valamint azoknak a szakmai jellemzoknek/param6tereknek, melyek a jelen szerzod6s

megkot6sdt megelozo kozbeszerzlsi eljrlrSsban eloirSsra, illetve az Elado iiltal az ajinlatilban
feltiintet6sre keriiltek.
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8. Elad6 kijelenti, hogy a 6. pontban megjelolt term6kek per-ds tehermentesek, valamint azok
tulajdonjog6val szabadon rendelkezik.

9. Vevo tulajdonszerzds6t megalapoz6 jogiigylet hatiiyba l6p6sdnek idopontja: 6tad6s-6tv6teli
jegyzokonyv szerint.

III. A TEIJESITNSI HATARIDo

10. Elad6 kotelezetts6get v6llal ana, hogy a nyertes ajinlatiban foglalt specifikSci6nak
megfeleloen a term6keket a szerzodeskot6st kovetoen a szerzod6s al|irisitt6l sz6mitott 10 napon beliil
lesziilitja 6s 6tadja Vevo r6sz6re.

Elad6 teljesit6se akkor szerz6d6sszerii, ha a megfelelo darabsz6mir, hib6tlan term6kek fitadisixal
egyidejtileg azok gyirtoi CE nyilatkozatainak rendelkez6sre bocs6t6sa is megtort6nik.

Elad6 jogostlt a szerzod6s tSrgySt kepezo eszkozoket a jelen szerzodl,s v6gteljesitdsi hatrlrido lejirta
elott, Vev6 r6sz6re 6tadni (el6sz6llit6sra jogosults6g), mely esetben, ha az Elad6 eloszrlllft6si jogSval
6lni kivrln, rigy koteles a Vevot a szerzoddsszerii teljesitds pontos idopontj6r6l azt megelozoen
legal6bb 5 nappal kor6bban ir6sban ti$6koztatni. Amennyiben a fentieknek megfelelo elSzetes friisbeli
tilekoilatds eddig az idopontig nem tortdnik meg, Vevo jogosult az eloszrillit6st 6s igy az eszkozok
6tvdteldt megtagadni. Szerzodo felek e korben r<igzitik, hogy Elad6 eloteljesit6se eset6n is a 25.
po ntban me ghatir ozott fi zet6 s i hat6ri do v iitozatlan.
11. Vevo a Kbt. 135. $-a 6rtelm6ben a szerzodds teljesit6s6nek elismer6s6rol (teljesit6sigazol6s)
vagy az elismerds megtagad6s6r6l legkdsobb az Elad6 teljesit6sdtol vagy az errol sz6l6 ir6sbeli
6rtesit6s kezhezvetel6tol szSmitott tizendt napon beliil irrisban koteles nyilatkozni.

12. Az ifiadhs-irtv6teli eljrirrls befejez6sekor a Szerzbdo Felek a teljesit6s megtort6nt6t 6s ahhoz
kapcsol6d6 minden ldnyeges koriilmdny.t 6tades-6tvdteli jegyzokonyvbe foglaljrlk 6s azokat
k6pviseloik [tj6n al6ir6saikkal igazoljik. A k5rvesz6ly az 6tadhs-6tv6telijegyzok<inyv alsirilsival szill
6t Vev6re.

13. Elad6 koteles a Vevot minden olyan koriilm6nyrol halad6ktalanul 6rtesiteni, amely a teljesitds
eredmdnyessdgdt, vagy a hatSrido tartisfit veszdlyezteti, vagy gitolja. Az 6rtesit6s elmulasaris6b6l
eredo krirdrt az Elado feleloss6ggel tartozik.

IV. SZALLITASIFELTETELEK

14. Elad6 az eszkozoket Vevovel egyeztetett idopontban adja birtokban 6s tulajdonba, a sz6llit5si
cim Vevo telephelye: 7628 P6cs, Eperfris [t 3.

15. Vevo jogosult az eszkdzoket itladitskor r6szletesen meg- 6s Stvizsg6lni, 6s ennek keret6ben
sziiks6ges eljSr5sokat megtenni. A lesz6llitott term6keknek minden vonatkoz6sban meg kell felelnie a
szerzod6s r6sz6t k6pezo miszaki leiriisnak, valamint Elad6 szakmai ajinlatinak. Vevo jogosult a
sz6llitris idopontj6ban a term6keket mennyis6gi 6s minos6gi vonatkoziis6ban ellenorizni. Vevo a
teljesit6si igazolilst mindaddig nem rlllftja ki, amig a mennyis6gi 6s minos6gi ellenorz6st v6gre nem
hajtotta.

16. Elad6 a sz6llitrissal egyidejtileg kciteles magyar nyelven Vevo k6pviseldje r6sz6re 6tadni
mindenolyandokumentumot-gy6rt6iCEnyilatkozatot, tantsivinylt, szabv6nyt-,mely aszitllitott
eszkcjztik egyendrt6ktis6gdnek megillapit6;sihoz, haszniiatirhoz elengedhetetleni.il sziiks6gesek.

17. Vevo az rltadrls-dtv6teli jegyzokonyvet akkor koteles aklirni 6s a teljesitdsi igazol6st kiadni, ha
az itadott eszkozok hibritlanok. A sz6llitou eszkdzok tulajdonjog6nak itszirllilsa, az 6tad6s-6tvdtel
idopontj6ban tort6nik, s Vevo att6l kezdve szedi azok hasznait, viseli terheit 6s mindazt a k6rt,
melynek megt6rit6s6re m6st k<jtelezni nem lehet.

18. Vevo kciteles a szerzodds tirgyit kdpezo eszkozriket rendeltet6sszerien hasznrilni a
gyirtmdnyra 6s tipusra vonatkoz6an azElado iitaliltadott haszn5lati utasit6snak megfeleloen. Vevo a
haszniiat soriin 6szlelt hib6kr6l - a szavatoss5gi idotartam alatt - koteles fr6sban 6rtesiteni azElad6t.
19. Alvrillalkoz6k ig6nybev6tele:

A kozremiikodo magatart6s66rt a k<izremtikddot ig6nybe vevo f6l rigy felel, mintha sajht maga jirt
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volna el. Az alv6llalkoz6 bevon6s5ra a Kozbeszerz6si DokumentSci6ban foglaltak, valamint a Kbt.

138. $-a irrinyad6.

20. Elad6 az 6ltala 6s alkalmazottai iital okozott k6rdrt teljes felelSssdggel tartozik. E korben a

Elad6 kifejezetten kotelezetts6get vrlllal arra, hogy a tev6kenysdge folyt6n eredo k6rokat teljes koriien

megt6riti.

21.

V. SZERZoDESES ERTEK

A Vevo iital a szerzod6s ellendrt6kekdnt az Elad6nak fizetendo teljes osszeg:

nett6 {r: 2.118.000,- Ft + AFA/eszkdz, iisszesen: nett6 {r: 6.354.000,- Ft + AFA, mely szerzod6ses

vetelir tartalmazza azElad6 iiltal biztositand6 valamennyi eszkoz osszesitett ellendrtdkdt.

22. A jelen szerzod6sben meghat6rozoll szerzoddses 5r tartalmazza az ltadisra keriilo term6kek

ellen6rt6k6t, a szitllititsi kolts6geket, 6s az E,lad6 teljesit6s6vel osszefiiggo minden egy6b jogcimen

felmeriilo k<ilts6geket. A fentiekben meghat6rozott 6ron feliil Elad6 az eszkdzok 6tad6s6val 6s

6tv6tel6vel osszeftigg6sben semmilyen jogcimen tov6bbi dijat, kolts6get nem szdmithat fel. A
felmeriil6 bankkolts6g Elad6t terheli.

23. Elad6 kijelenti, hogy a Vevo 5ltal rendelkez6s6re bocs5tou inform6ci6k alapj6n az aifinlati 6r

kialakitSs6hoz sziiks6ges l6nyeges inform6ci6k rendelkez6s6re 6lltak a kozbeszerz6si elj6rris sor6n.

24. Vevo nyilatkozik, hogy a szerzod6s tirgyht k6pezo ilrtbeszerzds ellen6rtdk6nek p6nztigyi

fedezet6vel rendelkezik, illetve eseddkessdgkor rendelkezni fog.

VI. FIZETBSI FBLTETELEK

ZS. A jelen szerzoddsben meghat6rozott ellendrt6k kiegyenlit6s6re az ir6sban igazolt,

szerzod|sszerii teljesit6st kovetoen ut6lag, a Kbt. 135. $-ban, a Polg6ri Torv6nykonyvrSl sz6l6 2013.

6vi V. torvdny 6:130. $ (l)-(2) bekezddseiben meghat6rozottaknak megfeleloen 6tutal6ssal egyenliti

ki, a sz6mla Vevo rlltali kdzhezvdtel6nek napj5t koveto 30 napon beltil Elad6 UniCredit Bank:

1 09 1 800 I -00000004-9 I 320007 szilmfi p6nzforgal m i szhmlililra.

26. Elad6 egy darab v6gsz5mlit jogosult ki6llitani, a szerzoddses 6rt6k 100%-6t eldro megval6sult

teljesit6s eset6n. Vevo a szerz6d6s teljesit6se sor5n az adozits rendj6rol szolo 2017. 6vi CL. torv6ny

(Art.) 6s vonatkoz6 jogszab6lyok rendelkez6seit teljes korben alkalmazza.

27. Elad6 nem fizethet, illetve sz6molhat el a szerzod6s teljesit6sdvel osszefiigg6sben olyan

kolts6geket, amelyek a 62. g (l) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek nem

megfeiel6 t6rsas6g tekintetdben mertilnek fel, 6s amelyek a nyertes aj6nlattevo ad6koteles

jovedelmdnek csokkent6s6re alkalmasak.

ZB. A Vev6 fizet6si k6sedelme eset6n az Elado a Kbt. rendelkezdseinek megfeleloen jogosult a

ptk. 6:155. g-6ban meghatilrozott k6sedelmi kamatot, illetve a behajt6si kolts6gStal6nyr6l sz6l6 2016.

6vi IX. torv6ny 3. $ ( I ) bekezd6se szerinti forintosszeget kovetelni.

29. Az ajinlati ir tartalmaz minden kolts6get, ad6-, v5m, illet6k, j6rul6k cisszeget, minden

r6fordit6st, ami a term6kek szitllitilsival, 6tad6silal 6s 6tv6teldvel kapcsolatban felmeriilhet. Az

ajinlatban meghatirozott ellen6rt6ken feliil az eszkozok ifiadisbval6s 6w6tel6vel osszefiigg6sben mris

jigcimen sz6mla nem nyrijthat6 be, egydb fizet6si kotelezetts6get Vevo nem v6llal.

30. Amennyiben a szimla vagy a szimllval egyttt benyrijtand6 dokumentumok hirinyosan vagy

nem a megfeleio tartalommal kertilnek ki5llit6sra, a Vevo a hiSnyoss6g 6szlel6sekor haladdktalanul

til1koztatji azEladot6s a fenti hat6rido a dokumentumok ismdtelt vagy p6tl6lag t6rt6no benyirjt6s6t6l

szhm itv a rij ra kezdod i k.

31. Tirgyibeszerz6s nem tartozik az AF A.torveny 142. $, azaz aforditott AFA hat5lya ala.

32. A sz1mla benyfjt6s6nak legkor6bbi napja: a teljesit6s Vevo 6ltal tort6nt ir6sbeli

j6vdhagy6s6nak - a teljesiidsigazol6s ki6llit6s6nak napja, a szitmlit az Elado a teljesit6st koveto 8.

napig koteles benyfjtani.

VII. rAnrnnirrS,xOrnEREKnS SznnZ6onsnSBIZTOSITEKOK
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33. Vev6 a Ptk.6:142. $-ra is figyelemmel nyomat6kosan felhivja Elad6 figyelm6t, hogy a
Szerzodds hib6tlan ds hat6ridore tdrt6no teljesitdsdhez kiemelt 6rdeke fiizSdik.
34. K6sedelmi kiitb6r: A teljesitdsre vonatkoz6 kesedelmi kotbdr mdrt6ke: 0,5 yo kdsedelemmel
drintett nap. A k6sedelmi kotb6r alapja: a k6sedelemmel drintett term6kre vonatkoz6 - az illtalinos
forgalmi ad6 n6lkiil sz5mitott - ellenszolg6ltat6s (v6tel6r). A k6sedelmi kotb6rrel 6rintett napok
szSmilnak maximuma: 30 nap.

35. Meghirisulisi kiitb6r: Vevo fenntartja mag6nak a jogot, hogy a 30 napot meghalad6, Elad6
6rdekkor6ben felmeriilt, felr6hat6 k6sedelem eset6n a szerz6ddstol egyoldalf nyilatkozattal el6lljon.
El6ll6s esetdn az Elad6 - az iitalilnos forgalmi ad6 n6lkiil sz6mftott - ellenszolgfitaths (vdtelir) 20%-
6nak megfelelo iisszegri meghirisukisi kotb6r megfizet6s6re koteles. A k6sedelem jogkovetkezm6nyei
nem alkalmazhatok abban az esetben, ha az a Vevo szerzoddsben vrillalt k<itelezettsdgeinek
megszeg6s6bol fakad.

36. Kiitb6rekkelkapcsolatosegy6brendelkez6sek:

36.r. Amennyiben Elad6 Vevo kcitb6rig6ny6t kifogrlsolja, kdteles ezt halad6ktalanul,
irSsban megtenni.

36.2. Felek megr{llapodnak abban, hogy Vevo jogosult az eseddkessd v6lt, elismert kotb6rt a
m6g ki nem egyenlitett ellen6rt6kbol levonni, vagy 6rtesito lev6l (dijbek6ro) ritj6n drvdnyesiteni;
valamint amennyiben Vevonek a kotbdr m6rt6k6t meghalad6 krlra keletkezik, aztjogosult Elad6 fel6
tovilbbhrlritani. Elad6 k<iteles megtdriteni az iitala szerzlddsszeg6ssel vagy szerzod6sen kivtil okozott
ds Vevo partnerei 6s iigyfelei 6ltal jogosultan Vevore h6ritott k6rt. A k6sedelmi kotbdr fizet6se nem
mentesiti Elad6t a teljesit6s al6l.

36.3. Hibds teljesft6si kiitb6r: Amennyiben Elad6 az irisbeli 6rtesitdstol sz5mftott 48 6rrin
beli.il nem kezdi meg a j6t6lllsi 6s garanciillis, szavatoss6gi ig6nyek krirdbe eso hibrlk javitirsitt,
k6sedelemmel 6rintett 6r6nkdnt nett6 20.000.- Ft hib6s teljesitdsi k<jtb6r megfizet6s6re kciteles.

36.4. A kotb6rigdny nem 6rv6nyesit6se nem jelent joglemond6st Vevo r6sz6rol.
37. J6t6ll{s

37-1. Elad6 j6tall azert, hogy az iitala lesz6llitott 6ruval kapcsolatosan nincs olyan, hib6s
tervez6sbol, nem megfelelo anyagokb6l, vagy szakdrtelem hi6ny5b6l, vagy az Elad6 cselekedet6bol,
mulasz6srib6l szarmaz6 hib6ja, amely a leszrillftott termdk rendeltet6sszeni haszn6lata soriln
felmertlhet.

37.2. J6t5ll5s idotartama 12 h6nap + 36 h6nap
38. J6tilkis 6s garanciilis, szavatossfgi ig6nyek 6rv6nyesit6se

38.1. A j6tallisi idoszak alall a hibrls term6k megvizsgril6srinak 6s javit6s6nak minden
kolts6ge Elad6t terheli, idedrtve a kiszrill5si 6s munkadijakat valamint a javitriihoz vagy egydb, a
rendeltet6ss zer(i hasznilathoz sztiks6ges egy6b dijat, rfforditrist.

38.2. A j6t6ll6sra illetve a garanciiilis javit6sokra vonatkoz6 ir6sbeli (e-mail-es)
ig6nybejelent6st kcivet5en24 orin beli.il Elad6 koteles a javit6st megkezdeni,6s azt 6sszerii hat6rid6n
beltil befejezni.

38.3. Ha meghib6sodSs trirt6nik a j6trill6si ido alatt, a Vevo kdteles felsz6litrist kiildeni az
Elad6nak. Ha az EIad6 nem javitja ki a hib6t az eloirt hatiiridore, a Vevo jogosult arra, hogy sajiit
maga javftsa ki a hibrlt, vagy hogy valaki mhstbizzon meg a munka elv6gz6sere azEladokociizatira
6s kolts6gdre.

38.4. A j6tSll6sra vonatkoz6an a jelen szerzod6sben nem szabillyozott k6rd6sekben a ptk.
6:171 -6:173. g-ai ir6nyad6ak.

v[I. A SZERZODES MODOSITASa., MEGSZUNTETESE

39. Mridositis: Jelen szerzSd6sben szabitlyozottakat csak iriisban (papir alapri dokumentum), a
Felek cdgszerii al|irisival lehet m6dosftani. Sz6ban, r6utal6 magatartissal vagy ir6sban, de a
szerzod6st al6ir6 kdpviselo szem6lyektol eltdro beoszt5ssal rendelkezo sr"rielyeL altal tett
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jognyilatkozat a szerzod6s m6dosit6s6ra nem alkalmas.

40. Altaldnos megsziintet6s:

Vevo a teljesit6sig jogosult a szerzodl,stol azonnali hat6llyal yagy az 6ltala meghatirozoll hatririd6vel,
indokolris n6lkiil el6llni, vagy azt felmondani azEladohozintezett iriisbeli nyilatkozatival, de kciteles
Elad6 k6nit megtdriteni. Elad6t azonban fokozott krirenyhit6si kotelezetts6g terheli.

41. Azonnalihatilyf(szankci6s)megsziintet6s:
41.1. VevS jogosult az Elad6 sflyos szerzoddsszegdse eset6n - ir5sbeli nyilatkozatrival

azonnali hat6llyal vagy az 5ltala meghatirozott hat6ridovel - a szerzoddst felmondani, vagy att6l
el6llni. Elad6 szempontj6b6l erre szolgiil6 oknak minosiil, ha

a) Elad6nak felr6hat6 kdsedelem el6ri a 30 napot;

b) Elad6 hib6san teljesit 6s a hib6t 15 nap alatt nem javitjaki teljes konien;
c) Elad6 a teljesit6st jogos ok n6lkiil megtagadja;

d) Elad6 jelen szerzoddsen alapul6 kotelezettsdgeit olyan jelentos m6rtdkben megszegte, hogy
ennek kdvetkezt6ben Vevonek a tovSbbi teljesitds nem rill 6rdek6ben;

e) Elad6 felfliggesai a kifizetdseit, ellene jogerosen felsz6mol6si elj6r6st rendelnek el, Elad6
legfobb szerve a tSrsasiig v6gelszilmol6s6nak megkezd6sdrol, felsz6mol6s6nak
kezdem6nyez6s6ro I hatiroz;

f) jogszab6lyon alapul6 felmondrisi vagy ekllkisi okok fennrillnak;
g) Elad6 b6rmilyen m6don megt6veszti a Vev5t, vagy val6tlan adatot szolgiltat 6s ez kcizvetlen

vagy kcizvetett m6don srilyosan kSros hatSssal lehet a ldnyeges szerzoddses kotelezetts6gek
teljesit6s6re;

h) aszerzod6s t6rgySnak hasznSlatba v6tel6t/regisztrdci6jiiaz illet6kes hat6s6g nem engeddlyezi;
i) a Kbt. 143. $ (3) bekezddse szerinti felmond6siokok valamelyike bekdvetkezik.

41.2. A szerzod6s felmond6sa, vagy att6lval6 el6ll6si jog gyakorkisa csak irilsban drvenyes.
42. Elsziimol6s:

Amennyiben a szerzodds annak teljes kiini teljesit6se n6lkiil sziinik meg, fgy Felek kcitelesek az
elsz6moliis 6rdek6ben egymiissal szembeni ig6nyeiket halad6ktalanul- fehgrni 6s egyeztet6st
kezdemdnyezni. Felek megrillapodnak, hogy az egyeztetdsek sor5n ftiggetlen szak6rtot vonnak be,
amennyiben az elszimol6si osszeget nem tudj6k kdlcsonrisen elfogadni. Elad6 kijelenti, hogy a
fiiggetlen szakert6 szimira iizleti konyveibe, szerz6d6seibe betekintest enged a jelen szerzdd6ssel
osszeffiggdsben.

Amennyiben a szerzldds megsztintet6s6re Elad6nak felr6hat6 sflyos szerz6ddsszeg6s miatt kertil sor,
figy ilyen esetben Elad6nak csak a mhr elvdgzett munkrlk elsz6mol6s6ra lehet ig6nyJ.

IX. A SZERZoDEST ALKOTo DOKUMENTUMOK

43- Annak ok6n, hogy jelen szerzod6st a Felek k<izbeszerzdsi elj6rris alapjrin eredmdnyekdnt
kottitt6k meg, Felek kijelentik, hogy teljes megdllapod6sukat nem kiz6r6lag jelen szeizod6s
torzsszcivege tartalmazza. A kozbeszerzdsi elj6rris sor6n keletkezett iratokat figy [eli tekinteni, mint
amelyek a jelen szerz6d6s elv6laszthatatlan r6szeit k6pezik, azzal egyittolvasand6k 6s 6rtelmezendok,
kiil 6nris tek i ntette I az al ihbi dokum entum okra :

- Felhiviis, Kozbeszerz6si Dokument6ci6, Mtiszaki leir5s, kieg6szft6 tiljekoztatisra adott aj6nlatk6roi
v6laszok (amennyiben erre sor keriilt);

- Elad6 nyertes ajhnlatinak teljes tartalma a Kbt. 44. g (l ) bekezd6s6ben foglaltakra figyelemmel.
44. A fenti dokumentumok kozotti, ugyanazon k6rddsre vonatkoz6 b6rmely elt6r6s, ellentmond6s,
6rtelmez6si neh6zs6g esetdn a legteljesebb ds legmagasabb mtiszaki tartalmat megjelenito
dokumentum az irimy ado.

45. A szerz6d6s Kbt.6ltal meghatilrozott tartalma:
45.1. A Kbt. 13 l. $ (2) bekezd6s6nek eleget t6ve Felek rogzitik, hogy a szerzod6ses okm6nyok reszet
k6pezi Elad6 aj6nlata, igy a nyertes ajinlat 6rt6kel6sre keriilo tartalmi elemei a szerzodds r6sz6t. Elad6
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kotelezetts6g6t k6pezik.

45.2. A Kbt. 136. $ (l) bekezd6s a) pontjilnak eleget t6ve Felek megrlllapodnak, hogy Elad6 nem

fizethet, illetve szdmolhat el a szerzod6s teljesitds6vel osszefiiggdsben olyan kdlts6geket,
amelyek a 62. $ (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek nem megfelelo
t6rsas6g tekintetdben meriilnek fel, ds amelyek a nyertes aj6nlattevo ad6koteles jdvedelm6nek

cs<ikkent6s6re alkalmasak.

45.3. A, Kbt. 136. $ (l) bekezdds b) pontj6nak eleget t6ve Felek meg6llapodnak, hogy Elad6 koteles a

jelen szerz6dds teljesit6s6nek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezet6t a Vevo szbmilra

megismerhetov6 tenni. Elad6 - a megismerhetov6 t6telre vonatkoz6 k<jtelezetts6ge mellett - a jelen

szerzod6s idotartama alatt ir6sban kdteles t6j6koztatni Vevot minden, a tulajdonosi szerkezet6ben

bekdvetkezett v5'ltoz6sr6l, a megv6ltozott 6s az [j adatok, valamint a vrlltozds hataly6nak

megjeldlds6vel. Elad6 a jelen szerzod6s teljesit6sdnek teljes id6tartama alatt halad6ktalanul ir6sban

kriteles Vev5t drtesiteni a Kbt. 143. $ (3) bekezdds6ben megielolt i.igyletekrol.

45.4. A Kbt. 143. g (3) bekezd6sdnek eleget t6ve Felek rogzitik, hogy Vevo jogosult ds egyben

kdteles a szerzod6st felmondani - ha sziiksdges olyan hat6ridovel, amely lehetovd teszi, hogy a
szerzoddssel 6rintett fetadata ell5t6s6r6l gondoskodni tudjon - ha a Kbt. 143. $ (3) bek. a) vagy b)

pontj a szerinti fe lt6te lek bekovetkezn ek, azaz:

a) a nyertes aj6nlattevoben kdzvetetten vagy kozvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st

szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely

tekintet6ben fennrlll a 62. $ (1) bekezd6s k) pont kb) alpontj5ban meghatbrozottfeltdtel;

b) a nyertes aj6nlattevo kdzvetetten vagy kdzvetlen'jJ 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st

szerez valamely olyan jogi szemdlyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben, amely

tekintet{ben fennrlll a 62. $ (1) bekezd6s k) pont kb) alpontjSban meghatrlrozott felt6tel.

45.5. A Kbt. 136. g (2) bekezd6sdnek eleget t6ve Felek meg6llapodnak, hogy ktilfrOldi ad6illetos6gti

Elad6 kOteles a szerzoddshez arra vonatkoz6 meghatalmazist csatolni, hogy az illetosdge szerinti

ad6hat6s6gl6l a magyar ad6hat6s6g kdzvetlentil beszerezhet az Elad6ra vonatkozo adatokat az

orszigok kozotti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lktl.

45.6. Vevo nyilatkozik, hogy a Kbt. 133. $ (l) bekezd6s6t figyelembe vett6k a kozbeszerz6si eljSr6s

elok6szit6se sor6n.

45.j. A szerzodds teljesft{se sor6n a Kbt. 133. $-t6l a Kbt. l 0. $-ig terjedo rendelkez6sek

6rtelemszertien ir6nyad6k.

45.8. A szerzod6s m6dositasa kapcsiin a Kbt. l4l. $ ir6nyad6.

45.g. Felek rogzitik, hogy a szerzod6s megkot6se,6s teljesit6se sor6n a kozbeszerzdsekre vonatkoz6

szabiiyozirs c6ljival osszhangban, a kcizbeszerz6si alapelveinek tisaeletben tart6s6val [Kbt. 2. $] kell

elj6rni.

X. VEGYES RENDELKEZESEK

46. Kapcsolattartds

Felek megrillapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6s hat6lya alatt egym6ssal kolcsdn<jsen

egyi.ittmiik6dvelrlrnak el, ennek drdek6ben Elad6 folyamatosan trij6koztatni kdteles a Vev6t a teljesit6s

menetdrol. A Felek a szerzodds teljesit6se sor6n minden l6nyeges ktiriilmdnyrol kdtelesek egymast

ir6sban 6rtesiteni.

Vevo r6sz6ro I a kapcsolattartSsra feljogositott szem6ly :

Nev: Lintinger P6ter

Telefon: +3620961 6662

E-mail : I intinger.peter@biokom.hu

Az E lad6 rlltal kapcsolattartSsra fe ljogositott szem6 ly:

Ndv: N6meth Ferenc
Telefon: +36-30-4490-57 5

E-mail : nemeth.ferenc@avermann.hu
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47. Irinyad6 jog:

Szerzodo Felek kifejezetten meg6llapodnak, hogy jelen meg6llapodSs eg6sz6re - igy ktilondsen a

szerz6dds megkdt6s6re, anyagi 6s alaki 6rv6nyess6g6re, kotelmi hatasaira, a szerzoddst biztosit6
mell6kkotelezetts6gekre, a szerzodessel kapcsolatos kovetel6sek besz6mithat6shgira, engedmdnyezds

rid6n tort6no iltruhhzhatosigira 6s 6tv6llal6sara- a magyar jog rendelkez6seit kell alkalmazni.

48. Bfr6sigi al6vet6s:

Felek meg6llapodnak abban, hogy jelen szerzod6sbol eredo esetleges vit6s kdrddseket elsosorban

t6rgyal5sos titon, peren kiviil rendezik.

Felek a jelen szerzod6sbol eredoen a jovoben felmeriilo, helyi bir6srig illetdkessegebe tartozo
vagyonjogi jogvit6ik elbirril6s6ra kikotik a Vevo sz6khelye szerinti bir6s6g kiz6r6lagos illet6kessdg6t.

Jelen bir6s6gi kik6t6s hatblya kiterjed a Felek jogut6daira is.

49. Kiirnyezeti szempontok:

Elad6nak a Vevovel t6rtdn6 kommunikici6ban, 6s az egyes feladatok elvdgzdse sor6n az elektronikus
utat kell elonyben r6szesitenie. A szerzod6s teljesit6se sor6n a dokument6l6s elektronikus

adathordoz6kon tdrt6nik, 6s csak a felek Sltal elfogadott utols6 verzi6k kertilnek kinyomtat6sra.

50. Jogr6l val6lemondis hi6nya:

Jelen szerzod6sben foglalt b6rmely jog k6sedelmes 6rvdnyesitdse, illetve 6rv6nyesitds6nek

elmulaszt6sa nem jelenti a jogok 6rv6nyesit6s6rol val6 lemondSst, illetve valamely jog r6szleges vagy

kiz6r6lagos 6rv6nyesit6se nem zirjaki a tobbi, illetve a fennmarad6 jog 6rvdnyesit6s6t.

51. Szerz6d6s bizalmas kezel6se:

Elad6 kijelenti, hogy az ajbnlatirban elkiilonitett m6don elhelyezett, bizalmasan kezelendok6nt

megiel6lt, iizleti titkot tartalmazo iratok nyilviinoss6gra hozatal|t megtiltja. Felek rogzitik, hogy az

iizleti titkot tarlalmazo iratok nem tartalmazzitk a Kbt.44.$ (2)-(3) bekezddsek szerintielemeket.

52. Titoktart{s:
Jelen szerzod6s al6ir6s6val Elad6 kdtelezi magbt arra, hogy a szerzodds teljesit6se sor6n tudom6s6ra
jutott adatokat, inform6ciokat, i.izemi 6s iizletpolitikai esem6nyeket 6s/vagy szemdlyekre vonatkoz6

v6dett adatokat / a tov6bbiakban egyiittesen: adat(ok)/ iizleti titokk6nt kezeli. Elad6 szerzod6s

teljesit6se sorSn tudomSs6ra jutott adatokat harmadik f6lnek nem adhatja ki, azokat csak a jelen

szerzod6s teljesit6s6hez sziiks6ges m6rtdkben hasznilja. Elad6 ennek megtart6srir6l a feladatok

ell6t6s5ban kozremrikodo munkatiirsai, alvfllalkoz6i, teljesit6si segddei tekintetdben is koteles

gondoskodni. Az inform6ci6k 6s adatok iizleti titokk6nt tort6no kezel6s6re vonatkoz6 kotelezettsdg az

Elad6tjelen szerz6d6s lejhratbt kovetoen is korl6tlan ideig terheli.

53. Elad6 kijelenti, hogy nincs olyan fiiggoben levo kdtelezetts6ge vagy 6rdekkdr6ben l6vo m6s

kori.ilm6ny, amely kedvezotlentil hathat a jelen szerzod6sben foglaltak 6rv6nyess6g6re, teljesit6s6re

vagy saj6t teljesit6si k6szs6g6re, illetve k6pess6g6re.

54. Elad6 ezriton is megerositi minden kozbeszerzdsi eljfiris sor6n tett nyilatkozatht, tovhbbb

feleloss6ge tudati{ban kijelenti, hogy azok tartalma 6s jelen szerzod6s kozott ellentmondSs nem 6ll

fenn.

55. Elad6 k<itelezetts6get v6llal, hogy t6rgy szerinti megrendel6s teljesit6sdvel kapcsolatos

tev6kenys6ge sor6n a Vevo 6rdekeit messzemenoen szem elott tartja 6s Vevo 6rdekeit s6rto elonyoket,
jogokat nem szerez.

56. Elad6 k6pviseloje kijelenti, hogy Elad6 kdpviselet6re 6s a jelen szerzod6s al5,irilsira megfelelo

jogosults6ggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel osszefuggdsben felmeriilo k6rok6rt a polg6ri jog

szabillyai szerint feleloss6ggel tartozik Vevo fe16.

5'7. lelen szerzbd6s elv6laszthatatlan reszetkepezik az al5bbi mell6kletek:

l. sz6mfi mell6klet: K<izbeszerz6si Dokumentum 6s mell6kletei, illetve azok esetleges

m6dositiisai,

2. szdmimell6klet: A kozbeszerz6si eljrir6s sor6n nyfijtott kieg6szito tililkoztatis (adott esetben)

3. szArnimell6klet: Elad6 aj6nlata (6s ahhoz kapcsol6d6 hi6nyp6tLis, felvil6gosftSs 6s indokl6s),
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A Szerzodo Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatol6sra a
szerzod6s tcirzsszcivegdhez, de aSzerzodl Felek sz6m6ra ismert azok tartalma.Ezen iratokat rigy kell
tekinteni, mint amelyek a jelen szerzodds elv6laszthatatlan reszet kepezik, azzal egytitt
6rtelmezendoek.

Jelen megrlllapod6st Szerzodo Felek kdpviseloi elolvas6s ds ilttanulm6nyozris ut6n j6v6hagy6lag, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t 4 eredeti p6ld6nyban irtitk al6, melybol 2 pelddny Yevot, 2
pdld6ny Elad6t illeti.

Elad6
Averman n-Horvrith Kft.

kdpviselet6ben: HorvSth Pdter iigyvezeto

fit t<ft.
.7601PF.176
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