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ADAsvETELT szr.RZ6ons

amely l6trejott egyrdszr6l a BIOKOM P6csi Vdrosiizemeltet6si 6s Kiirnyezetgazdrllkodrisi
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii Trlrsasfg (szdkhely: 7632Pecs, Sikl6si it52., Cg.: 02-09-062862,
ad6sz6m: 11014959-2-02, k6pviseli: Meixner Barna i.igyvezeto), mint vev6 (a tov6bbiakban: Vevo),

m5sr6szr5l az Avermann-Horvfth G6pgydrt6 Kereskedelmi 6s Szolgiitat6 Korlftolt Felel6ss6gti

TSrsasig (szdkhely: 1570 Barcs, Drivapart 2; Cg.:14-09-301498, adoszhm: 11233390-2-14,

banksz6mlaszim: UniCredit Bank: 10918001-00000004-91320007, k6pviseli: Horv6th P6ter

iigyvezeto ), mint elad6 (a tov6bbiakban: Elad6)

(a tov5bbiakban egyiittesen: Szerzodo felek vagy Felek) kozott a mai napon az alibbi felt6telekkel.

EL6ZMEI\TYEK

1. Vevo a k;zbeszerzesekrol szolo 2015. 6vi CXLIII. torvdny (tov6bbiakban: Kbt.) alapj6n

,,Hullad6kgyiijt6 ed6nyzetek beszerz6se" tSrgyban a Kbt. Harmadik R6sz 112. $ (1) bekezd6s b)

pontja alapjSn nyilt krizbeszerzlsi elj6rSst inditott (tov6bbiakban: "Kcizbeszerz6,si Eljrir6s"). Az eljhrfls

azonosit6j a: EKR00093 6 642022

Vevo a kozbeszerzds t6rgyrival szemben tSmasztott mennyis6gi 6s szakmai kovetelm6nyeket az

elj6rSst megindit6 felhiv6sban 6s a kozbeszerzdsi dokumentumban hatirozta meg. Megrendelo a

k1zbeszerzesi elj6rrist a Kbt. 61. $ (5)-(6) bekezd6se alapj6n r6szekre bontotta, melynek alapjin a

kozbeszerzds2.rdszet kdpezte: 5 db, fj,5 m3-es, zdrthulladdkgyiijto ed6nyezet beszerz6se.

2. Vevo a kozbeszerzdsi elj6r6s sor6n benyfijtott aj6nlatokat megvizsg6lta, egym6ssal

osszevetette, a sziiks6ges 6rtdkel6st lefolytatta,6s dont6s6t azelbirii|st kdvetoen, 2022.6v 09. h6 08.

napj6n irSsban ajSnlattevokkel kozolte. Vevo hivatkozott kozbeszerzdsi elj6r6sban hozott dont6se

szerint az2. r6,sz vonatkoz6s6ban nyertes ajilnlattevo az Elad6 lett.

3. Ilyen el6zm6nyek ut6n a Szerzodo Felek eljdr6st megindit6 felhiv6snak, a dokumenthcio rdszet

kepezo feiadatleir6snak, valamint Elad6 kozbeszerzdsi elj6rrisban benyrijtott aj6nlat6nak megfelelSen a

jelen kozbeszerzdsi szerzodest kotik egym6ssal.

4. Elad6 a jelen szerzod6s al6ir5s6val vSllalja, hogy a Vevo 5ltal igdnyelt, a jelen szerzod|shez

tartoz6 mennyii6gi kiirasban r6szletesen meghatrirozott eszkozoket a szerzodesi feltdteleknek

megfeleloen a Vevo rdszdre lesz6llitja 6s rltadja.

5. Vev6 vSllalja, hogy a szerzod6sben foglaltaknak megfeleloen a lesz6llitott term6keket 6tveszi,

azok ellen6rtdk6t megfizeti.

I A SZERZoDES TARGYA

6. Az Elad6 v6llalja, hogy a szerzodes tirgybt k6pezo 5 db, irj, 5 m3-es, z6rt hullad6kgyiijto

ed6nyzetet (tov6bbiakban: termdkek, eszkdzok) a Preambulumban hivatkozott kozbeszerzdsi eljrlrrist

megindit6 i"lhir6.6bun 6s kozbeszerz6si dokumentum6ban szereplo eloir6soknak 6s a mtiszaki

ismertetoben vrillalt felt6teleknek megfelelo mriszaki tartalommal leszrillitja Vevo telephely6re.

7. Az Elad6 iital lesz6llitrisra kertilo eszkozoknek meg kell felelnie a kozbeszerz6si

dokumentumok szerinti mriszaki specifik6ci6nak, az Elad6 ajhnlata r6szekdnt becsatolt

specifik6ci6nak, valamint azoknak a szakmai jellemzoknek/param6tereknek, melyek a jelen szerzod6s

megkot6s6t megelozo kozbeszerzdsi elj5r6sban eloir6sra, illetve az Elad6 6ltal az aj6nlat6ban

feltiintet6sre kertltek.

8. Elad6 kijelenti, hogy a 6. pontban megielolt term6kek per-6s tehermentesek, valamint azok

tulaj donj og6val szabadon rendelkezik.

g. Vevo tulajdonszerz6sdt megalapoz6 jogiigylet hat5lyba ldp6s6nek idopontja: 6tad6s-6tv6teli
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jegyzokonyv szerint.

III. A TEIJESiTTST HATARTDO

10. Elad6 ktitelezettsdget vrlllal arra, hogy a nyertes ajhnlatiban foglalt specifik6ci6nak
megfeleloen a term6keket a szerzodeskdtdst kovetoen a szerzod6s alilirbsirtol szitmitott 10 napon beliil
lesziilitja 6s ritadja Vevo rdsz6re.

Elad6 teljesit6se akkor szerz6ddsszerii, ha a megfelelo darabsz6mf, hib6tlan term6kek ifiadbsiwal
egyidejiileg azok gyirtoi CE nyilatkozatainak rendelkez6sre bocs5t5sa is megtort6nik.
Elad6 jogosult a szerzbd6s trlrgyrit kepez6 eszkozdket a jelen szerzodes vdgteljesit6si hatrlrido lejirta
elott, Vevo r6,szdre 6tadni (eloszrillit6srajogosultsiig), mely esetben, haazElad6 eloszSllit6si jogdval
6lni kiviln, fgy ktiteles a Vevot a szerzoddsszerii teljesitds pontos idopontjrir6l azt megelozben
legal6bb 5 nappal kor6bban irSsban tiljekoztatni. Amennyiben a fentieknek megfelelo elSzetes irrlsbeli
tijekoztatis eddig az idopontig nem tort6nik meg, Vevo jogosult az eloszLillit6st 6s igy az eszk1zok
6tv6tel6t megtagadni. Szerzodb felek e korben rogzitik, hogy Elad6 eloteljesitdse eset6n is a 25.
pontban me gh at6rozott fi zet6si h atriri do v iitozatlan.
11. Vevo a Kbt. 135. $-a 6rtelm6ben a szerzldes teljesftdsdnek elismer6sdrol (teljesit6sigazol6s)
vagy az elismer6s megtagad6s5r6l legk6sobb az Elad6 teljesitds6tol vagy az errol sz6l6 irrisbeli
drtesitds kdzhezveteldtol sz6mitott tizenot napon beliil fr5sban k6teles nyilatkozni.
12. Az ifiadils-ittv6teli eljer6s befejez6sekor a Szerzodo Felek a teljesft6s megtort6ntdt 6s ahhoz
kapcsol6d6 minden ldnyeges kortilmdnyt fitadis-ifiveteli jegyzokonyvbe fogtalat 6s azokat
k6pviseloik itjhnalilirlsaikkal igazoljitk. A krirvesz6ly azitadhs-6tv6teli jegyzdkonyv al6ir6s6valsz6ll
ilt Vevore.

13. Elad6 koteles a Vevot minden olyan kori.ilmdnyrol halad6ktalanul drtesiteni, amely a teljesit6s
eredm6nyess6g6t, vagy a hat5rido tartilsifi veszelyezteti, vagy g6tolja. Az 6rtesft6s elmulasa6sfb6l
eredo krir6rt az Elado fe lelossdgge I tartozik.

IV. SZALLrTASIFELTETELEK

14. Elado az eszkcizciket Vevovel egyenelr:fi id6pontban adja birtokban 6s tulajdonba, a sz6llit6si
cfm Vevo telephelye: 7628 Pecs, Eperflis tit 3.

15. Vevo jogosult az eszkozoket ifiadirskor r6szletesen meg- 6s 6tvizsg6lni, 6s ennek keret6ben
sziiks6ges elj6r6sokat megtenni. A leszrlllitott term6keknek minden vonatkoi6sban meg kell felelnie a
szerzod6s r6sz6t k6pez6 miszaki leiriisnak, valamint Elad6 szakm ai ajinlatinak. Vevo jogosult a
szdllitits idopontjriban a term6keket mennyisdgi 6s minos6gi vonatkozrisiiban ellen6rizni. Vev6 a
teljesit6si igazolist mindaddig nem 5llftja ki, amig u *"nryirdgi ds minos6gi ellenorzdst v6gre nem
hajtotta.

16. Elad6 a sz6llitrlssal egyidejiileg koteles magyar nyelven Vevo kdpviseloje r6szdre 6tadni
minden olyan dokumentumot - gy6rt6i CE nyilatkozatot, tanfsiwinyt, szabv6nyt -, mety a sz6llftott
eszkozok egyen6rtdkiis6g6nek megdllapitils6hoz, haszniilatilhoz elengedhetetlenili sziiksdgisek.
17. Yevo az 6tad6s-6tvetelijegyzok<inyvet akkor kdteles alilirni 6s a teljesitdsi igazol6st kiadni, ha
az iltadott eszkcizok hibrltlanok. A szrlllitott eszkozok tulajdonjog6nak hisziilir"uj ur dtad6s-6tv6tel
idopontj6ban tort6nik, s Vev5 att6l kezdve szedi azok hasrnait, viseli terheit is minda zt a kirt,
melynek megt6ritds6re m6st kcitelezni nem lehet.
18. Vevo kdteles a szerz6dds trlrgyrit klpezb eszkcizoket rendeltetdss zerijen haszndlni a
gyfirtmdnyra 6s tipusra vonatkoz6an az Elado 6ltal itadott haszn6lati utasftdsnak megfeleloen. Vevo a
haszniiat sor6n dszlelt hib6kr6l - a szavatossrigi idotartam alatt - koteles frdsban 6rtesiteni azEladot.
19. Alvfllatkoz6kig6nybev6tete:
A kcizremtikodo magatartbsillrt a kozremrikodot igdnybe vev5 fdl figy felel, mintha sajft maga j6rt
volna el. Az alvdllalkoz6 bevoniis6ra a Kozbeszeize.i Dokur"rtrici6tan foglaltak, valamint a Kbt.
138. $-a irrinyad6.

20' Elado az riltala 6s alkalmazottai iital okozott krir6rt teljes feleloss6ggel tartozik. E kcirben a
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Elad6 kifej e zetten kote I ezettsd get

megt6riti.
vSllal arra, hogy a tevdkenysdge folytrin eredo k6rokat teljes k<jriien

V. SZERZ6DESES ERTEK

21. A Vevo 6ltal a szerzod6s ellen6rt6kekdnt az Elad6nak fizetendo teljes osszeg:

nett6 5r: 418.000,- Ft + AFA/eszkiiz, iisszesen: nett6 6r: 2.090.000,- Ft + AFA, mely szerzod6ses

v6tel6r tarlalmazza az Elado 6ltal biztositand6 valamennyi eszkoz cisszesitett ellen6rt6k6t.

22. A jelen szerzod6sben meghatiirozott szerzoddses iir tartalmazza az irtadhsra keriilo term6kek
ellen6rt6k6t, a szSllit6si kolts6geket, 6s az Elad6 teljesit6s6vel osszefiiggo minden egy6b jogcimen

felmertilo k<iltsdgeket. A fentiekben meghat6rozott 6ron feliil Elad6 az eszkozok 6tad6s5val 6s

6tv6tel6vel osszefligg6sben semmilyen jogcimen tov6bbi dijat, kolts6get nem szitmithat fel. A
felmeriilo bankkolts6g Elad6t terheli.

23. Elad6 kijelenti, hogy a Vevo 6ltal rendelkez6s6re bocs6tott inform6ci6k alapj6n az ajhnlati ir
kialakftfs6hoz sziiksdges l6nyeges informrlci6k rendelkezds6re 6lltak a kozbeszerz6si elj6rrls sor6n.

24. Vev5 nyilatkozik, hogy a szerzod6s tilrgyit k6pezo arubeszerzes ellen6rt6k6nek pdnzi.igyi

fedezet6ve I rendelkezik, illetve esed6kess6gkor rendelke zni fog.

VI. FIZETESIFELTETELEK

25. A jelen szerz5d6sben meghatarozott ellendrt6k kiegyenlit6sdre az irisban igazolt,
szerzod6sszerii teljesit6st kovetoen ut6lag, a Kbt. 135. $-ban, a Polg6ri Torv6nykonyvrol sz6l6 2013.

6vi V. torv6ny 6:130. $ (1)-(2) bekezd6seiben meghatSrozottaknak megfeleloen 5tutallssal egyenliti
ki, a szSmla Vev6 iitali kezhezv6tel6nek napj5t koveto 30 napon beltil Elad6 UniCredit Bank:

I 09 I 8001 -00000004-9 1320007 szdmir p6nzforgalm i szdml|jbra.

26. Elad6 egy darab v6gsz6mLit jogosult ki6ll(tani , a szerzoddses 6rt6k 100o6-6t el6ro megval6sult

teljesit6s esetdn. Vevo a szerzodds teljesit6se sor6n az adozirs rendj6rol szolo 2017 . 6vi CL. torv6ny
(Art.) ds vonatkoz6 jogszab6lyok rendelkez6seit teljes korben alkalmazza.

27. Elad6 nem fizethet, illetve szSmolhat el a szerzodds teljesft6s6vel dsszeftigg6sben olyan

kdlts6geket, amelyek a 62. $ (l) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltdteleknek nem

megfelel6 t5rsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s amelyek a nyertes aj6nlattevo ad6koteles
j<ivedelm6nek cs<ikkent6s6re alkalmasak.

28. A Vevo fizetdsi k6sedelme esetdn az Elad6 a Kbt. rendelkez6seinek megfeleloen jogosult a

Ptk. 6:155. $-5ban meghatdrozott k6sedelmi kamatot, illetve a behajt6si kdlts6gStal6nyr6l sz6l6 2016.

6vi IX. torv6ny 3. S (l) bekezd6se szerinti forintosszeget kovetelni.

29. Az ajinlati 6r tartalmaz minden kolts6get, ad6-, v5m, illet6k, j6rul6k cisszeget, minden

rdfordit6st, ami a term6kek sz6llit6srlval, 6tad6sbval 6s 6tv6tel6vel kapcsolatban felmeriilhet. Az
aj6nlatban meghat6rozott ellen6rt6ken feliil azeszkozdk 6tadrisiival 6s 5tv6tel6vel osszefiigg6sben m6s

jogcimen szdmlanem nyrijthat6 be, egy6b fizetdsikdtelezetts6get Vevo nem v6llal.

30. Amennyiben a szhmla vagy a szimlf. al egytitt benyirjtand6 dokumentumok hirinyosan vagy

nem a megfelelo tartalommal keri.ilnek ki6llit6sra, a Vevo a hi6nyoss6g 6szlel6sekor halad6ktalanul

tij|koztatja azEladot 6s a fenti hat6rido a dokumentumok ism6telt vagy p6tl6lag t<irtdno benyi.rjt6s6t6l

szhmif'i a [j ra kezdod i k.

31. Tirgyibeszerzds nem tartozik a, Ap A torv6ny 142. 5, azaz a forditott AFA hat5lya al5.

32. A szbmla benyrhjt6s6nak legkorribbi napja: a teljesit6s Vevo iital tort6nt ir6sbeli
j6v6hagy6s6nak - a teljesit6sigazol6s ki6llit6s6nak napja, a szirmlitt az Elado a teljesit6st koveto 8.

napig koteles benyrijtani.

vrr. XAnuniTES, KOTBrnnx ns Szrnz6unsns BIzTOSITEKOK

33. Vevo a Ptk. 6:142. $-ra is figyelemmel nyomat6kosan felhivja Elad6 figyelm6t, hogy a

Szerzod6s hib6tlan 6s hat6ridore tort6no teljesit6s6hez kiemelt 6rdeke fiizodik.
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34. K6sedelmi kiitb6r: A teljesitdsre vonatkoz6 k6sedelmi kotb6r m6rt6ke: 0,5 yo k6sedelemmel
drintett nap. A k6sedelmi kotb6r alapja: a k6sedelemmel 6rintett termdkre vonatkoz6 - az Sltalfinos
forgalmi ad6 n6lkiil sz6mitott - ellenszolgiitatis (vdtel6r). A k6sedelmi krjtbdrrel 6rintett napok
szitmdnak maximuma: 30 nap.

35. MeghirisuLlsi kiitb6r: Vevo fenntartja magilnak a jogot, hogy a 30 napot meghalad6, Elad6
6rdekkordben felmertilt, felr6hat6 k6sedelem esetdn a szerzoddstol egyoldahi nyilatkozattal el6lljon.
El6llris esetdn az Elado - az iiltalilnos forgalmi ad6 n6lkiil sz6mitott - ellenszolgiitatis (vetelir) 20o/o-
6nak megfelelo osszegti meghirisullsi kotbdr megfizet6s6re k<iteles. A k6sedelem jogkovetkezm6nyei
nem alkalmazhatok abban az esetben, ha az a Vevo szerzoddsben v6llalt kotelezetts6geinek
megszeg6s6bol fakad.

36. Kiitb6rekkel kapcsolatosegy6b rendelkez6sek:

36.1. Amennyiben Elad6 Vevo kotb6rig6ny6t kifogrisolja, koteles ezt haladdktalanul,
fr6sban megtenni.

36.2. Felek meg5llapodnak abban, hogy Vevo jogosult az eseddkess6 viilt, elismert kotb6rt a
m6g ki nem egyenlitett ellen6rt6kbol levonni, vagy 6rtesito lev6l (dijbek6ro) irtj6n drv6nyesiteni;
valamint amennyiben Vevonek a kdtb6r m6rt6k6t meghalad6 krira keletkezik, aztjogosult Elad6 fel6
tov6bbhriritani. Elad6 kdteles megt6riteni az illtala szerz6ddsszeg6ssel vagy szerzod6sen kivul okozott
6s Vevo partnerei 6s iigyfelei riltal jogosultan Vevore h6ritott k6rt. A kdsedelmi k<jtb6r fizet6se nem
mentesiti Elad6t a teljesitds al6l.

36.3. Hibds teljesit6si kiitb6r: Amennyiben Elad6 az irisbeli 6rtesft6stol sz6mitott 48 6r6n
beliil nem kezdi meg a j6t61l6si 6s garanci6lis, szavatoss6gi igdnyek kor6be eso hib6k javitisbt,
k6sedelemmel 6rintett 6r6nk6nt nett6 20.000.- Ft hibes teljesit6si kotb6r megfizetds6re koteles.

36.4. A k6tb6rig6ny nem 6rvdnyesitdse nem jelent joglemond6st Vevo reszer6l.
37. Jritrilkis

37.1. Elad6 j6tall azerl, hogy az iiltala leszrillitott iiruval kapcsolatosan nincs olyan, hibSs
tervez6sbol, nem megfelelo anyagokb6l, vagy szakdrtelem hi6ny6b6l, yagy az Elad6 cselekedetdbol,
mulasztiisrlb6l szirmazo hib6ja, amely a lesz6llitott termdk rendeltet6sszeri haszn6lata sordn
felmertlhet.

37.2. J6t6lLis idotartama 12 h6nap + 36 h6nap
38. J6till6s 6s garanciflis, szavatossigi ig6nyek 6rv6nyesit6se

38.1. A j6tall6si idoszak alatt a hibils term6k megvizsg6lis6nak 6s javitSs6nak minden
kolts6ge Elad6t terheli, idedrtve a kisz6llSsi 6s munkadijakat valamint a javitrishoz vagy egy6b, a
rende I tetd s s zer ii hasznirlatho z s z i.ik s 6 ge s e gy 6 b d ij at, rdfo rd itrl st.

38.2. A j6t6ll6sra illetve a garanci6lis javitrisokra vonatkoz6 ir6sbeli (e-mail-es)
ig6nybejelentdst kovetoen 24 orin beli.il Elad6 kriteles a javitrist megkezdeni , 6s azt 6sszerii hat6ridon
beltil befejezni.

38.3. Ha meghibrlsod6s trirt6nik a j6trilllsi ido alatt, a Vevo koteles felsz6litrist ki.ildeni az
Elad6nak. Ha az Elad6 nem javitja ki a hib6t az eli\irt hatilridore, a Vevo jogosult arra, hogy sajdt
maga javftsa ki a hib5t, vagy hogy valaki mist bizzon meg a munka elvdgzds6re az Elad6 kockilzatira
6s kolts6g6re.

38.4. A j6t6ll6sra vonatkoz6an a jelen szerzod6sben nem szabilyozott kdrddsekben a ptk.
6:111 *6:173. g-ai ir6nyad6ak.

VI[. ASZERZODESMODOSITASA,MEGSZUNTETESE

39. M6dositds: Ielen szeru6ddsben szabiiyozottakat csak ir6sban (papir alapf dokumentum), a
Felek c6gszerii al6frris6val lehet m6dosftani. Sz6ban, r6utal6 magatart6ssal vagy ir6sban, de a
szerzoddst aliliro k6pviselo szemdlyektol eltdro beosz6ssal rendelkezo szemdlyek iiltal tett
jognyilatkozat a szerzbdds m6dosit6s6ra nem alkalmas.

40. Altakinosmegsziintet6s:
Vevo a teljesftdsig jogosult a szerzbddstol azonnali hatillyal vagy az rlltala megh atirozott hat6ridovel,
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indokol6s n6lktil ellllni, vagy a^ felmondani azEladohozintezett ir6sbeli nyilatkozat6val, de koteles
Elad6 k6r6t megt6riteni. Elad6t azonban fokozott k6renyhit6si kdtelezetts6g terheli.

41. Azonnalihatilyf(szankci6s)megsziintet6s:
41.1. Vevo jogosult az Elad6 srilyos szerzod6sszeg6se eset6n - ir6sbeli nyilatkozatbval

azonnali hatrillyal vagy az 6ltala meghatfirozott hat6ridSvel - a szerzoddst felmondani, vagy att6l
el6llni. Elad6 szempontj6b6l erre szolgiil6 oknak minosi.il, ha

a) Elad6nak felr6hat6 k6sedelem el6ri a 30 napot;

b) Elad6 hibdsan teljesit 6s a hib6t l5 nap alatt nem javitja ki teljes kiinien;
c) Elad6 a teljesft6st jogos ok n6lki.il megtagadja;

d) Elad6 jelen szerzoddsen alapul6 kotelezettsdgeit olyan jelentos m6rtdkben megszegte, hogy
ennek kovetkeztdben Vevonek a tov6bbi teljesft6s nem illl 6rdekdben;

e) Elad6 felfiiggesai a kifizet6seit, ellene jogerosen felsz6moklsi elj6rrist rendelnek el, Elad6
legf6bb szerve a t6rsas6g v6gelsz6mol6s6nak megkezd6s6r6l, felsz6mol6s5nak
kezdem6nye zeserol hathro4'

f) jogszabhlyon alapul6 felmondSsi vagy eLill6si okok fennrlllnak;
g) Elad6 b6rmilyen m6don megt6veszti a Vevot, vagy val6tlan adatot szolgSltat 6s ez kozvetlen

vagy kozvetett m6don srilyosan k6ros hat6ssal lehet a l6nyeges szerz6d6ses kotelezetts6gek
teljesit6s6re;

h) aszerzbd6s tSrgy6nak hasznSlatba v6teldt/regisztrirciojittaz illet6kes hat6s6g nem enged6lyezi;
i) a Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti felmondrisi okok valamelyike bekovetkezik.

41.2. A szerzodds felmond6sa, vagy att6l val6 el6lllsijog gyakorlisa csak iriisban 6rv6nyes.
42. Elsz6mol5s:

Amennyiben a szerzod6s annak teljes korii teljesit6se n6lkiil sziinik meg, tgy Felek kotelesek az
elsziimol6s 6rdek6ben egymiissal szembeni ig6nyeiket halad6ktalanul felm6rni 6s egyeztetdst
kezdem6nyezni. Felek meg6llapodnak, hogy az egyeztet6sek sor6n ftiggetlen szakdrtot vonnak be,
amennyiben az elszimoliisi osszeget nem tudj6k kolcsonrisen elfogadni. Elad6 kijelenti, hogy a
ftiggetlen szak6t6 szdmdra flzleti konyveibe, szerzoddseibe betekint6st enged a jelen szerzoddssel
risszefiiggdsben.

Amennyiben a szerzodl's megsziintet6sdre Elad6nak felr6hat6 srilyos szerzoddsszegds miatt kertil sor,
figy ilyen esetben Elad6nak csak a mir elvl,gzett munkrik elsz6mol6s6ra lehet ig6nye.

IX. ASZEPZoDESTALKOTODOKUMENTUMOK

43. Annak okiin, hogy jelen szerzoddst a Felek kozbeszerz6si eljSrds alapjrin eredm6nyekdnt
k<itott6k meg, Felek kijelentik, hogy teljes meg5llapodSsukat nem kizSr6lag jelen szerzod6s
tcirzsszovege tartalmazza. A kozbeszerzl,si eljiirtis sor6n keletkezett iratokat fgy kell tekinteni, mint
amelyek a jelen szerzod6s elviilaszthatatlan r6szeit kdpezik, azzal egyifiolvasand6k 6s 6rtelmezendok,
ki.il<inos tek i ntettel az ali.J;.bi dokum entum okra :

- Felhiv6s, Kozbeszerz6si Dokument6ci6, Miiszaki leiriis, kieg6szito tijekoztatisra adott ajSnlatk6roi
v6laszok (amennyiben effe sor keriilt);

- Elad6 nyertes aj6nlatdnak teljes tartalma a Kbt. 44. $ ( 1) bekezd6s6ben foglaltakra figyelemmel.
44. A fenti dokumentumok koz<itti, ugyanazon kdrd6sre vonatkoz6 bSrmely elt6r6s, ellentmond6s,
drtelmez6si neh6zsdg esetdn a legteljesebb 6s legmagasabb mriszaki tartalmat megjelenito
dokumentum az iriny ado.

45. A szerz6d6s Kbt. iltal meghatilrozott tartalma:
45.1. A Kbt. l3l. $ (2) bekezdds6nek eleget t6ve Felek rogzitik, hogy a szerzod6ses okm6nyok reszdt
k6pezi Elad6 aj5nlata, igy a nyertes ajdnlat 6t6kel6sre keriilo tartalmi elemei a szerzod6s rdsz6t. Elad6
kcitelezetts6gdt k6pezik.

45.2. A Kbt. 136. $ (1) bekezdds a) pontjrinak eleget t6ve Felek megSllapodnak, hogy Elad6 nem
frzethet, illetve sz6molhat el a szerzod6s teljesft6s6vel cisszefiiggdsben olyan krilts6geket,
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amelyek a 62. S (l) bekezd6s k) pont ka)-kb) alponda szerinti feltdteleknek nem megfelelo
t6rsasiig tekintetdben mertilnek fel, 6s amelyek a nyertes ajSnlattevo ad6koteles jovedelm6nek
csokkentdsdre alkalmasak.

45.3. A Kbt. 136. $ (l) bekezd6s b) pontj6nak eleget t6ve Felek megrlllapodnak, hogy Elad6 koteles a
jelen szerzodds teljesit6s6nek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetdt a Vev6 szhmfira
megismerhetov6 tenni. Elad6 - a megismerhetov6 tdtelre vonatkoz6 kotelezetts6ge mellett - a jelen
szerzod6s idotartama alatt ir6sban koteles ti$ekoztatni Vevot minden, a tulajdonosi szerkezetdben
bekovetkezett v5ltoz6sr6l, a megv5ltozott 6s az [j adatok, valamint a viitozirs hat6ly6nak
rnegjelol6s6vel. Elad6 a jelen szerzodds teljesit6sdnek teljes idotartama alatt halad6ktalanul ir6sban
koteles Vevot 6rtesiteni a Kbt. 143. $ (3) bekezd6sdben megjelolt iigyletekrSl.

45.4. A Kbt. 143. $ (3) bekezdds6nek eleget t6ve Felek rdgzitik, hogy Vevo jogosult 6s egyben
koteles a szerzoddst felmondani - ha sziiks6ges olyan hat6ridovel, amely lehetov6 teszi, hogy a
szerzoddssel 6rintett feladata ell6t6s6r6l gondoskodni tudjon - ha a Kbt. 143. $ (3) bek. a) vagy b)
pontj a szeri nti fe I tdte le k bekovetkezn ek, Maz'.

a) a nyertes aj6nlattevoben kozvetetten vagy kozvetleni.il 21Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szeseddst

szerez valamely olyan jogi szemdly vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes szervezet, amely
tekintet6ben fennrlll a 62. $ (l ) bekezd6s k) pont kb) alpontj6ban meghatirozott feltdtel;

b) a nyertes aj5nlattevo k<izvetetten vagy kozvetlen;jl 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szeseddst

szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes szervezetben, amely
tekintet6ben fennrill a 62. $ ( 1) bekezd6s k) pont kb) alpontj6ban meghat6rozott felt6tel.

45.5. A Kbt. 136. $ (2) bekezd6s6nek eleget tdve Felek megrlllapodnak, hogy kiilfdldi ad6illet6sdgri
Elad6 koteles a szerzod6shez arra vonatkoz6 meghatalmazilst csatolni, hogy az illetos6ge szerinti
ad6hat6s6gtol a magyar ad6hat6sSg kozvetlentil beszerezhet az Eladora vonatkoz6 adatokat az

orsz6gok kozotti jogseg6ly ig6nybevdtele n6lkiil.

45.6. Vevo nyilatkozik, hogy a Kbt. 133. $ (l) bekezd6sdt figyelembe vett6k a kozbeszerz6si elj6rSs

elok6szitdse sor6n.

45.7. A szerzodds teljesit6se soriln a Kbt. 133. $-t6l a Kbt. la0. $-ig terjedo rendelkez6sek

6rte I em szer[ien ir6nyad6k.

45.8. A szerzod6s m6dosit6sa kapcs5n a Kbt. l4l. $ ir6nyad6.

45.9. Felek rogzitik, hogy a szerzodds megkotdse, 6s teljesit6se sor6n a kozbeszerzesekre vonatkoz6
szabilyozits c6lj6val <isszhangban, a kcizbeszerz6si alapelveinek tiszteletben tart6sSval [Kbt. 2. $] kell
eljSrni.

X. VEGYES RENDELKEZESEK

46. Kapcsolattartrls

Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerzod6s hatilya alatt egym6ssal kdlcsonosen

egyiittmtikodve j6rnak el, ennek 6rdek6ben Elad6 folyamatosan t6j6koztatni koteles a Vevot a teljesit6s
menet6rol. A Felek a szerz6d6s teljesit6se sorSn minden l6nyeges koriilm6nyrdl k<jtelesek egym5st

iriisban 6rtesiteni.

Vev o rdsz6rol a kapc sol atlartdsr a fe lj o go s itott szem6 I y :

N6v: Lintinger Pdter
Telefon: +3620961 6662
E-mail : I intinger.peter@biokom.hu

Az Elado 6ltal kapc so I attart6sra fe lj o go s f tott szem 6ly :

N6v: N6meth Ferenc
Telefon: +36-30-4490-57 5

E-mail : nemeth.ferenc@avermann. hu
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