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vAuaxozAsr KERETszsnz6ops

amely l6trejott egyr6.szr6l a BIOKOM Nonprofit Kft. (sz6khely: 7632 P6cs, Sikl6si rit 52,
c6gjegyz6kszima: 02-09-062862, adoszim: 11014959-2-02., k6pviseli: Meixner Barna iigJwezet5
igazgato), mint Megrendel6 (a tovibbiakb an : Me gtende 16),

misreszr<jl a BARANYA PARK Kft. (szekhch-: 1161 I..ozirmislcr-n', Rozsa utca 32/2.,
c6gjegyzeks zam: 02-09-08.1378, ad<isz6m: 2(t729549-2-02, bankszrirnlaszim: 12072521-01682457 -

00100006, k6pviseli: Ereth Atti,la tigr,'r'ezet6) mint Vdllalkozo (a tor,6bbiakban: Vdllalkoz6) (a

tov6bbiakban egyiittesen: Szerz6d6 felek) kozott a mai napon az alibbi feltetelekkel.

ET-OZNIeNYEK

1,. Megrcndel6, mint aidnlatkerli 2022. 04. ho 11. napiAn ,,Parkgondozilsi, h6- 6s

sikossigmentesit6si munk6k 2" targl,bar a kcizbeszerz6sekr6l szolo 2015.6vi CXLIII. torv6ny
(tovibbiakban: Kbt.) M6sodik R6sze alapj6.n, TED- 2022/3 071-189899 iktat6szdmonkozzl.tett
hirdetm6nnyel nyflt kozbeszerz6si elj6rist inditott. Megrendel5 a k6zbeszerzlsi eljirist a I(bt. 61.

S (5)-(6) bekezd6se alapiiln r6szekre bontotta, melynek alapjin a kozbeszerz6s 4. r6sz6t k6pezte:
B e6pitetlen iinko rminyz ati te rtilet ek kasz Llhs a, parlagfii mente s it6 s e.

2. N{egrendel5 a kcizbcszerzcs tirgvival szcmbcn tamasztott mcnnvisegi 6s szakmai
kovetelmcnveket az eli6rdst mcgindito felhir.6sban cs a kiizbesz.crz.csi dokumcntumban hatarozta
meg.

3. Megrendel6 a kozbeszerz!.st el16,r6s sordn benyrijtott alanlatokat megvizsgdlta, egym6ssal
cjsszevetette, a szr.iksrSges 6rt6kel6st lefolytatta, 6s dont6s6t az elbt6l6,st kovet5en, 2022. 6v 08.

h6 30. napjin ir6sban aj6nlatter,6kkel kozolte. Megrendel5 hivatkozott kozbeszerzlsi elj6r6sban
hozott dont6se szerint a nyertes al6nlattev6 a 4. r6sz vonatkozdsiban Vdllalkozti lett.

4. Ilven el6zmenvek ut{rr a Szcrz<id6 lielek az ay|nlati felhivisnak, a dokumentacto rdsz|l
k6.pez6 feladatleirdsnak, r,alamint a Vdllalkoz6 kozbeszerz6si el)dr6sban benyrijtott a1i,nlat5,nak
megfelel5en az al|bbiak szerint 6llapodnak meg:

I.
ERTELMEZ 6 RENDELKEZESEK

5. A keretszcrz<id6sbcn szcrcpltl aldbbi ki[ciezcsckre a kiir-etkcz5 meghat6roz6sok
Yonatkoznak:

Epit6si napl6: A keretszerz6d6.s keretein beliil a kozteriileten r.6gzett parkgondoz6si 6s egr'6b

zoldteriileu munkikkal pdrhuzamosan vezetett, azok fel)egyz6.s6.re szolg6l6 dokumentum, melvet
aYilllalkozo a vonatkoz6 jogszab6lyok szerint vezet, de ktilonosen feltiinteti az aktu6lis d6,tumot,
td6i6,risi adatokat, az adott napon akru6lis munkatenileu egt,s6geket a terulet-kr.mutat6s alapj6n, az

elv6gzett munkanemeket, r,alamint mindcn olvan t6nveziit, melt' a urunkar,6gzest befolyisolja.

Felm6r6si napl6: Az F,pitesi naplo mriszaki tartalmit osszegz6 dokumenrum, melyben
szerepelnek a munkavegzes helyszinei (terilet-krmutat6s alapjan megbonwa), valamint az adott
tertileteken elv6gzett munkanemek tibl6zatos form6ban. (A felm6r6si napl6 a teljesit6sigazol6s

ki6llit6s6nak felt6tele, 6s a kibocsitott szimla kotelez6 mell6klete.)

Kbt.: a l{ozbeszerz6sekr6l szolo 2075.6vi CXLIII. torv6ny.

1.

4-gul



Keretszerzcid6s: Jelen kerets zerz6d6.s, melynek szerves r6sze annak valamennyi mell6klete, illetve

a keretszerz5d6s alapj6n kotott egyedi megrendel6k.

Teljesit6sigazolas: a l{egrendel6 6kal a I(bt. 135. S (1) bekezd6se alapi6n ki6llitott, az egyedileg

megrendelt munkamennvis6g telies it6s6 t igazolo okirat.

II.
A KERET SZERZdDES TARGYA

6. Yillalkozo feladatit klpezi az el)dr6st megind(to felhiv6sban meghat6rozott, 6s Y6lTalkoz6

alilnlatiban villalt kovetelm6nyeknek megfelel6en, be6pitetlen iinkormhnyzati tulaidonban
6116 teriiletek kaszhlhsa, parlagfii mentesitese a jelen keretszerz6d6s elv6laszthatadan r6sz6t

k6pez6 7. szimi mell6kletben foglalt r6szletes feladadeiris (mfiszaki leir6s), valamint a2. szimi
mell6kletben foglalt tertilet-kimu ta ti s szerin t.

7 . A Szerz6d5 felek rogzitik, hogv kcrctszcrz6d6s keret6ben clvegzcnd5 munk6k:

P6cs r'6ros teriileten bcipitetlcn ijnkorm6nr,zati tcriiletcn kasz616si 6s parlagfii mentesit6si

munkik.

8. Megrendel5 adott kozb eszerzls megval6sitdsa 6rdek6ben megtendel6 lapot (tovibbiakban:

egyedi megrendel6s) knld. Felek meg6llapodnak abban, hogy a keretszerz6d6s alapiin l6trejov6

egyedi kotelmi iogviszonluk az egyedi megrendel5 lap alaplin 
f 
on l6tre. A Felek kiielentik, hogy

ielen keretszerz6d6s, illet6lcg a kcrctszcrz5d6s id6tartama alatt kiknldend6 egvedi megrendel6lap

akerctszerz6d6s tirgy,6t kepezii szolgiltatis tcliesit6s6nek valamcnnyi fclt6tclet tartalmazza, illetve

tartalmazri fogja, erre figyelemmel az egyedi megrendel6sek sor6n kiilon meg6llapoddLst nem

kotnek.

III.
A FELEKJOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

9, Yilllalkozo a lefolr.tatott k6zbcszcrzesi elidr"{s alapiin mcgkcitott iclcn keretszerz6d6s, az

cgyedi megrende16sek rendelkczcsci, illcn.c a Nlegrendel6 utasitisai szerint koteles el16rni.

N{egrendel6 utasitdLsa nem terjedhet kr a munka megszervez6s6re, nem teheti a teliesit6st

tcrhesebb6.

10. Ha Megrendel6 c6lszeriitlen vagy szakszerritlen utasit6st ad, erre a Y6l7alkoz6 koteles 6t

indokol6st tartalmazo r,6lem6ny lafeft6s6r,cl, irdsban Frgvelmeztetni. Ha a N[egrendel5 a

figyelmeztet6s ellen6re utasitisit fenntartia, a \'6llalkoz<i az cgr,edi szerz6d6st feLmondhatia,

illcttilcg a kererszcrz6d6stiil indokolissal cllitott irisbch nvilatkozattal cldllhat. Ha nem 6ll el, a

Nlegrendel5 utasit6sa szerint a Nlcgrendel6 kock6zatdra koteles a munkdt elv6gezni.

1 1. Amennyiben Villalkoz6nak az aiinlatt felhiv6sban , a szerz6d6sbe, vagy annak mell6kleteiben

nem szerepl5, a teljesit6shez szriks6ges egy6b informici6r^ v^rr sziiks6ge, koteles az rnformici6
ig6ny6r5l Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiteni. Megrendel5 villlalia, hogy V6llalkoz6 6ltal

6sszerrien k6rt, a szerz6d|.sszerri teljesit6shez sziiks6ges minden inform6ci6t, adatot, nyilatkozatot,
hozzijdrulS.st a lehet6 legrovidebb 6sszcrri hat6rid6n behil - k6sedelem n6lktil - Vdllalkoz6
rendelkez6s6re bocsi'tia.

12. Yilllalkozo haladdktalanul kozol Megrendel5vel mrnden olyan korr.ilm6nyt, amely jelen

keretszerz(id6s 6s az egvedi megrendel6sek teljesit6s6t 6tdemben 6rinti vagy befolyisolia. Az
6rtesit6sben rogziteni kell az okokat, 6s javaslatokat kell tenni a megold6sra.

13. Megrendel5 jogosult a Villalkoz6 ter,6kenvs6g6t ellen6rizni, de az ellen6rz6s aYlllalkozo
szerz6dlsszerri teljesit6s6t ncm hitrdltathatia. \'illalkoz<,r ncm mentesiil a felel5sseg al6l, ha

N{egrendel6 az ellen6rz6st eLmulasztotta \-agv nem megfelekien vegeztc cl, cs nem is l-rivatkozhat

lffa.
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14. A V6llalkoz6 a teliesit6s6hez ir>gosult alvillalkozo(ka)t ig6nvbe venni. A V6tlalkoz6 a

szerz5d6s megkot6s6nek id6pontjiban, majd - a kes5bb bevont alt,illla\kozok tekintet6ben - a
szerz6d6s teljesit6s6nek id5tartama alatt koteles el5zetesen a Megrendel6nek valamennyi
olyzn alvillalkoz6t beielenteni (a megnevez6sen t:6,l az el6rhet5s6g, valaminr a k6pviseletre
jogosult megielol6s6vel), amely r6szt vesz a szerz6d6.s teljesit6s6ben. A V6llalkoz6 a szerz6d6s
teljesit6s6nek id6tartama alatt koteles a Megrendel6t tilllkoztatni az alvdllalkoz6k
beielent6sben kozolt adatainak vakoz.6sar6l. A Villalkozo a szerz6d6sbc foglaltan nyilatkozik
arr6l, hogy a szcrz6d6s tellcsiteschcz ncm vcsz igcnvbc a k<izbeszerzcsi eljdrdsban el6irt
l<tz6,ro okok hat6lya alatt dllo alv6llalkoz6t.

15. V6llalkozo a teljesit6shez a kozbeszerzesi eljar6,s sordn, az alkalmassS,g6,nak igazolilsdban
r6:szt vett szervezetet a I(bt. 65. S (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don koteles
ig6nybe venni, valamint koteles a teljesit6sbe bevonni az alkalmassi,g igazolils6hoz bemutatott
szakembeteket. E szervezetek vagy szakemberek bevonisa akkor maradhat el, vagy helyetti.ik
akkot vonhat6 be mi,s (ide6rwe az 5,talakul6s, egyesiil6.s, sz6w6l6s ritjdn tort6nt jogutodl6s
eseteit is), ha a Y6llalkoz6 e szervczet y^gy szakember nelki.il vag): a helyette bevont rij
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak ^z alkalmass6gi kor.etelm6nyeknek,
amelyeknek a Yillalkoz6 a kcizbeszerz4-si elj6risban az adott szenezettel vagy szakemberrel
egyiitt felelt meg. Y|lTalkozoru a kiczbeszerz|.si el16r6,s sor6n bemutatott szervezetek 6s

szakemberek bevonis6ra tekintet6ben egy6bir6r'.ta I(bt. 138. $ (4) bekezd6se alkalmazand6.

16. Villalkozo a jogosan ig6nybe vett alv6llalkoz66rt rigv felel, mintha a munk6t maga
v6.gezte volna, ah,dllalkoz6 iogosulatlan ig6nvber,6tele eset6n pedig feleltis minden olvan
kir6rt is, amely anelktil ncm kcjvetkczctt volna bc,

17. L/dllalko4i kritelerytt$gel udl/a/ uru, hogy a Sryriddes /c/ja.ri/i* nrdn.lbjumato:an legaldbb kdt (2)

fd hdtniryos be!rytfi munkaudllaltit alkalmaq, A Megrende/6 a hitniryos hefi4etiil munkaadllalik
rendelkeTdsre dlldsdl a kdpuisehtdben e/jini, kapcsolattartd srymdfi kiiryemilkt)ddsduel esetenkdnt,

sryinipnibasryrien ellendrai. Vdllalko{ kiiteles a Megrendeld rdsqdrdl a kapcsolattartd sryndfi fe/hiadsdra
a adllaldsdnak nljesiilisil a nljesitds fofiandn okiratokkal (a hdtninlos hefiTetii ,,mindstig" igaqoldsdra
alkalmas okiratokkal) iga1olni, aiyal, hogy a hdtrinlos helyrytit nunkaudl/alrik

- ndu s7eint kerilljenek megieltildsre;

- mi alapjdn/mifien qempont(ok)ra lekinlellel (me[tjogsiabd/1i rendelkeTds a/ap1dn) mindiilnek hdtrdnlos
hefiTgrti nunkaadllaldknak (a7a7ai/991.|V. nraery 57/8. $ ft) bekeidds l. uagy 2. pontjdnak
m e fi i k re n de I ke 7i s e a I apj d n m i n 6 s ii / h d t rd n1 o s h e fi q,e t il n a n ka ud / la 16 n a k) ;
- a STeraddds teljesitdsdaeliissTefiigd$en (annak sonin) mijen konkrdtfeladatokat ldtnak el (pl.

munkakiir).

,4 hdtrin-yos he/1rytil ntankail//a/di ,,nitrisi.q" i,gu1o/iilra runulkoi! dok.uruer/rntok. ntegnercid.re:

1991.
l. ds

dvi IV. tdrvdny 57/8. S @) bekezdds
2. pontja szerinti relevdns feltdtelek

A hdtrdnyos helyzetil munkavdllaldi
,, minds d g " ig azo ltis tir a vo n ot kozd
dokumentum kiildndsen (de nem.

kizdrdlasosan)
l. a) az elfzci 6 hdnapban nem dllt

munkatigti hat6sdg igazoldsdnak mdsolata
munkav i s z o nyb an, munkav d gz d s r e i r dnyu I 6

ewdb iowiszonvban
b) nem szerzett kdzdpfokit vdgzettsdget

vagl szakkdpesitdst (ISCED 3)

1. legmagasabb iskolai vdgzettsdget igazolo
b izo nyin dny mds o I at a (b drmilye n

vdgzettsd g hidnydban a munkavdllal6
6nkd nt e s nvil at kozat a)

munkailgyi hat1sdg igazoldsdnak mdsolata
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l. c) 50 dven./blilli szem,!ly dletkort igazol| hivatalos okmdny (pl.

hatdsdgi igazolvdny

l. d) egy vag tobb eltartottal egedill dki
felnritt

munkntigti hat 6 s dg igazo I ds dnak mds o I at a

v agy munkav dl lal 6 6nkd nt e s nyi I at kozat a

l. e) valamely tagdllam olyan dgazatdban
vagt szakmdjiban dolgozik, amelyben 25%o-

kal nagtobb a nemi egyenstilyhidny, mint e
tagdllam valamennyi gazdasagi dgazatdra
jellemzri dtlagos egtensulyhidny, ds ezen

alulreprezentalt nemi csoportba tartozik

munkati glti hat 6 s dg i gaz o I ds dnak mds o I at a

l.-f) eqy tagdllam nemzetistighez tartozik, ds

akinek szakmai, nyelvi kdpzdsdnek vagt
s zakmai t apas z I al al dnak me ge r ri s I t d s d r e v an
sziilrsdge ahhoz, hogt javuljanak munkdba

dlldsi esdlvei esy biztos munkahelyen

munkailg,ti hat 6 s dg i gazol ds anak mds ol ata
v ag,, munkav dl I al 6 onkd n t e s nyil atkozat a

2. Srilyosan hdtrdnyos helyzet{i
munkavdllal1, aki legaldbb 24 h1napja

munkandlktili

munkatigti hat 6 s dg i gazo las dnak mds o I at a

A hritrr)nyu he/yrylil signdfy .lbg/alko'{alcisa akkor mindsiil tryri1dds:ryninek, hu

aa/amennli uonalkoid .li//ite/ Jinni/lailt okira//a/ igaio/ja a L/d//alko{. Megrende16

ualamenn1i, a .felen pon/ tryinti e/lendrVlse kliriben tett intiikeddsdrdl jegyTdkiiryuet

kds71t. Abban a< esetben, amennliben a Megrendelf dsTfeli, hrgy a V,illalko$ a

teljesitdsbe a hdtrirytos helqetfr munkaudllal,lkat nem aagy nem legalnbb a

negajrinlrim sierinli sTdnbm aonja be, pdthatdridd tiirydsduel fel:ryilitja a Vdllalkoryit a

sryradddssqgn;i hefi7et bi4otittiilra, me/1 pdthatdidd elmulasqldsa sTerT1ddxrygdsnek mindsiil. Ebben ai
esetben Vdllalko4i kiitbdr Jirytisdre kiiteles. A ktitbdr a ptithatiidd napjdrdl esedikes. A kiitbdr m,irlike
naponkint h hr)trrinlos hellietti nankaurillalinkdnt a7 egltedi ruegrendelds alapjin elsryimolt, Ayl oatp.At

s4imitotl ellensrylgiltalis 0,50h-a. A ktitbir naximdlis ndrtike a7 egyedi negrendelis kapadn: aq egyedi

megrendelds alapjdn elsqamoh, dltaldnos forgalni add nilkiil s4initott ellensrylg,iltatds: 20 %-a. E4 kiiuetden

M egre n de ld a I egy e di m egre n de ld s t a io n n a li h atd I $ a I fe lm o n d h a y' a.

A kdsede/mi kiitbdr maxirndlis mdrtdke a keretsqetaddis nettd keretiissryegenek /0 %-a. E7! ki)uetden Megrendelt

a ke re ts ryriddd s / a io n n a /i h a / d / /y a / 
. li / nt o n d lt a lj a.

18. Villalkoz6 kritclcs gondr>skodni a r-onatkozo miisz.aki, munkar'6delmi, biztons{gtechnikai,
rriz- 6s kornyezen'6dclmr cl6irisok, r,alamint a vonatkozo NISZ el5irisok betart6sir6l. Fentiek
tart6s 6s sorozatos elmulasztdsa eset6n Megrendel5 jogosult YllTalkozo 6rtelemszerri vonatkoz6
sz6ml6it min6s6gr levonissal csrikkenteni. Az 6let-, 6s vagyonbiztonsigot veszllyeztet6 esetben

pedig a konkr6t megrendel6s6t6l e1611:ri,6s jelen szerz6d6stazonr:.a,lihatallyal felmondani.

1,9. Y|llalkozo felel6s a teljesit6shez sziiks6ges elegend6 szimi 6s szaktudisri szem|lyzet
biztositis66tt. Vdllalkoz6 felel5s az alkaknazottainak magatartasS.6rt a tel)esit6s hely6n.

20. Yillalkozo felel5s a helyszinen vlgzett minden tev6kenys6g biztositdsd6rt, 6s 
^tev6kenys6g6vel osszefiigg6sben harmadik szem6lynek okozott kdr6.rt. V6llalkoz6 koteles

megtenni a s zriks 6ges kdrmegel6z6si int6zked6s eket.

21. A Y6llalkozo ^z 6kala 6s alkalmazottar 6ltal a Megrendel5nek v^gy a harmadik
szem6lynek okozott kfu|tt teljes felel6ss6ggel tartozTk. E korben a Y6llalkoz6 kifejezetten
kotelezetts6get vdllal arra, hogv a ter'6kenvs6g6b61 ered6 kdrokat k6zvetleni.il a kdrosult fel6,
telies korrien mcgt6riti.
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22. A Nfegrendel5hoz benyujtott kirterit6si ig6ny esct6n a Nlegrendel6 tor'6bbitia az igenyt a

Y|llalkozo fel6 tovdbbi iigyint6z6sre. A tov6bbit6ssal egyideirileg Megrendelti t6j6kozt^ti^ 
^kirosultat ^z iigy 5,tt6.tel6.r6l 6s a Y6llalkoz6 vonatkoz6 adatafuol (n6v, sz6khely,

felel6ss6gb iztosit6, kotv6nysz6m).

23. Yiilalkoz6 a szerz6d6s al6lr6sakor, ezt kcivet6en pedig a szeru6d6s fenn6ll6sa alatt a

Megrendel5 felhir,6s6ra haladektalanul koteles a Nfegrendelt5 fele a biztosit6si szerz6d6.s vagy
kotv6ny bemutatdsdval igazolni, hog., rendelkezik dltaldnos 6s legaldbb a szerz6d6s tdrgya szednti
tev6kenys6gre kiterjed6, 5.000.000, HUF/6v, 

^z^z 
otmill6 forintf 6v 6s k6resem6nyenk6nt

2.000.000 HUF, 
^z^z 

k6tmilli6 forint cisszegre sz6l6 felel5ss6gbiztosit6ssal. A biztosit6si
szerz6d6s vagy kotv6ny bemutat6s a szerz6d6skot6s felt6tele.

- Biztosit6 megnevez6se: Generali Biztosit6

- I(ow6nysz6m:95595003390(141500

A felel5ss6gbiztositist a \'6llalkoz6 a szcrz6des megszfineseig koteles fenntartani. Amennviben a

V6llalkoz6 biztositdsa - a V6[alkoz6nak fel nem rohato okb6l - mcgszfinik 6s helyette
halad6ktalanul, de legk6s5bb a megszrin6st5l szdmitott B n ptarr napon behil rij biztositdsi
szerz6d6st nem k6t, e mulasztis a szerz6d6snek a Megrendel6 6ltali azonr.ali megsziintet6s6t
(szankci6s felmond6s6t) vonhatja maga utin. Amennyiben a V6llalkozo felel6ss6gbiztositdsa a

YdlTalkozo mulasztis6b6l vagy m6s, sz6m6.ra felr6hat6 okbol szrinik meg a N{egrendel5 fogosult a

sz erz 6 dls az onnal ha tdllyal tort6 n6 felmon dd s dra.

24. Az esedeges munkabaleseteket \'6llalkoz6 jelenti 6s tartja nyilr,6n.

25. A Y6llalkozo 6s a Megrendel6 a keretszerz6dl.s 6,s az egyedi megrendel6sek teljesit6se

6rdek6ben a fentieken uL,6ltal6ban is egyiittmrikodnek. Ennek megfelel5en kell5 id5ben egymis
rendelkez6s6rcbocsitl6k a sziiks6ges adatokat 6s eszkozoket, valamint gondoskodnak a teljesit6s

tov6bbi felt6teleinek megteremt6s6r6l. Az egyiittmrikod6si kotelezetts6g Megrendel6
vonatkozis6ban nem jelent tobbletkotelezetts6g-v61lal6st.

26. A Vdllalkozo - amennviben kiilfoldi adoillct5s"g" - k<iteles a kcretszerz6dlshez arca

vonatkoz6 meghatalmaz6st csat()lni, h.rg\, ^z illctosege szerinti adohat6s6gt6l ^ magy^r

ad6hatos6g kozvetlenril beszerezhet a V6llalkoz6ra votatkoz6 adatokat az orsz6gok kozotti
j ogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil.

27. Y6lJalkoz6 koteles a keretszeru6dl.s teliesit6s6nek telyes id6tartama alatt daidonosi
szerkezetdt Megrendel6 sz6mira megismerhet6v6 tenni 6s Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiteni a

I(bt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti iigvleteir6l.

IV.
MEGRENDELES

28. Megrendel6 egyedi megrendel5t k6.szit, melyben megadia a szolglltatds teljesit6s6nek

id6szakdt, megnevezi a szolgilltat6ssal 6rintett teriileteket. Megrendel6 az egyedi megrendel6t az

adott h6t kezdet6t megel6z6 h6rom munkanappal kor6bban a Yallalkoz6 szdmira bisban
megki.ildi. Amennyiben Villalkozo az an'en ir6sbeli megrendeltivel kapcsolarban 24 6rdn beliil
krfog6st nem terjeszt el5, igy azt a Fclck elfogadottnak tekintik ,\mcnnyiben Yilllalkozo az

ritemtervben meghatdrozotth^t6rid6ket elmulasztia kotberfrzetcsi kritclezetts69 terheli.

29. Yiitalkoz6 munk6kat terv szerint, legk6s6bb az egyedt megrendel5ben megielolt d6tumot
kovet6 munkanapon kciteles megfelel6 szemllyzettel 6s eszkozokkel a helyszinre 6rkezni 6s a
megrendelt szolg6ltatist megkezdeni. Amennyiben a koztenileu nov6nyzet 6llapot6b6l kifolyolag

6let-, baleset-, vagy vagyoni k6n,esz6lv ill fenn a kozteriileten, melvet a Megrendel6 1elez. a

V6llalkozo fele, 6s a veszelv elhdritisit a keretszerziidcsben ft>glalt munkanemek valamelyikevel

*Sw



megrendeli, a \'6llalkozo felel6s munkdk mcgkezd6ser5l a megrendelest6l sz{mitott 3 6r6n beliil
gondoskodni.

30. Villalkoz6 az egyedi me$endel5ben meghatirozott munka teljesit6se sor6n 6pit6si napl6t
vezet a szolgdltat6s teljesit6s6r5l. Az 6pit6si napl6ban aYilllalkozo a 35. pontban meghatilrozott
munkanem szerinti bont6sban koteles felti.intetni a teliesit6si id6szakokat (napokra lebontva), a

szolgilltatilssal 6rintett terilletek nagys6git azok alapteriilet6nek m'-ben tort6n6 megje1ol6s6r,el, a

teljesitett munka6rikat, valamint mindcn olyan kodilm6nyt, mcly megrendelt teljesit6st

befoly{solja. A N{egrcndelii a tclicsitcst iog<>sult cllcn6rizni, 6s 6szrcv6telcit az 6pit6si napl6ban

fcljcgl'czni. Nlegrendcl6 fclm6rcsi napl<i alapjdn illitja kr a tclicsit6sigazolist a teliesit6st kovet5 5

munkanapon beliil.

31. Vdllalkoz6 a feladatarnak ell6tds6b6l keletkez5 hullad6kot koteles annak fajt|jdnak
megfelel6en Megrendel6 61nal meghat6rozott hullad6kkezel6 l6tesitm6nybe (P6cs-I(ok6nyi
Regiondlis Hullad6kkezel6 I(ozpont) szillitani. A zoldhullad6k kezel6s kolts6g6t Megrendel6 a

Vdllalkoz6 szimliia alapjin megt6riti a Villalkoz<i rlszere

v.
KERET SZ BF.ZOOflS HATALYA, rD oTARTAMA, T ELJESiT n S H srvE

32. Szerz6d6 Felek rogzi6k, hogy jelen keretszerz6d6s a mindk6t f6l altalt al6u6.ssal - elt6r6
id6pontban tort6n6 aliuds eset6n a k6s5bbi alllr:is napilr - l6p hat6lyba, 6s ett6l szimitottan
hatl.rozott id6tartamra,24 honapra kotik. Felek kikotik, hogt' a hatArozott id5tartam eltelte el6tt
a keretszerz6d6.s megsziinik a mcgdllapod6s 34. pontjdban meghatarozott keretcisszeg

kimeril6sekor, \'ag)' a ielen kcrctsze rztid6sben rogzitett cgr'6b fclt6tcl bekovetkeztekor.
Amennviben a sz.erz.6d6s id6tartama alatt a megjelolt keret6sszeg nem keriil teljes m6rt6kben
felhasznllS.sra, V6llalkoz6 ^z esedegesen ebb6l ered6 k6rig6ny6t nem 6rv6nyesitheti
Megrendel6vel szemben.

33. A teljesit6s helvszineinek felsorolis6t ielen kerctszerz6d6s 1 . szimi mell6klet6t k6pez6
felada tleir6s tartaknazza.

VI.
ELLENERTEK, FIZETESI FELTETELEK

34. Akeretszerz6d6s keretosszege 15.000.000,- F.t + Afe/24h6nap

35. Szerz6d6 Felek a v6llalkoz6i drjat az alibbiak szerint 6llapitl6k meg

a) kiilteries sik/g6pi tedilet kaszhlfusa:8 Ft+AFA/m'z
b) ki.ilteries ftzsiis / ktzi teriilet kasziiisa: 9 F r+A FA /m'z
c) kiilterfes teriileten kaszil6k iisszegyiiit6se, elsz6llitdsa: 9 Fr+AFA/m':
d) seg6dmunka: 1.690 Ft+;\lrr\/6ra
e) motodiit6szes szakmunka: 2.350 Ft+AFA/ora
0 teherg6pkocsi (3 t): 4.400 f't+Af'A/6ra

36. A16,ilatk6r5 elSleget nem [tzet. A Vdllalkoz6 a hullad6kkezel6s dij6t knlon koteles szdml|zria
Megrendel6 r6.sz6.re. A vdllalkozisi dii kifizet6se szerz6dlsszerfi teliesit6st kovet6en, a I(bt. 135. $

(5)-(6) bekezd6s6ben 6s a Ptk. 6:130. (\ (1) bckezd6s6ben foglaltak szerint a szlmla k6zhezv6tel6t
vagy - ha b6tmelr', a Ptk.6:13(-). $ (2) bekezdeseben szabilyozott konilm6ny fenn6ll - azigazolt
szen6d|sszerri teljesit6st kovet6 30 napon belil, sz6mla ellen6ben, a Raiffeisen Bank Zrt.
p6.nzint6.zetn6l vezetett 12072521-01682457-00100006 szim:6 p6nzforgalmi szdmliljdra valo
dtutalissal, fodntban (HUF) tot6nik.
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37. Megrendel6 akerctszerz6d6s 6s az egyedi megrendel6sek teljesit6se sor6n az ad6zis rendi6r6l
sz6l6 2077. 6vi CL. torv6ny (Art) 6s vonatkoz6 logszab6lyok rendelkez6seit alkalmazza.
Ydllalkoz6 nem fizethet, illetve szimolhat el a szerz6d6s teljesit6s6vel osszefi.igg6sben olyan
kolts6geket, melyek a I(bt. 62. S (1) bekezd6s k) pontj6nak, ka) - kb) alpontj6ban meghat|,rozott
felt6teleknek nem megfelel6 t6rsasig tekintet6ben merijlnek fel, 6s melvek V6llalkoz6 ad6koteles
jovedelmenek csokkent6sere alkalmasak

38. V6llalkoz6 az rgazoh teljesitest kovet6en jogosult szimla benyrijt6s6ra. A szdmlilt mindenkor
egy p6ld6nyban, a Megrendel5 sz6khely6t feltrintetve kell ki6llitani 6s leadni vagy megki.ildeni.

39. V6llalkoz6 a kibocs6tott szimliln koteles felttntetni az egyedi megrendel6 t5,rgy6,ra valo
hivatkoz6st. A szimla mell6klete a felm6r6si napl6, a telf esit6si igazolds, valamint a hulladdk
m6rlegjegy. Ett6l elt6r,6en kidllitott sz6ml6k esetcben ltlegrendclli jogosult az<'tkat
azonosithatadank6nt visszakuldcni, cs a visszaktildott szimliban cn'cnycsitett k<ivctel6s ncm r,6lik
esed6kesse.

40. Jelen keretszerz6d6s es az egyedi megrendel6sek AFr\ finanszuozl,sa a hat6lyos jogszab6lyok
el6lrisai s z ednt tort6nik.

41. Megrendel6 ftzetlsi k6sedelme eset6n a Y6llalkoz6 a I(bt. rendelkez6seinek megfelel6en
jogosult a Ptk. 6:155.$-6ban meghat6rozott k6sedelmi kamatot, illerve a behajt6si kolts6g6tal6nyr6l
szolo 2016.6vi IX. torv6ny 3. S (1) bekezd6se szerinti forintcisszeget kovetelni.

VII.
KESEDELMES TELJESiTES, MEGHIUSULAS, XANTNNiTESI FELEL6SSEG

42. Yiilalkoz6t a szerz6d6s szerinti munk6k az egyedt megrendel6ben meghatl,rozott hatirid5k
onhib6j6b6l tort6n6 elmulasztdsa eset6n k6sedelmi kotb6rfizet6si kotelezetts6g. terheli. A
k6sedelmi kotb6r m6rt6ke naponk6nt az egl,edi megrendel6s alapidn clszdmoh, AFr\ n6lkiil
szdmitott ellenszolgiltatas 2 0'o-a. .\ kcscdelmi kiitbcr a kcscdcle mbcescs napjdt6l csedekes.
I(6sedelmi kotb6r maxrm6lis mcrteke az egyedi mcgrendeles kapcs{n: az egyedi megrendeles
alapjdn elsz6molt, 6ltal6nos forgalmr ado nelkiil sz6mitott ellenszolg6ltat6s: 30 u/o-a A kesedelmi
kotb6r maximilis m6rt6ke akeretszerz6d6s nett5 keretcisszeg6.nek 10 o/o-a.

43. A Megtendel5 csak abban az esetben tarthat ig6nyt a k6sedelmi kotbdrre, amennyiben a

k6sedelem aYdlTalkoz6 hibdi6b6l ered. Amennyiben a Megrendel6 a V6llalkoz6 6ltal6sszerfien
k6rt, a szerz6dlsszerri teljesit6shez sztiks6ges inform6ci6t, adatot, nvilatkozatot, hozz6i6rul6st,
dont6st a Szerz6d6 felek dltal irdsban rogzitett hatdnd6n belul nem bocsitfa a YlLlalkozo
rendelkez6s6re, 6s a k6sedelmes teliesit6s 1<tz6rolag N,lcgrcndel6 ebb6li Villalkoztl 6ltal el nem
h6rithato mulasztis6b6l ered, abban az esetben kotb6rig6ny nem 6rv6nyesithet5. V6llalkoz6t
tovibb6 nem tetheli kotb6rfizet6si kotelezetts6g, ha kotelezetts6gei teljesit6s6t r.is maior
akadilyozza meg. Vis maior alatt 6rtend5k kiilonosen elemi csap6sok, szu6jkok vagy egy6b
munkahelyi zavarg6sok, foldcsuszamldsok, foldreng6sek, viharok, vill6mcsap6sok, draddsok,
valamint egy6b hasonl6, el6re nem lithat6 esem6nvek, amelvek mindk6t fel 6rdekkor6n kivtil
meriilnek fel, cs amelveket a fclek kello gondossdg4al scm tudnak kikiisz<jbolni.

44. Ha a keretszerz6dl.s - olyan okbol, amelyirt \'6llalkoz<i felel<is - mcghirisul, a Villalkoz6
koteles az ilkalanos forgalmi ad6 n6lkiil szamitott keretszerz5d6s szcrinu keretosszeg 15 o/o-6rak

megfelel5, sz6mszerien 2.250.000 HUF, azaz k6tnll\,6-k6.tszazotezer forint osszegri kotb6r
megfizet6s6re. Felek rogzitik, hogy a meghirisul6si kotb6r vetit6si alapia a teljesit6s aranyiban
cscikken.
45. Megrendel5 kotb6rig6ny6nek erv6nyesit6se nem felenu a Megrendel6 egyeb ig6nyeinek -
hibis teljesit6shcz kot6d6 - elr.csztcset.
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46. A Megrendel5 az egyedt mcgrendel6st5l cl6llhat, kciteles azonban aYilllalkozo altal az el6ll6s

kozl6s6ig rgazolhatoan elk6szitctt, illcn'e mcgkczdctt munk{k tel;es ellen6rt6k6t megt6riteni 6s

Villalkoz 6 j ogos ult cgr,6b igaz.olt kirinak megt6ritesc t ig6nvelni.

VIII.
A KERETSZE,P.ZdDES MODOSiIASE, MEGSZUNESE ES ANNAK

JOGKoVETKEZI/aNYEI

47. Szerz6d6 Felek jelen keretszerz6d6srl<tz6,rolaga I(bt. 141. \ szerinti kori.ilm6nyek fenn6llta

eset6n m6dosithatjdk.

48. Bdrmelyik f6l iogosult a ielen keretszerz6d6st 90 n^pt6ri napos felmondisi hat6rid6vel, a

misik felhez int6zett ir6sbeli nyilatkozattal, indokolds n6lkiil, rendes felmond6ssal felmondani.
Eg,voldahi felmond6s eset6n a felmondisi id6 kezd6 napja a felmond6 f6l t6rtivev6nyes 6rtesit5

level6nek a m6sik f6llltaltk6.zbezv6tele. A Posta 6ltali misodik eredm6nytelen k6zbesit6si kis6rlet

eset6n a lev6l k6zbesitettnek tekinthet5.

49. Megrendel(l jelen keretszerz<id6st a \'6llalkoz<ihoz intezett irisbeli nyilatkozattal, kirt6rit6si
kotelezetts6g n6lktil azonnali hatillval felmondhatia, ha

a) a Y6llalkoz6 ielen keretszerz6d6sben foglalt szerz6d6ses kotelezetts6geit srilyosan vagy

ism6telten megszegi;

b) olyan okb6l, ami6rt V6llalkoz6 felel6s birmely egyedi megrendel6s megszrinik,

c) aY6llalkoz6 a Megrendel6 iltal megadott 6sszeni hatdrid6n beliil nem tesz eleget annak

a felhiv6snak, hogy keretszerz6d6sben foglalt kotelezetts6geinek tegyen eleget;

d) a Y|llalkozo a 35. pontban meghatirozott egvs6g6rak b6rmelyik6t egyoldalian,
Megrende16 h6,r6,ny ara m6dosit)a,

e) aY6llalkoz6 frzet6sk6ptelenn6 v61lk, felszimol6si vagy v6gelszirnol6si elj6,r6s indul vele

s z emb en, felftigges z ti gazdasigp tev6kenys 696 t;

f) a YillTalkozo 6ltal fizetend6 k6sedelmi kotb6r cisszege el6ri ielen keretszerz6d6sben

meghatirozott maxim{Lis m6rt6ket ftetetszerz5d6s szerinti, AFA n6lktil szimitott
keretcisszeg 10 oh-At.) /il1,en esetben a N{egrendel5 meghirisuldsi kotb6rt nem

kor.etelhet/;
g) 

f 
oge15s marasztal<i hatirozatot hoznak a \'.{llalkoz<i szakmai ter'6ken1's6g<it 6rint6
szabdlys6rt6s vagy b6ncselekm6ny mratt.

h)a I(ozbeszerulsi Dont5bizottsig a I(bt. 152. $ szerinti hatirozatdban meglllapitotta a

kozbeszerz6si elj6r6sra vonatkoz6 szabillyok megs6rt6s6t, felt6ve, hogy a jogs6rt6s

be folyd s olta a kcizbes z er z6si eliirist lezir6 dont6s t,

,) a Yillalkoz6 brztositl,si szerz6d6se a jelen szerz6d6.s id6tartama alatt megszrinik 6s

helyette a Yillalkoz6 rlj biztositisi szerz6d6st nem kot, r'agy amennyiben a biztosit6si

szerz6d6s nem a Villalkoz6nak felr6hato okb6l szfint meg, a megszrint6st kovet5 8

flapon beliil nem kot;

D aY6llalkoz6 a I(bt. 138. S Q) - $) bekezd6s6ben foglaltakat megs6rti,
k) aY6llalkoz6 megs6rti a titoktart6si kotelezetts6get.

50. Megrendel6 az egyedi megrendel6st (egyedi szerz6d6st) a Yillalkozohoz tntlzett irisbeli
nyilatkozattal, kdrt6rit6si kotclczcttseg nelkiil azonnali hat6llr-al felmondhatia, ha

a) a V6[alkoz6 a szcrz<"rdescs k<itelezettsegcit srilvosan ragv ism6tclten megszegi;

b) az egyedi megrendeles k6sedelmes tcljesit6se okdn k6sedelmi kotber el6ri a maximumot
(a k6sedelemmel 6rintett, szolg6ltat6si elemre elsz6molt, Af'e n6kiil sz6mitott
ellenszolg6ltatis 30 o/o -6t),

c) aYilllalkozo a lvlegrendel6 6ltal megadott 6sszer6 hat6id6n beliil nem tesz eleget annak

a felhiv6snak, hogy szerz6dlsszerfi kotelezetts6geinek tegyen eleget;
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d) az 
^dott 

krjtelezetts6glre el6rt teljesit6si hat6id6letelte el5tt nyilv6nvalovi v6lik, hogy a
Y6l7alkoz6 az egyedi megtendel5ben rogzitett munk6t csak sz6mottev5 kds6ssel vagy - a

fogyat6koss6g kiktiszobol6s6re (tzott m6lt6nyos hat6rid6 letelte ellen6re is - hib6san
tudya elr'6gezni.

51. A N{egrendel5 a keretszerz5dest felmondhatia vagv * a Ptk.-ban foglaltak szerinr - at6l
el6llhat, ha a I(bt. 1,43. S (1) bekezdeseben meghatarozott esctek b6rmelyike fenn6ll. A
Megrendel5 a Yi'llalkozohoz tntlzett ir6sbeli nyiatkozattal, k6rt6rit6si kotelezetts6g n6knl
azonnali hatil)yal felmondja a keretszerz6d6.st, ha a Y6llalkoz6 rulajdoni helyzet6ben vagy
tulajdoni viszonyaiban b6rmely, a I(bt. 143. S (3) bekezd6s6ben meghat|,rozott konilmeny
bekovetkezik.

52. V6llalkozonak a szerz6desszeg6scb6l ered5 k6rt mcg kell teritenie, es mentesitenie kell a
Megrendel6t, illetve annak \,'6llalkozoit 6s alkaimazottait mrnden perrel, ig6nnyel, r,esztes6ggel 6s

kdnal szemben, amely aY6llalkoz6 tev6kenys6g6b5l vagy mulaszt6,s6bol ered jelen keretszerz5d6s
rragy 

^kerctszeru6dls 
alapjin l6treiott egyedi megrendel6s teljesit6se sor6n.

53. A Y6llalkoz6 a Megrendel6 srilyos szerz6d6sszeg6 magataft6sa eset6n jogosult azonnah.
hat6llyal ir6sban felmondani a szerz6d6.st. Ebben az esetben a Y6lTalkoz6 jogosult a
Megrendel5vel szemben 6n 6nyesiteni a szerz6d6.sszeg6sbt5l fakado egv6b ig6nyeit is. Sr1lyos
sz erz6desszeg6s nek tekintend6 ktil<jn <is en, ha :

a) N{egrendel6 6ltal krdllitott igazolis 6rtclmeben cscdekes bdrmch' 6sszeget nem fizet ki a

v6llalkoz6si szerz6d6sben meghatarozott hatdrid6ig, felt6r,e, hogy a Y6llalkozo 6ltal
ttizott legal6bb 30 napos pothat6rid6 is eredm6nyteleniil eltelt, valamint

b) a Megtendel6 fizet6sk6ptelenn6 vilik.
IX.

EGWTTMUTOONS

54. A munkavegzes osszehangol6sa, a szolg6kat6s teljesit6sc sor6n sziiks6gesse vilo int6.zked6sek
megt6tele tekintet6ben.

Megtendel5 r6sz&61 kapcsolattart6 szem6ly:
n6v: Bozsits Boldizs6r
telefon: 30/428 0762
e-mail: bozsits.boldizsar@biokom.hu

Y 6\lalkoz 6 r 6.sz6.r 6l ka p cs ola ttartri s z e m6ly :

n6v: Ereth Attila
telefon: 30/219 0633
e-mail: erethatttla@b aranyap ark. hu

A kapcsolattart6k adatatt (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsz6m6t, stb.) a }relek 1<rz6,rolag a
szerz6d6.s telfesft6s6r,el osszefrigg6 kapcsolattart6s c6ljdbol, illerve az ahhoz kapcsol5d<i egv6b
jogos 6rdckek en'en1'csit6se erdckeben iogosultak kezelni. lie lck ^z adatkezel6s sor6n 

^kapcsol6d6 jogszab6lyok es adarvedclmi szabdlyzat^tk rcndclkez6sei szerint jdrnak el.
55. Szerz6d6 felek jelen keretszerz5d6sben felhatalmazzak az el6z6 pontban megnevezett
k6pvisel6iket, hogy a szolgihatds teljesit6s6vel kapcsolatos dcint6sekn6l, a teliesit6si

legyz6konyvek al6risin6l a feleket teljes jogkorrel k6pviselj6k. Ezen k6pvisel5k jogosultak, illetve
kotelesek megtenni mindazon mriszaki int6zked6seket, nyilatko zatot, amely a keretszerz5d6s vagy
az egyedt megrendel6sek teljesit6s6hez sziiks6gess6 v6lik 6s a jelen kerctszeuld6sben, az egyedt
megrendel6k, illen e ezen dokumentumok mcllekleteiben foglaltakkal nem ellent6tes. Szerz6d6
Felek k6pvisel5inek a jelen keretszerz6d6sben biztositott jogkor6nek korl6toz6,sa a m6sik f6llel
szemben csak ir6sbeli kozl6st5l kezdve hat6lyos. A k6pvisel5k szem6ly6ben tort6n6 v6kozist a

felek egym6ssal azonnal, ir6sban kozlik.



56. Szerz6d6 Felek kotelesek egym6s kozotti valamennyi kcjzl6st, 6rtesit6st, int6zked6st 6s

dont6st ir6sban rogziteni 6s egvmishoz halad6ktalanul cl;uttatni. Nlinden olvan kcizl6st, mely a

keretszerz6d6s vagv az egl edi n"rcgrendclcsck vonatkozisiban a cimzctt rcsz.6r6l tudomdsulv6tclt,

vagy int6zked6si kiitclczcttscgct iclcnt, illcn,c keletkeztet, postai riton is meg kell kiildeni. A postai

riton eljuttatott n)'ilatkozatok k6zbesitettnek tekintend5ek, amennyiben azok ,,nem kereste",

,,6tv6telt megtagadta", ,,ck\zett ismereden" vagy hasonl6 tartalmri postai jelz6ssel 6rkeznek vissza

a r:tlatkozattev6hoz.

57. Megrendel6nek 6s Villalkoz6nak mindent meg kell tennie annak 6rdek6ben, hogy kozveden

tirgyal6sokon, b6k6s riton rendezzetek minden olyan n6zeteltrlr6st vagv vitit, amely kozottiik a

keretszerz5d6ssel vagv eg1'edi megrcndcl6ssel kapcsolatban felmenil. Ha a l\'{egrendel6 6s a

Yillalkozo 6sszerri hatirid6n belr.il nem tudiik megoldani a keretszerz6d6ssel \,^gy 
^z 

alapjln
l6trejott egyedi megrendel6ssel osszefiigg6sben keletkezett jogvit6iukat, annak eldont6se

6rdek6ben al6vetik magukat a hatiskori szabillyokra figyelemmel a P6csi J6rdsbuos6g, illetve

per6tt6kt6l figg6en a P6csi Ton 6nysz6k illet6kess6g6nek.

58. Szerz6d5 Felek megillapodnak abban, hogy jelen keretszerzSd6s harily6nak tafiama alatt 6s

azt kovet5en bizalmasan, iizlcti titokk6nt kczelik a keretszerz5d6s, illerve az egyedi megrendel6ek

teliesit6se kapcsin tudomisukra 
1 
utott inf<rrmici6ikat, tcnvckct va{av adatokat, az.okat harmadik

f6lnek semmrll'en formiban ncm adj6k tovibb. A fenti informdciok, t6nyek, r.alamint adatok - a

misik f6l6kal cl6zetesen adott kifejezett irisbeli hozzlllrulisa n6lkiil -liz6rolag a keretszerz6d6s

6s az egyedi megrendel5ek teljesit6s6re haszn6lhatok fel.

59. Mindk6t f6l tdjlkoztatia 6rintett munkavillal6it a jelen keretszerz6d6sben foglalt

kotelezetts6geirtil 6s felel6ss6get r,6llalnak saj{t munkavillal6ik tekintetrlben a fenti

kotelezetts6gek teliesit6s66rt.

60. Szerz6d6 Felek magukra n6zve kotclez6nek fogadiik el, hogv a I(bt. 6s az alTamhiztartisrol
szolo 2071. 6vi CXCV. torv6ny szerinti rllet6kes ellen6rz6 szervezetek feladat- 6s hatiskoriiknek
megfelel6en a kcizbeszerz1.si eljirdsokat 6s az azok alapjin megkotott szerz6d6sek teliesit6s6t

rendszeresen ellen6rizhetik, 6s hogy r6sziikre a jogszabily szeinti inform6ci6 megadisa [zleti
titokra va16 hivatkozissal nem tagadhat6 meg.

x.
NYIT-ATKOZATOK

61. N{indk6t f6l kijelenti, hog,v

- kell6 felhatalmazissal 6s jogkorrel rendelkezik a jelen kerctszerz6dls alilrdsira 6.s

teljesit6s6re;

- a jelen kerctszerz6d6st a f6l nev6ben al6:iro szem6ly megfelel6, a vonatkozo logszab6lyok
6ltal mcgkivint regisztrilt al6irisi ioggal rcndelkezik, igv 16sz616l a keretszerz6d6s

alauasa 6s teljesitese ncm eredmcnvezi m6s, olvan szerz6dtis, r,agy egy6b jognyrlatkozat

megszeges6t, melybcn f6lk6nt szcrcpel;

- nincs olyan frigg6ben lev5 kotelezetts6ge, vagy 6rdekkor6ben 16v6 m6s koriilm6ny,
amely kedvez6deniil hathat a jelen keretszerz6d6sben foglaltak 6rv6nyess6g6re,

teli esit6s6re, y a9y saj 6t teli esit6si k6szs6g6re, illetve k6pess6g6re.

xI.
EGYEB RENDELKEZESEK

62. A jelen kcrctszerz6d6sben nem szabillyozon k6rd6sekben a Polgdri Torv6nykony'vr6l sz6l6
2013. 6vi V. torv6ny, a kozbeszerz6sekr6l szolo 2015.6vi CXLIII. torv6,ny, valamint az egy6b

kapcsol6d6, hatdlyos jogszab6lyok vonatkoz6 rendelkez6seit, valamint a kcizbeszerzlsr el)6r6sban

k6szitett aiilnlaa felhir,ds el6ir6sait kell alkalmazni.
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63. Jelen keretszerz6d6s elv6laszthatadan r6.sz6t k6pezik az al|bbi mell6kletek:

1. szdm:6 mell6klet: Feladadeiris (ennek esedeges kozbeszerzlsi eljful,s sorin kiadott
m6dosit6sa(i))

2. szdmu mell6klet: Tenilet-krmutatiLs (ennek esetleges kozbeszerzesi elj6r6s sor6n kiadott
modosit6sa(i))

Jelen meg6llapodist a Szerz6d6 felek k6pvisel5i elolvas6s 6s 6ttanulminyozds ut6.n 16vdhagy6lag,
mint akararukkal mindenben megegyez6t 4 eredeti, egyez6 p6ld6nyban :rtik al6, melyb5l 2

p6lddny Megrendel6 t, 2 p 6ld6ny Vdllalko z 6 t illeti.

I(elt: P6cs, 2022. fi&oan
2022

BIOK

Nonprofit Kft.

Xonprofit Kft'
ti ur. si. ' 760l Pr'176

BARAI\TYA PARK Kft.
I(6pviseli: Ereth Attila iigyvezet6

BARANYA PARK KFT.
7761 Kozdrmlleny, Rozsa u,.3212.

I(6pvis eli: Meixner Barna iigwe zet6

Elleniegyz6s a tsIOKOM Nonprofit Kft. r€sz6r6l:

tlt'rta l3t'rtigrrrt

bcszcrzcsi vczctri rs szinrvitcli vt zcttl
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gazdastigi cllcnicgvzir
Srctlirror ics Krrrg:r

jogi cllcnjcgvzri
tlr. Brrlikri l}trlrtra
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