
VALLALKOZASI KERETSZERZ6DES

amely l6trejott egyr6szr5l a BIOKOM Nonprofit Kft. (sz6khely: 7632 P6cs, Sikl6si rit 52,

c6giegyz6kszdma; Cg. 02-09-062862, adoszim: 1,1,01,4959-2-02., k6pviscli: lUeixner Barna

[gyvezet5 rg^zg t6), mint Megrendel6 (a tov6bbiakban: Megrendel6),

mi,sr6szr6l a BARANYA PARK Kft. (sz6khelv: 7761 I(oz6rmislenv, R6zsa utca 32/2.,

c6gjegyz6ks z6,m: 02-09-084378, adoszam: 2(t729549-2-02, banksz amlaszam 1'2072521,-01682451-

OOIOOOOO, k6pviseli: Ereth Attila rigl,vezet6) mint Villalkozo (a tovibbiakban: Vdllalkozil) (a

tov6bbiakban egyiittesen: Szerz6d6 felek) kozott a mai napon az allbbi felt6telekkel.

EL6ZM'6NYEK

1. NIegrendel6, mint aiinlatkcrii 2022. 0'1. h6 1 1' napian ,,Parkgondozhsi' h6- 6s

sikoss6gmentesitesi munk6k 2" targyban a kijzbeszcrzesekr<>l sz<ilti 2015.6vi CXLIII. ton'6nv

(tov6bbiakban: I(bt.) Nlisoclik Resze alapi6n, 't'El)- 20221s 071-1U9U99 iktat6sz6mon k0zz6tett

hirdetm6nnyel nyilt kozbeszerz6si elj6rist inditott. N{egrendel6 a kcizbeszerzisi eli6r6st a l(bt. 61.

\ (5)-(6) bei.zd3se alapjdr- r6szekre bontotta, melynek alapiin a kozbeszen6s 6. r6sz6t k6pezte:

kasz6l6si 6s takaritisi munk6k Peremtemet6kben 6s Kiiztemet6 egyes parcell6iban.

2. Megrendel5 a kozbeszerzls targy|val szemben timasztott mennyis6gi 6s szakmai

ko.,etelm6n'eker az eli6r5,st megindit6 felhir,isban 6s a kozbesz.erz6si dokumentumban hatirozta

meg.

3. Megrendel6 a kozbesze uesi eliaris soran benyujtott aidnlatokat megvizsg6lta, egym6ssal

osszevelette, a sziiks6ges 6rt6kel6st lefolytatta, 6s dont6s6t az elbr.ililst kovet5en, 2022' 6v 08'

h6 30. napjfu ird,sbar-aiLnlattev6kkel kozolte. Megrendel6 hivatkozott kozbeszerz6si eli6r6sban

hozott dont6se szerint a nyertes ai6nlattev6 a 6. rlsz yonatkozasiban V6llalkoz6 lett.

4. Il'en cltizm6nr-ek ut.{n a Szcrz6dri Fclek az al6nlati felhir-isnak, a clokttmcntici6 16szi't

kepez. fcladatlcirdsnak, r'alamint a Villalktizti ktizbcszcrz[sl cl;rirrisbart bcnt [;tort a;inlatanak

megfelel6en az alabbiak szcrint illapodnak meg:

I.
ERTELMEZo RENDELKEZESEK

5. A keretszerz6d6sben szerepl6 alibbi krfeiez6sekre a kovetkez5 meghatiroz6sok

vonatkoznak:

Epit6si napl6: A kererszcrzodes keretein beliil a kozteriileten vegzett parkgondoz6si 6s egy6b

zoldteriileti munk{kkal p6rhuzamosan \rczctett, azok feliegyz6s6re szo19616 dokumentum, melyet

ay6llakoz6 a vonarko; logszabillyok szerint yezet, de ki.ilonosen feltiinteti az aktu6lis d6tumot,

id6jir6siadatokat, az adottn"apon atto6lis munkateriileti egys6geket a terilet-kimutatds alapi6n, az

e11.gzettmunkanemeket, vala'mint minden olyan t6nye z6t, mely a munkav6gz6st befoly6solia'

Kbt.: a l{ozbeszerz6sekr6l szolo 201' 5. 6vi CXLIII' torv6ny'

Keretszerz6d6s:,|elcn kercts z.erz.6d(s, rnch'nck szen'es r6sze annak valamcnnvi mell6kletc, iIIen'e

a kcretszcrz6dcs alapi6rl kiitijtt csr edi r-ncgrcrlclclirk'

Teliesit6sigazolhs:a Nlegrendel<i 6ltal a I(bt. 135. \\ (1) bckczd6sc alapidn kidllitott, az egyedileg

megrendelt munkamcnnvis6g teliesit6s6t igazolo okirat'
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A KERETszT#6oss rAncye
6' Vdllalkoz6 feladat|'t k6pezi az eljdrl,st megindit6 felhiv6sban meghat6,rozott, 6s y1llalkozo
ai'nlatibanvdllalt kovetelm6nyeknek megfelel6Jn , az alilbbiakszerinti p-"6csi peremtemet6k 6s aK6ztemet6 teriiletdn kaszhlhsi 6s takaritdsi munkik ellatdsa , pl.n keretszerzdd6s
elr'"ilaszthatatlan r6szct k6pe z<i 1. szdrnu rnclli'klctbcn f<rglalt rcszletcs fcladatleirds , valamint a 2.
sz6mri mell6klc tben foglalt terule t_ kimu ra r6s s zerin r

7 ' A Szerz6d6 felek rogziuk, hogy keretszcrz6d6s kercteben elvegzend5 munkdk:

Sirtal fedett tertilet kasz6l6sa,
siral fedett teriilet takarit6sa,
sirral nem fedett teriilet kasz6l6sa.

B' Megrendel6 adott kcizb eszerzls megval6sitisa 6rdek6ben megrende16 lapot (tovdbbiakban:egvcdi rncgrcndel6s) kLild' Felck mcgillapo<Jnak.a.!ban, hogv a kcietszerz5d6s alapjdn l6trejov6egyedi kotelmi jogvrszonl'uk az egyedr ,*-s::"9:16 lap alapiinjon l6tre. A Felek kijelentik, hogyjelen keretszerz6d6s, illet5leg akeietszerz6l6, id5t^ri^mu'^i^ttkikrildend6 egyedi megrendel6lapaker.etszetz6dds tdtgydtkepez6 szolgikatil,s teljesit6s6nek valamennyi felt6tel6t tartaknazza, illetvetartalmazni fog;ia, etre figyelemmel-az 
"gyedi 

megrendel6r"k ,ori., ktilon meg6llapod6st nemkotnek,

A SZERZ6D6 FELEK J#I1 ES KoTELE,ETTSEGEI
9' Ylllalkozo a Iefolytatott kdzbeszerzlsi eli[tds alapjS,n megkcitott jelen keretszerz6d,6s, azegyedi megrendel6sek rendelkez6sei, illetve , rtl"gr#Jel6 ulasit6sai szerint koteles elidrru.

H-.lJ$f 
utasit6sa nem te{edhet ki a munka;.gr;;*" z6.s6te, nem teheti a teljesit6st

10: .Hl Megrendel6 c6lsz.e{tien vagv szakszerfitlen utasitdst ad, erre a yillalkozo koteles 6tindokoldst tartalmaz6 v6lem6ny h1e1t6s6vel, 
1i.:b.1; ;;yelmeztetni. Ha a Megrendel6 afigYclmcztetds ellen6re utasit6sdi fenntartja, a Y6ll,alkozo-^z .gy"di szerz6d6st felmondhatja,rllet6leg a keretszetz6d6st6l indokol6ssal 

_.lt6rol taru"r, 
"yrr^tkJz^tt^lel6llhat. Ha nem 6lJ. el, aMegrendel5 utasit6sa szerint a l\{egrende16 kockdzatara koties a munk6t elv6gezni.

11' Amennyiben vdllalkoz6nak az aiilnlaa felhi'isban , a szerz6d,6sbe, r,agy annak mell6kleteibennem szcrepl5, a teljesit6s.hez ^sztiks6ges egv6b informici<ira r-an sztiks6ge, kriteles az informdci6ig6nv6rril \fesrcnclclrit lralacli'ktalan.l i'rlt"rfr"ni. rr.'fr.rr.r.r,i rillalia, h.gr.\'illalkrzo 6ltalisszcriictr kert, a szerz6<l,.tsszetii tel;esitishez szukseg", ;nrJ". informacior, ,irror, nyilatkozatot,hozziilrulilst a lehet6 legrcividebL 6sszerri hatir{d,6n bertil - k6sederem n6rkiil - yL\arkozo
rendeikez6s6re bocs6tja.

12' Y6llalkoz6 haladlktalanul kozcjl Megtendel6vel minden_olyan koriilm6nyt, amely jelenkeretszerz6d6s 6s m 
.egyedt megrendel6se',k tellesit6s6t erdemben 6dnti vagy befoly 6,sol1a. Az6rtesit6sben rogziteruk i^, okok"at, 6s javaslatokat kell tenni a megorddsra.

13' Megrendel5 jogosult a villalkoz6 tev6kenys6g6t ellen6rizni, de az ellen 6rz6.s a ylllalkozoszerz6d6'sszer6 teljesit6s6t nem h6triltathat)^. vail^lko ri 
-n 

^ mentesiil a felel5ss6g al6l, haMegrendel6 az elTen6tz(:st elmulasztott^vagy nem megfelel6en vlgezteel, 6s nem is hivatkozhat

bu



14. A Villalkoz6 a teliesit6s6hez jogosult alv6llalkozo(ka)t ig6nybe venni. A Vdllalkoz6 a

szerz6d6s megkot6s6nek id6ponti6ban, maid - a k6s6bb bevont ah'illalkoz<ik tckintctcl)cn a

szerz6d6s teljesit6s6nek id5tartama alatt koteles el5zetesen a Nlegrendel6nek valamennyi
cilyan alv6llalkoz6t bejelenteni (a megnevezesen t:6,l az elerhet6s6g, valamint a k6pviseletre
jogosult megjelol6s6vel), amely r6szt vesz a szerz6d6s teljesit6s6ben. A V6llalkoz6 a szerz6d6.s

teljesit6s6nek rd6tafiama alatt koteles a Megrendel6t t6j6koztatm az alvillalkoz6k
bejelent6sben kozolt adatatnakv6ltozdsir6l. A V6llalkoz6 a szerz6d6sbe foglaltan nyilatkozik
arr6l, hogy a szerz6d6.s teljesit6s6hez nem vesz ig6nybe a kozbeszerz6si elj6r6sban el5irt
l<tz6,r6 okok hat6lya alatt 6il,o alv|llalkoz6t.

15. \'6llalkoz.6 a teliesit6shez a k<jzbesz.erz.esi eljdr6s sor6n, az alkalmassdginak tgazoll'siban
r6szt vem szen'ezeret a I(bt. 65. (\ (9) bekczd6s6ben foglalt esctekbcn 6s m6don koteles

ig6nybe venni, r,alamint kotelcs a tcliesitcsbe ber'onni az alkalmass.{g igazoldsihoz bemutatott

szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevon6sa akkor mandhat el, vagy helyettrik

akkor vonhat6 be mi,s (ide6rwe az 6talakul6s, egyestil6.s, szdwill.s ritjin tort6nt iogut6dl6s
eseteit is), ha a Y6llalkoz6 e szervezet vagy szakember n6lkril v^gy ^ helyette bevont ii
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmass6gi kovetelm6nyeknek,

amelyeknek a V6llalkoz6 a kozbes z.crz6si eli6r6sban az. ad<ttt szer\-ezettel vagv szakemberrel

egyiitt felelt meg. V6llalkoz<ira a kozbeszerzcsi eliirzis sor.{n bemutatott szen-ezctck 6s

szakemberek bevon6s6ra tekintet6ben egy6bir6nta I(bt. 138. \ (4) bekezd6se alkalmazando.

16. V6llalkozo a jogosan ig6nybe vett alv6llalkoz66tt rigy felel, mintha a munk6t maga

v6gezte volna, aV6llalkoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele eset6n pedig felel5s minden olyan

kirlrt is, amely an6lkiil nem kovetkezett volna be.

t7. L/tillalko{ kiite/eryltsdget udlla/ ana, hogt a Sryr;6dd.t teljesildse :orrinJblyamdtzran legahihb egy (l)

fd htitrtiryos ie/1ietn mankaptillalri/ a/ka/ruai. ,4 Llegrende/6 a hitrrinyos he/yrytil munkaadllald

rendelkerytre ai/AsAt a kdpaiseletdhen e litini, kapcsola//arld :rymd/1 kiiiremitkiidi€ue/ esetenkdnt,

sryirtipliiasqerilen ellend@. VtiltatkoTti kiitelu a Megrendeld resqdrdl a kapcsolattartti sTemely.felhiudsdra

a-u,iihlAs,inak teljesiilesil a teljesitds.lb/yandn okiralokku/ (a /ti/nin1lo.t he/1rytil ,'ntindseQ" i.gt;1liilr,r

alkalmas okiratokkal) igarylni, aq(al, bogy a hdtrdnlos hefi\etil munkaadllald

- nia sqeint kerii/ji)n megleldldsre;

- mi aipj,;n/mi/1en trynpont(ok)ra lekintel/e/ (rue/y.io,q.rryhilyi rande/ke"ry.r a/ap1in) mindsiil hdtrriryyos

he/1ieri'nunpoiailot,iirk (aiaiait99t. IL/. liiruin) 57113. $ (-t) beke';dds 1. uagy 2. ponrjdrak mefiik

rendelke}ise alaplrin min6ii/ htitriql,o.r lrc/1,7,tii ntunkari//u/rintk);

--a S7er76des ti[lesitdseuel iissTefiigdsben (annak sorin) mijen konkrdtJ'eladatokat ldt el (pl. nunkakiir).

A hdtrtiryos hefi7etfr nunkaudllaldi ,,mindsig" igaToldsdra uonatko1d dokumentumok megneueldse:

199t. dvi IV. tdrvdny 57/8. S @ bekezdds

l. ds 2. pontio szerinti relevdnsfeltdtelek
A htitrtinyos h elyzeti,l munkavdlloldi

,, minds ti g " i gozo I tis rir a vo n st k ozd

dokumentum kiildndsen (de nem.

kizdrdlssa$4a)

l. a) az ekizri 6 h\napban nem dllt
munkatigti hat 6 s dg i gaz ol ds dnak mds o I at a

munkaviszonyban, munkavigzisre irdnyul6
egyib iogviszonYban

munkaugf i hat(tstig igu:o\dsanuk ma'soIutu

l. b) nem szerzetl kozdpfokri vdgzetlsdget

vag/ szakkdpesftdst (ISCED 3)

I e gmagas abh is ko I ai vd gze tts d ge t igazol6

b iz onyin, ii ny md s ol a t a (b dr m ily e n

v d gze I t s i g h idnydb an a munkav dl I al 6

o nkd nt e s nY i I at ko z at a)

*-L



l. c) 50 dvenfelilli szemdly dletkort igazol6 hivatalos okmdny (pl.
hatdsdgi igazolvdny

l. d) egl vagy tdbb eltartottal egyedUl dki
felnritt

munkailppti hat6sdg igazoldsdnak mdsolata
v agy mun kav dl I al o onkd n t e s nyil at kozata

l. e) valamely tagdllam olyan dgazatdban
vagt szakmdjdban dolgozik, antelyben 25%-
kal nag,,obb a nemi egltensillyhidny, mint e
tagdllam valamennyi gazdasdgi dgazatdra
jellemzri dtlagos eg,,ensillyhidny, ds ezen
alulreprezentdlt nemi csoportba tartozik

mu n kaiiglti hat 6 s d g i gaz o I ds dnak mds o lat a

1.fl egy tagdllam nemzetisdghez tartozik, d.;
akinek szakmai, nyelvi kdpzisdnek t,ag1t

,s z a kma i t apas z t a I at dna k m e ge r ci s i t d.s d re v an
.t:iikscga ahhoz, hog1, juvuljunak munkaba

dlldsi esdlyei eg,, biztos munkahelven

munkailgli hatdscig igazoldsdnak mdsolata
vagy munkuvdllalo onkdntes nyilatkozata

2. Sillyosan hdtrdnyos helyzetii
munkavdllal1, aki legaldbb 24 hLnapja

munkandlkuli

munkatigti hatdsdg igazoldsdnak mdsolata

hdtninlos hefi\etil 
^ !\eni! foglalkoytatisa akkor nin6si)l sTera2ddxTerlinek, haua/amennli uonatko4i rtth,tel Tuiaaasat 

" 
okirattal ,so<oljo a v,i"llaikoqri. Megrendeldualamennyi, a .ielen pont qeinti ellendqese kiiriben tett intdTked\sdrdl jegyqdkiirytuetkiryL ,4bban ai . enlben, )nennliben a Megrende/d it{e/i, hogy a villalkoli ateljeitdsbe hdtrdn\os hefi\etii munkaari//a7ft nem ault br,"p,;thruida htidsiaelJil:Trilitja a L/d/lalko'it as7er46dds'rryni helyiet biTtositr)srira, me/1 pdtltutindd e/m'u/a.rryisa .rryryirtdt\.ir,gnriek" *infuii/. L:bben a7ertben.l/tillalko1i kdtbir.liryret'ira kiteis. A kdrbir a pdrl.irriittd-napldtd/"i.rlectdket. A kijrbir ndrtdkenaponkdnl is hdtnirytu helierii munkautilla/dnkdnt aq egyecli megrendehi alap1,in elsryino/t, At-z nltkat

'r\intitott a//en't'iokitrrli.r 0,5oh'a. .4 kiitbir naxinrilis-rndrtike"ai egyedi rnigrendeli: kapcsdn: aq egyedi
ntegrende/h alapltin ehryinolt,.ri/talrinosJbrgalrui adri ndlkiil syimitott"elinsTolgalLus: /0 %-a. E,t kiiuetden
M egre n de / d a 7 egy e di m egre n de ld s t o 7o i u r/; b a t ti @ a I fe I n o n di a tj a.

A kdsede/ni kiitbdr naximrilis mdrtike a kerelsryqddu' nettd kereltit'Tegdnek 5 %-a. Ey kt)aet2en Megrendel.a kere / t ry qddd s t a io n n a li h a tti I fi a / Ji ln o n d b a tf a.

(Anenrytiben a vd//a/foyi.a btitninlot helitqet! munkautillaldk teljesitisbe ttirtdn| beuondyit nem ajdnlja
neg a koqbesryrrysi eljiilsban, akkor a uinitkoq,i rdsryk a jehn jonrbdl tiirlendilk)

18' vdllalkoz5 koteles gondoskodni a vonatk oz6 mlszaki, munkav6delmi, biztons6gtechnikai,
tfiz- 

.6s k<rrn1'czcn'6dclmi cl<iirisok, r'alamint a 
'onark 

<>z<t'NISZ cldirdsok betartasl,roL Fentiektart6s 6s sorozatos elmulasztdsa eset6n N{egrendel6 jogosult villalkoz6 6rtclemszerfi r,onatkoz6szdml6it.min6s6gi le'onissal cscjkkenteni. iz 6let-, lr1^gvo.biztonsdgot ,r"rrety"r,"t6 esetbenpedig a konkr6t megrendel6s6t6l eldilni, 6s jelen szerz6dlstZonnali hatallyalfelmondani.
19' v6llalkoz6 felel6s a teljesit6shez sziiks6ges elegend6 szamri 6s szaktuddsri szem6lyzetlriztositzisicrt' \'{llalk.zo felekis az. alkabnaz,rttiinrk migatartl,skert a teljesit6s hely6n.
20' Ylllalkozo felel6s a helvszinen r'6gzett minden te'ekenys6g biztosit{s66rt, 6s 

^tev6kenvs6g6vel osszeftigg6sben harmadik szem6lynek okozott k6r6rt. V6llalkoz6 kotelesmegtenni a sziiks 6ges kimtegel6z6si in t6z ked6s eket.

.Ab
4



21. A Yilllalkozo ^z 6ltala 6s alkalmazottai 6ltal a Megrendel5nek vagy a harmadik
szem6lynek okozott kdr€rt teljes felel6ss6ggel tartozlk. E korben a Y6llalkoz6 kifejezetten
kotelezetts6get v6llal arra, hogy a tev6kenysegebtSl ered6 kdrokat kozvetleniil a k6rosult fel6,

teljes korrien megt6riti.

22. A Megrendel5hoz benyrijtott kirt6rit6si ig6ny eset6n a Megrendel5 tov6bbitla az ig6nyt a

Y6llalkozo fel6 tov6bbi tigyint6z6sre. A tovibbit6ssal egyidejfileg Megrendel6 t6j6koztatja a

k6rosultat az ,igy 6tt6.tel6l6J 6s a Y6lTalkoz6 vonatkoz6 adatairol (n6v, szekhely,

fele15ss6gbiztosit6, korv6nysz6m).

23. V6llalk()z.o A szcrz6d6s alziirisakor, czt kiivct6cn pedig a sz.crz(>dcs fenni'll6sa alatt a

Megrendel5 felhiv6s6ra halad6ktalanul kotcles a Nlegrendel5 felc a biztositasi szerz5d6s vagy

korv6ny bemutatds6val igazolni, hogy rcndelkezik 6ltal6nos 6s legal6bb a szerz6d6s tirgya szerinti

tev6kenys6gre kiterjed6, 5.000.000, HUF/6v, 
^z^z 

otmilli6 forint/6v 6s k6resem6nyenk6nt

2.000.000 HUF, azaz k1trnil\6 forint cisszegre sz6l6 szakmai felel6ss6gbiztosit6ssal. A biztosit6si

szerz6d6s vagy kotv6ny bemutat6s a szerz6d6skot6s felt6tele.

- Biztosit6 megnevezrSse: Generali Biztosit6

- I(otv6nyszdm:95595003390641500

A felel6ss6gbiztosit6st aYillalkoz6 a szerz6d6s megszrin6s6ig koteles fenntartani. Amennyiben a

Y6ltalkoz6 biztositisa - a Y6llalkoz6nak fel nem r6hat6 okb6l - megszrinik 6s helyette

halad6ktalanul, de legk6s6bb a megszrin6st6l sz6mitott 8 n^pt6i naPon beliil rij biztosit6si

szerz6d6st nem kot, e mulaszti s t szerz6d6snek a Megrendel6 6ltali azonnah megsziintet6s6t

(szankci6s felmond6s6t) vonhatfa maga ut6n. Amennyiben a V6llalkoz6 felel6ss6gbiztosit6sa a

V6llalkozir mulaszt.{sib<il vagv n-r.{s, szimira fclr<ihatti okb<il sziirlik nrcg a \lcgrcrrdel<i iogosult a

s zerz5des azonnal ha tillyal torten<i fclmondds ira.

24. Az esetleges munkabaleseteket \'6llalkoz6 jelenti 6s tartia nyilvi'n.

25. A Y6llakoz6 6s a Megrendel6 a keretszerz6dls 6s az egyedi megrendel6sek teliesit6se

6rdek6ben a fentieken t:ull,6kal6ban is egyiittmrikodnek. Ennek megfelel6en kell6 id5ben egym6s

rendelkez6s6re bocs6tj6k a sziiks6ges adatokat 6s eszkozoket, r'alamint gondoskodnak a teliesitcs

tgv6bbi felt6teleinek megteremt6s6r6l. Az egyrittmrikod6si kotelezetts6g Megrendel6

vonatkozAsdban nem ielent tobbletkotelezettseg-v6llal6st.

26. A Y6llalkoz6 - amennyiben kiilfoldi ad6illet6s6gr - koteles a keretszerz6dlshez arn

vonatkoz6 meghatalmaz6st csatolni, hogy ^z illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gtol ^ m^W^r

ad6hat6s6g kozvetleniil beszerezhet a V6llalkoz6n vonatkoz6 adatokat az orszigok kozotu

jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil'

27, Yflllalkozo koteles a keretszerz6d6s teliesit6s6nek telies id5tartama alatt rulaidonosi

szerkezetcr Ntegrendel5 szamilra mcgismerhct6i'6 tcnni cs Nlegrendel6t halad6ktalanul 6rtesiteni a

I(bt. 143. \ (3) bekczdcsc szcrinti ugvlctcir<'il.

w.
MEGRENDELES

28. Megrendel6 egyedi megrendel6t k6szit, melyben megadia a szolg6ltat6s teliesit6s6nek

id6szak6t, rn"gr-,..,.r.i a szolg6ltatissal 6rintett teriileteket. Nlcgrcndcl(> az. egvedi rnegrendel6t az

adott h6t kezdet6t megel6z5 hirom munkanappal kor6bban a V6llalkozo szdmira ir6sban

megkiildr. Amennyibe., V6[ulko, o az 6wett ir6sbeli megrendel6vel kapcsolatban 24 6r6n beli.il

UfJgart nem terj"szt el5, rigy azt a Felek elfogadottnak tekintik. Amennyiben V6llalkoz6 az

iiteritervben meghat6rozotthat6nd6ket elmulasztja kotb6rfrzet6si kotelezetts6g terheli.
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29' Y6llalkoz6 munk6kat terv szerint, legk6s6bb az egyedt megrendel6ben megielolt darumot
kovet5 munkanapon koteles megfelel5 szem6lyzettel 6s eszkorlkk"l a helyszinre 6rkezni 6s a
mcgrcndclt szolgdltatdst megkezdeni. ,\mennyiben a koztertileti ncir.6nyzet illapotdb6l kifoly6lag

:l:L,..brhtet-, vagy vagyoni k6rvesz6ly itl fenn a kozteriilet"n, m"ly"t a Megrend el6 jelez 
"a

Yillalkozo fel6, 6s a vesz6lv elhdritdsit a kcrctszcrzodcsbcn foglalt munkanemei 
'alamelyik6velmegrendeli, a Vdllalkoz6 felcl6s munk6k megkezd6s6rtSl a megrendel6st5l sz6mitott 3 6rin belil

gondoskodni.

30' Vdllalkoz6 parkgondozS,si munkik eset6ben az egyedt megrendel6ben megha tarozottmunka
te_ljesit6se sor6n 6pit6si napl6t vezet a szolg6ltatas teljesit6s6r6tlAz 6pit6ri napl6-ban ay1llalkozo a35' pontban meghatirozott munkanem szerinti bont6sban koieles felnintetni a teljesit6si
id6szakokat (napokra l3!9ntva), a szolgilhatdssal 6rintett teniletek nagysi,git azok alapteriiiet6nek
m2-ben tort6n6 mcgfelol6si'r'cl, a tcljJsitctt munkaorikar, r-alamin,--irr"a"., olyan konilm6nyt,
mely megrendelt tcljesitcst bef<rlvdsrlja. A Nlegrendclo a teljesitest jogosuli elleniirizni, 6s

'szreveteleit 
az 6pitesi. naploban feljegyezni. I{egrendel5 6pit6srnapi6 alapj;n 6l1tt)a ki a

teljcsit6sigazolist a teljesit6st kovet6 5 munkanapon u-.ttt.

31' Vdllalkoz6 a parkgondozdsi feladatainak ellitisib6l keletkez6 hullad6kot koteles annak
faitail'nak megfelel6en l\fegrendel6 dltal megh at|roz.ott hullad6kkezel6 l6tesitm6nvbe (?6cs-Iiiik6nIi ltcgionilis Hulladi'kkczcl6 I{iizporit) szillitani. .\ zoldhu[adck kczel6s kolts696t
IMegrendel5 a \/illalkoz6 szimlaia arapi6,n megt6riti a Vi[alkozo r6sz6re.

V.
KERET SZERZ 6DE S HATALYA, ID oTARTAMA, TELJESITES HELYE

32' szetz6d6 Felek togzitik, hogy jelen kerets zerz6d6s a mindk6t f6l 6hah al6ir6ssal - elt6t6id5pontban tort6n6 aliluis eset6n a k6s6bbi alLris napj6,n - l6p hat6lyba, 6s ett6l szimitottanbati'tozott id6tartamra,24 honapra krjtik. Felek kikotik, hogr, a hatil,rozott id5tartam eltelte el6tt akeretszerz6d6s megszfinik a megdrlapggis 34. poiriau^n meghatarozr, [;;";6;;;;;kirncrtili'sekor, \'ag)' a jclen k"..irr.r)odcsben ,ug.it"tt cgyeb felt6tel bekovetkeztekor.
Amennviben a szerz6d6s id6tartama alatt a megjeloltleretosszeg nem kenil teljes m6rt6kbenfelhaszndl6sta, Yillalfto2, 

^z esetlegesen ebb6l ered6 k6ng6ny6t nem 6rv6nyesithetr
Nf egrendel6vel szemben

|,i.,,*,.::J:Tj::.,.11l.rineinek 
felsorol6s6t iclen keretszerz6des 1. szarnri mell6klet6t k6pez6

rcliruat lctras tartlrlrnazza.

VI.
ELLENERTTT, TZNTESI FELTETELEK

34. A keretszez6d6s keretosszege 13.000.000,- Ft + AFA/24 h6nap.
35. szerz6d6 Felek a villalkoz6i dijat az alilbbiakszednt dllapitjdk meg:

^) sirtal fedett teriilet kaszhlfusa:19 Fr+AFA/m,
l, sirtal fedett teriilet takaritdsa: 13 Ft+AFA/m2
c) sitral nem fedett teriilet kaszillhsa:14F*.AFA/n2

36' Megrendel5 el5leget nem fizet. AYillalkoz6a hullad6kkezer6s diy6t kiilon kcjteles sz6,ml6znta IVIegrendel5 16sz6te' r\ r'illalkoz{si 
. 
dif kiFrzet6se egvccli megrende16sben meghat6rozortsz'erz'6d6ssz.r6 teliesitest kcj'ct<ien, a telicsirett .z,rldlt^ti.. rnennvis6genck mcgfelel6en (t6telesclsz-inroliis szerinr), ,,. \b,: J1s s (5) (6) bekczdcscbcn cs a rrtk. 6:130. $ (1) bekezd6sebenfoglaltak szerint a sz6,mla klzhezilielel vagy - ha b6rmely, a ptk. 6:,130. $ (2) bekezd6s6ben
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szabillyozott koriilm6ny fenn6ll - az igazolt szerz6d6sszer6 teljesit6st kovet6 30 napon beliil,
szdmla ellen6ben, a Vdllalkoz6 Raiffeisen Bank 7;t. plnzintlzetn6l vezetett 12072521-01682457-

00100006 szdmu p6nzforgalmi sz.amlalara tijrt6n6 utal6ssal, forintban (HLID kenil krfizet6sre.

37. Megrendel6 a keretszerz6d6s 6s az egvedi megrcndcl6sek tcliesit6se sorin az adoz.6.s rendi6rt5l

szolo 2017. 6vi CL. torv6ny (Art) es vonatkozo jogszab,6lyok rendelkez6seit alkalmazza.

Y6llalkoz6 nem fizethet, illetve sz6molhat el a szerz6d6s teliesit6s6vel osszefiigg6sben olyan

kolts6geket, melyek a I(bt. 62. \ (1) bekezd6s k) pontj6nak, ka) - kb) alponti6ban meghatdroz.<>tt

felt6teleknek nem megfelel6 t6rsasdg tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek V6llalkoz6 adokoteles

jovedelm6nek csokkent6sere alkaimasak

38. Villalkoz6 az igazolt teliesit6st kovct6en iogosult szdLmla bcnvuft6s6ra. A szamlit mindenkor

egy p6ld6nyban, a N,legrendel6 sz6khely6t feltiintewe kell ki6llitani 6s leadni vagy megkiildeni.

39. V6ltalkoz6 a kibocsitott sz6m16r koteles feltiintetni az egyedi megrendel6 tdtgydra val6

hivatkozist. A. szdnla mell6klete a fe[m6r6si napl6, a teljesit6si igazolns, valamint a hullad6k

m6rlegjegy. Ett5l elt6r6en ki6llitott szdmllk eset6ben Megrendel6 jogosult azokat

urorroiithrtatlank6nt visszakiildeni, 6s a visszakiildott sz6ml6ban 6rv6nyesitett kcjvetel6s nem r'6lik

esed6kess6.

40. Jelen keretszerzSdes 6s az egyedi megrendel6sck AI'A fnansztozasa a hatdlyos iogszab6lyok
el6:l.isai s z erint tort6nik.

41. Megrendel6 frzet6si k6sedelme eset6n a Yilllalkozo a I(bt. rendclkcz6scinck megfclcl6cn

jogosult a Ptk. 6:155.$-6ban meghat6.rozott k6sedelmi kamatot, illetve a behajt6si kolts6g6tal6nyr6l

,rZto Z}rc.6vi IX. ton6ny 3. S (1) bekezd6se szerinti forintrisszeget kovetelni.

vII.
KESEDELMES TELJESiTES, MEGHIUSULAS, TANTPNiTESI FELEL6SSEG

42. y6llalkoz6t akaszil6si munk6k egyedi megrendel6ben meghatirozott hat6rid6k onhib6jib6l

tot6n6 elmulaszt6sa eset6n k6sedelmi kotb6rfrzet6si kotelezetts6g terheli. A k6sedelmi kotb6r

m6rt6ke naponk6nt az egyedr megrendel6s (egyedi szerz6d6s) alapiiln elsz6molt, AFA n6lkiil

sz6mitott eilenszolg6ltat6s 2 o/o-a. A k6sedelmi kiitb6r a k6sedelembees6s napiiltol esed6kes.

I(6sedelmr kotb6r maximi,lis m6rt6ke az egyedt megrendel6s kapcs6,n: az egyedt megrendel6s

alapl;n elszamoh, 6ltal6nos forgalmr ad6 n6lkiil sz6mitott ellenszolgiltat6s: 30 '/o-a A k6sedelmi

kotb6r maximilis m6rt6ke akeretszerz6d6s nett6 keretosszeg6nek 10 %-a.

43. A Megrendel6 csak abban az esetben tarthat ig6nyt a k6sedelmi kotb6rre, amennyiben a

k6sedelem a V6llalkoz6 tub6,Abol ered. Amennyibcn a Nlcgrcndcki a Yillalkoz.6 ikil i'sszcriic0

k6fi, a szerz6dlsszerri teliesit6shez szriks6ges informdciot, adatot, nytlatkozatot, hozz6iarul6st,

dont6st a Szerz6d6 felek altal irisban riigzftett hatziridiin belul nem bocs6tia a V6llalkoz6

rendelkczes6re, 6s a kesedclmcs tcljesitcs kizirolag \tcgrcndcl<i cbbeli Villalkt>zti 6ltal el nem

hiithato mulaszt6sib6l ered, abban az csetben kotb6rigcnyl nem 6rv6nyesithet6. Villalkoz6t

tov6bb6 nem terheli kotb6rrrzet6si kotelezerts6g, ha kotelezetts6gei teljesit6s6t vis maior

akad1lyozza meg. Vis maior alatt 6rtend6k kiilonosen elemi csap6sok, sztr6ikok vag)' egy6b

-r.rkrh.lyi zavargisok, foldcsuszaml6sok, foldreng6sek, viharok, vi-ll6mcsap6sok, arad6sok,

valamint egy6b hasonl6, el6re nem lilthato esem6nyek, amelyek mindk6t f6l 6rdekkor6n kiviil

meriilnek fel, 6s amelyeket a felek kell6 gondoss6ggal sem tudnak kiktiszobolni'

44. Ha a keretszerz6d6s - olvan okb6l, amelv6rt V6llalkoztl felel5s - meghirisul, aYilllalkozo

koteles az iltalilnos forgalmi ado nelkiil szimitott keretszerz6d6s szerinti keretosszeg 15 o/o-6tak

megfelel5, szimszer1e" f.gSO.OO0 HUF, azaz l<:lencszizhewetotezer forint osszegri kotb6r

-.itr.t6r6re. Felek rogzilk, hogy a meghirisul6si kotb6r vetit6si alapia a teliesit6s ar6nyibart

csokken.
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45. Nlcgrendel<i kcitb6rig6ny'6nek 6n'6nyesit6se nem jelentr a
hib6s teljesit6shez kot6d6 - elveszt6s6t.

46 A Megrendel6 az egyedr megrendel6st6l elillhat, koteles azonban ayillalkozo 6ltal az elillks
kozl6s6ig igazolhatoan elk6szitett, illetve megkezdett munkik telies ellen6rt6k6t megteriteni 6s
j ogo s ul t egy eb igaz ok kir6nak megt6rit6 s e t igiinve lni.

Megrendel5 egy6b ig6nyeinek

VIII.

a)

b)
.)

d)

.)

D

i)^
k)

s)

h)^

i)^

47. Szerz6d6 Felek jelen kerets zerz6d.6st l<z6,rolag a I(bt.
eset6n m6dosithatjdk.

48' 
.Birmelyik f6l jogosult a jelen keretszerz6d6st 90 naptdri napos felmonddsi hat6,rid6vel, amdsik felhez int6zett fu6sbeli nyilatkozattal, indokol6, n6lkril, rendes felmond6ssal felmondaru.Eg1'oldahl felmondds eset6n a felmond6ll 

lda ke7d,6 napia a felmond5 f6l t6rtivev6nyes 6rtesit6level6nek a mdsik f6l iltah k6.zhezv6tele. A Posta ,ltali m6sodik eredm6nytelen k6zbesit6si kis6rletesettin a lev6l k6zbesitettnek tekinthetti.

J9 -Me$endel6 
jelen keretszerz<idest a \'dilalkoz<ih <>z intezctt irisbeli nvilatkozattar, k6rt6rit6sikotelezetts69 nclktil azonnali hatillval felmonclhatia, ha

A KERETSZERZdDES MODOSiTASE, MEGSZUNESE ES ANNAK
JOGKoVETT<EZMflNYET

141. S szerinti konilm6nyek fennillta

a Yillalliozo jelcn kerctszerz5d6sben foglalt szerz5d6ses kcitelezetts6geit sdlyosan vagyism6telten megszegi;
olyan okb6l, ami6rt yillalkoz6 felel6s birmely egyedi megrendel6s megszfinik,
a!Ln?koz6 a MegrendelS iltalmegadott 6sszeni hatiii6nbelil nem"t.rr.ilg., annak
' f"-fT:,.:"^k, hogy keretszerz6d6sben foglalt kotelezetts6geinek tegyen eleget;a Ydllalkozo a 35.. pontban meghutlrozott egys6g6?ak b6rilelyik6t- egyoldalian,MegrendelS h6,tiny 6,ra m6dositja,
a Y6l1alkoz6 fizet6sk6ptelenn6 vihk, felszilmol6si vagy v6gels z6mol6si eli6r6s indul velerr:Tl":, felfliggeszti gazdasil.g1 tev6kenys6g6t; o

a Y6llalkoz6 6ltal fizetend6 k6sedetmi k5tb6r cisszege eleri jelen kerctszetz6d6sben
meghari'rozort maximdhs. m6rt6ket $.eretszerz6d6s 

-rzerinti, 'Gi;;;;-liu^rro*
keretcisszeg 10 oh-6t.) 

fr)1'en esetben a Megrendel6 meghi6sul6si kcitb6rt nemkcivetelhet/;
joger6s marasztalo hatatozatot hoznak a vdllalkozo szakmai ter.6ken1,s{g6t erint5szabdly sdrtls vagy brincselekm6ny miatt

r l(rjzbeszerz6si Drint6bizottsig a Kbt. 152. S szerinti hatirozatlban megdllap itotta akozbeszen6si eljdrdsr, ',ro.rrt[o, o szab6ry-ok" megs6rt6.6t, f"rt6r,", hogy a jogs6rt6sbefolydsolta a kcizbeszer z6si el16fi,st lez6r6 dont6st,
vlllalkozo biztositdsi 

. 
s.zerz6d6se a ielen szerz6d6s iddtartama alatt megszfinik 6shelyette a Yillalkoz6 rij biztositisi szerz6d6st nem t ot, r,rgy amennyiben a biztosit6siszerz6d6s nem a v6llalkoz6nak felt6hat6 okb6l szfint -"-g, " megszfint6st ko'et6 gnapon behil nem kot;

Y611a1koz6 a I{bt. 138. g e) _ @) bekezd6s6ben foglaltakat megs6rti,
a Y 6llakoz6 megs6rti a titoktatisi kotelezetts6get.

50' Megrendel6 az 
,egy9di megrendel6st (egyedi szerz6d6st) a y6llalkoz6hoz nt,zett irasbelinyilatkozattal, kdrterit6si koterezettseg nelkii) ';"""^i;;;ir^i 

r"rrr"na hatia,ha
a) aY6llalkoz6 a szetz6<l,6.ses kotclezctts6geit stih,<>"an r-agv ism6telten megszegi;
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b) az cgvcdi megrcndcl6s k6scdclmcs tclicsit6sc okzin kisedcluri kiitbcr cl6ri a nutxinrunrt.,r
(a k6sedelemmel erintett, szolgdltatisi clemrc elsz6molt, Alf nelki.il szdmitott
ellenszolgdltatds 30 o/o-at),

.) aY6llalkoz6 a Megrendel6 6ltal megadott 6sszerri hatarid6n beliil nem tesz eleget annak
a felhiv6snak, hogy szerz6d|,sszerri kotelezetts6geinek regyen eleget;

d) az adott kotelezetts6g6re el5irt teliesit6si hat6,id6letelte el5tt nyilv6nval6r,6 r'6lik, hogv a

Ylllalkozo az egyedi megrendel6ben rogzitett munkit csak sz6mottev5 k6sesselvagy - a

fogvat6kossdg kikiiszobol6s6re {rzott m6lt6nyos hat6nd6 letelte ellen6re is - hib6san
rud;a elv6gezni.

51. A Megrendel5 a keretszerz6d6st felmondhatl v^gy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l
el6llhat, ha a l(bt. 143. S (1) bekezd6s6ben meghat|rozott esetek b6rmelyike fenndll. A
Megrendel5 a YilTalkoz6hoz intl.zett ir6sbeli nytlatkozattal, k6rt6rit6si kotelezetts6g n6lki.il
azonnali hatlllyal felmondia a keretszerz6dlst, ha a Y6llalkoz6 tulajdoru helyzet6ben vagy
rulajdoni viszonyaiban b6rmely, a I(bt. 143. \ (3) bekezd6s6ben meghatdrozott konilm6ny
bekovetkczik.

52. Vdllalkoz6nak a szerz6desszcgescb6l crcdo kdrt mcg kell teritenie, es mentesitenie kell a

Megrendel6t, illetve annak Villalkozoit 6s alkalmazottait minden perrel, ig6nnyel, vesztes6ggel 6s

kirral szemben, amely aYillalkozo tevekenys6g6bol vagy mulasztasabol ered jelen keretszerz6des

tragy 
^kerctszerz6d6s 

alapj6n l6trejott egyedi megrendel6s teljesit6se sor6n.

53. A Y6llalkoz6 a Megrendel6 srllyos szeru6d6sszeg6 magatart6sa eset6n jogosult azonnali
hatdllyal irdsban felmondani a szcrz6d6st. Ebbcn 

^2. 
csetbcn a \'.4llalkoz<i jog<>sult 

^Megrendel5vel szemben 6n,6n)'esiteni a szerz6desszeg6sb6l fakado egy6b ig6nyeit is. Silyos
s z erz 6 d6.sszeg6s nek tek-rn te nd5 kiilono s en, ha :

a)Megrendel6 6kal ki6llitott igazolis 6rtelm6ben esed6kes b6rmely osszeget nem fizet ki a

v6llalkozisi szerz5d6sben meghat6rozott hatind6rg, felt6ve, hogy a Y6llalkoz6 6ltal
{rzott legal6bb 30 napos pothat6rid6 is eredm6nytelentl eltelt, valamrnt

b) a Megrendel6 fizet6sk6ptelenn6 v61ik.

Ix.
EGYUTTMUTOOgS

54. A munkav6gz6s cisszehangolisa, a szolg|ltat6s teljesit6se sori,n sziiks6gess6 v616 int6zked6sek

megt6tele tekintet6ben.

Megrendel6 r6sz6l6l kapcsolattart6 szem6ly:
n6v: Pandur I(6roly
telefon: 30 / 37 8 37 13

e-mail: pandur.karoly@biokom.hu

Y 6l7alkoz6 ft.sz6r6l kap csolattart6 s z em6ly:

n6v: Ereth Attila
telefon: 30/219 0633
e -mail: er eth^tnf^@baranyapatk. hu

A kapcs<rlattarr6k adatait (ner,6t, cimet, e-mail cim6t, telcfonsz6mdt, stb.) a Felek lizirolag a

szerz6d6s teliesit6s6r.el osszefiigg5 kapcsolattartis c6li6b6l, illen'e az ahhoz kapcsol6d6 egy6b

jogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdekeben jogosultak kezelni. Felek ^z adatkezel6s sor6n 
^

kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adan'6delmi szabilyzatark rendclkcz6sci szerint j6rnak cl.

55. Szerz6d5 felek jelen keretszerz6d6sben felhatalmazzik az el6z6 pontban meglrevezett

k6pvisel5iket, hogy a szolgilkatils teliesit6s6r,el kapcsolatos dont6sekn6l, a teliesit6si

9



legyz6kotyvek al6r5,san6l a feleket teljes jogkorrel k6pviselj6k. Ezen k6pvisel6k jogosultak, illetve
kotelesek megtenni mindazon mriszaki int6zked6seket, nyilatkozatot, amely akeretszerz5d6s vagy
az egyedt megrendel6sek teljesit6s6hez szriks6gess6 v6lik 6s a jelen keretszerz6d6sben, az egyedt
megrendel6k, illetve ezen dokumentumok mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes. Szerz6d6
F-elek k6pvisel6inek a ;elen keretszerz6d6sben biztositott jogkor6nek korl5,roz6,sa a misik f6llel
szemben csak irdsbeli kozl6st5l kezdr.e hatilyos. A k6pviscl6k szem6ly6ben tort6n5 v6ltoz6,st a

felek cgvm{ssal azonnal, irisl;an kozlik.

56. Szerz6d6 Felek kotelesek egym6s kozotu valamcnnyi krizlest, 6rtesitest, int6zked6st 6s

dont6st irisban rogziteni 6s egvm6shoz halad6ktalanul eliuttatni. Minden olyan kozl6st, mely a

licrctszcrz6d6s vagl' az cgr-cdi megrendeldsek vonatkozisiban a cimzett r6sz6.r6l tudom6sulv6telt,
vagy int6.zked6si kotelezetts6get jelent, illewe keletkeztet, postai riton is meg kell kiildeni. A postai
riton eljuttatott nyilatkozatok k6zbesitettnek tekintend6ek, amennyiben azok ,,nem kereste",
,,6rv6telt megtagadta", ,,cimzett ismeretlen" r'agv hasonl<i tartalmri postai jelz6ssel 6rkeznek vissza
a nyilatkozattev5hoz.

57. Megrendel6nek 6s V6llalkoz6nak mrndent meg kell tennie annak 6rdek6ben, hogy kcizveden
t6rgyaldsokon, b6k6s riton rendezzenek minden olyan n6,zetelt6r6st vagy vit6t, amely kozottiik a

kerctszerz6d6ssel vagy egyedi megrendel6ssel kapcsolatban felmeriil. Ha a Megrendel6 6s a
Yillalkoz6 6sszer6 hatirid6n behil nem tudi6k megoldaru a keretszerz6d6ssel vagy 

^z 
alapiS,n

16treiott egyedi megrendel6ssel osszefiigg6sben keletkezett jogvitijukat, annak eldont6se
6rdek6ben aliveuk magukat a hatdskori szabdl1,efu2 f,rgl,elemmel a P6csi Jir6,sbtos6,g, illerve
per6rt6kt6l ftigg6en a P6csi Ton,6nvsz6k illet6kessegenck.

58. Szerz6d5 Irelek megdllapodnak abban, hogy jelen keretszerz6d6s hatdly6naktartama alatt 6s
azt kovet5en bizalmasan, rizleti titokk6nt kezelik akeretszerz6d6s, illetve az egyedt megrendel6ek
teljesit6se kapcsi,n tudom6sukra jutott inform6ci6ikat, t6nyeket vagy adarokat, azokat harmadik
felnek scmmilven formdban nem adiik tor,6bb. A fenti informdci6k, r6nvek, valamrnt adatok - a

misik fel 6ltal elt5zetesen adott kifejezett irisbeli hozzaiArulasa n6lktil - l<tz6,rolag a keretszerz5d6s
6s az egyedi megrendel5ek teljesites6rc hasznilhat6k fel.

59. 1\{indk6t f6l tiilkoztatla erintett munkar,illakiit a jelen keretszerz5d6sben foglalt
kotelezetts6geir6l 6s felel6ss6get v6llalnak sajit munkav6llal6ik tekrntet6ben a fenti
kotelezetts 6gek telj esit6s66rt.

60. Szerz6d6 Felek magukn n6.zve kotelez6nek fogadj6k el, hogy a Kbt. 6.s az illlamhilztartisrol
szolo 2071. 6vi CXCV. torv6ny szerinti illet6kes elfen6rz6 szervezetek feladat- 6s hat6skortiknek
megfelel6en a kozbeszerz6si eljirl,sokat 6s az azok alapian megkcitott szerz6d6sek teljesit6s6t
tendszetcsen ellentirizhetik, 6s hogv rcsztikre a iogszabih' szerinti informici6 megaddsa rizleti
titokra val6 hivatkozissal nem tagadhat6 meg.

x.
NYILATKOZATOK

61. Xlndkct fil li.rjelcnri, hogr'

- kell5 felhatalmazdssal 6s jogkotrel rendelkezik a jelen keretszerz6dl.s al6uds6,ra 6s
teljesit6s6re;

- a ielen keretszerz6d6st a f6l nev6ben al6t6 szem6ly megfelel6, a vonatkoz6 jogszabillyok
6ltal megkiv6nt regisztralt 

^l 
:r6si joggal rendelkezik, rgy r6sz6r6l a kereiszerz6dls

aliluisa 6s teljesit6se nem etedm6nyezi m6s, olyan szerz6d6s, vagy egy6b jognyilatkozat
megszeg6s6t, melyben f6lk6nt szerepel;

+b
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- nincs olyan fiigg5ben ler.5 kotelezetts6ge, vagy 6rdekkoreben l6v6 m6s koriilm6ny,
amely kedvez6deniil hathat a jelen keretszerz5d6sben foglaltak 6rv6nyess6g6re,

tel)esit6s6re, vagy saiit telf esit6si k6szs6g6re, illetve k6pess6g6re.

xI.
EGYEB RENDELKEZESEK

62. A jelen keretszerz6d6sben ncm szabalyozott k6rd6sekben a Polgdri Ton'6nykonywr6l sz6l6

2013. evi V. torveny, a kozbeszerz6sekr5l szolo 201,5. evi CXLIII. torv6ny, valamrnt az egy6b

kapcsol6d6, hatilyos jogszab6\'ok r-onatkoz6 rcndclkcz6scit, r-alamint a kiizbcszcrz(.si cliar6sban

k6szitett al6nlau felhiv6s el6uilsait kell alkalmazni.

63. Jelen keretszerz6d6s elv6laszthatadan r6sz6t k6pezik az alilbbi mell6kletek:

1.. szimi mell6klet Feladatleir6s (ennek esedeges kozbeszerz6si eli6t6.s sor6n kiadott
m6dositdsa(i))

2. szimi mell6klet: Teriilet-kimutat6s (ennek esetleges kozbeszerz6si el)6ris sorin kiadott
m6dosit6sa(i))

A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok flrzikailag nem keriilnek csatol6sra

a keretszerz6d6,s torzsszoveglhez, de a Szerz6d6 Felek sz6m6ra ismert azok txtalma. Ezert

iratokat rigy kell tekinteni, mint amelyek a jelen keretszerz6d6s elv6laszthatadan tlszlt k6pezrk,

azzal egyitt 6rtelmez end6ek.

Jelen meg6llapoddst a Sz.erz(td6 fclek kcpvisel<li elolvas6s cs dttanulmdnyozds utdn iovdhagyolag,
mrnt akararukkal mindenben megegt'cz5t 4 eredeu, egvez6 p6ldinyban i'ltak ala, melyb6l 2

p 6ld6ny M egrendel6 t, 2 p llddny V6llalko z <i t rlleti.

2022 SIIPT 2 B,
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