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vALr-ALKo zfust KERETSzenz6ons

amely l6trejott egyftszr6l a BIOKOM Nonptofit Kft. (sz6khely: 7632 P6cs, Sikl6si irt 52.,

c6gjegyz6kszilma: 02-09-062862, ad6szdm: 17074959-2-02, k6pviseli: Meixner Barna igyvezet6
igazgat6), mint Megrendel6 (a tov6bbiakban: Megtendel6),

mdsr6szr6l a ZOpg Kft. (sz6khely: 1119 Budapest, Andor utca 47-49.3. em., clgtregyztkszim:
07-09-978527 , ad6szim: 147 59996-2-43, bankszinlaszim: 10300002-1 0457 412-4902001'4,

k6pviseli: Kot6n Zoltan iigyvezet5) mint Y6llalkoz6 (a tovibbiakban: Yhllakoz6) (a

tov6bbiakban egyiittesen: Szerz6d6 felek) kozott a mai napon az al6bbi felt6telekkel.

NLOZNIaNYEK

1. Megendel5, mint ajilnlatklr6 2022. 04- h6 17. napjdn ,,Patkgondozhsi, h6- 6s

sikossigmentesit6si munk6k 2" tirgyban a kcizbeszetz6sekr6l sz6l6 2015.6vi CXLIII. torv6ny
(tovAbbiakban: Kbt.) M6sodik R6sze alapjilr, TED- 2022/3 071-189899 iktat6sz6monkozz€tett
hirdetrr6nnyel nyilt kozbeszerz6si elj6r6st inditott. Megrendel6 a kozbeszerzlsi eliilrilst a Kbt. 61.

S (5)-(6) bekezd6se alapiiln r6szekre bontotta, melynek zlapiiln akozbeszerzls 7. r|szlt k6pezte:

Kertvdros keleti tediletein parkgondozhsi, valarnint k6zi h6-6s sikossigmentesit6si
munk6k ell6t6sa.

2. Megrendel6 a kozbeszerzls tilrgydval szemben tilrnasztott mennyis6gi 6s szakmai

kovetelm6nyeket az ellilrist megindit6 felhiv6sban 6s a kozbeszerz€,si dokumentumbanhatirozta
meg.

3. Megrendel6 a kozbeszerzlsi eli66s sor6n benyujtott aiililatokat megvizsg6lta, egym6ssal

osszevetette, a sziiks6ges 6rt6kel6st lefolytatta,6s dont6s6t az elbu6l6st kovet6en,2022.6v 08.

h6 30. nrpiiln ir6sban ai6nlattev6kkel kozolte. Megtendel6 hivatkozott kozbeszerz6si elj6r6sban

hozott dont6se szerint a nyertes ajilnlattev6 az l. t€sz vonatkoz6s6ban V6llalkoz6lett.

4. Ilyen el6zm6nyek utin a Szerz6d6 Felek az aiilnlatt felhiv6snak, a dokume*6ci6 t6sz6t

k6pez6 feladarJer6snak, valamint a Villalkoz6 kozbeszerzlsi elifuilsban benyrijtott aiiltlatitak
megfelel6en az alilbbiak szednt illapodnak meg:

I.
EnrBruEzO RENDELKEZESEK

5. A keretszerz6d6sben szerepl6 al6bbi kifeiez6sekre a kovetkez6 meghat6roz6sok

vonatl<oznak:

Epit6si napl6: A keretszerz6dl.s keretein beliil a koztertileten vlgzett parkgondozisi 6s egy6b

zaldtertileti munk6kkal tl7. ak6zi h6- 6s sfkoss6g-mentesit6si munk6kkal pirhtzamosan vezetett,

azok feljegyz1s1re szolg6l6 dokumentum, melyet aY6lldkoz6 a vonatkoz6 iogszab6lyok szerint

vezet) de 
-ktilonasen 

fe-ltiinte a. az aktwilhs d6tumot, id6iinilsi adatokat, az adott naPon aktu6lis

munkaterii.leti egys6geket a teriilet-kimutatis alapi6n, az elvlEzett munkanemeket, valamint

minden olyan t6nyez6t,mely a munkav6gz6st befolyisolia.

Felm6t6si napl6: Lz 6pit6si nzpl6 mfiszaki tartalmilt osszegz6 dokumentum, melyben

szerepelnek a munkav6gz6i helyszinei (teriilet-kimutatis alap)in megbonwa), valamint az adott

teriileteken elv'gzett -Lk^.r.-ek tablilzatos form6ban. (A fetm6r6si napl6 a teljesit6sigazolas

l<rillhtilsinak felt6tele, 6s a kibocsitott szilmla kotelez6 mell6klete')

I(bt.: a Kozbeszerz6sekr5l szolo 2075.6vi CXLIII. torv6ny'

Keretszez6d6s: Jelen kerets zerz6dls,melynek szerves r6sze annakvalamennyi mell6klete, illetve

^ 
keretszerz6dls alapiiln kotott egyedi megtendel6k.



Teliesit6sigazolfus: a Megrendel6 6lnal a Kbl 135. S (1) bekezd6se alapj6n ki6llitott, az egyedileg
megtendelt munkamennyis6g teljesit6s6t tgazol6 okirat.

II.
A KERET SZEP.ZoDES TARGYA

6. YillTalkozo feladatzt klpezi az elj66st megindit6 felhivdsban meghatarozott, 6s Y6llalkoz6
ajdnlataban villalt kcivetelm6nyeknek megfelel5en, Kertvdtos keleti teriiletein parkgondozisi,
valamint k0zi h6-6s sikoss6gmentesit6si munk6k ellitisa a jelen keretszez5d6s
elvdlaszthatatlan r€sz6tk6pez6 7. szim:6 mell6kletben foglalt r6szletes feladatlefu6s,vabmint a 2.

sz6mi, mell6kletben foglalt teriilet-kimutat6s szerint.

7 . A Szerz6d6 felek rogzitik, hogy kerctszeruid6s keret6ben elv6gzend6 munk6k:
Parksondozdsi munkik:
- irtpadka kaszililsa
- lombgpijt6s
- belte{es terriletek kaszilisa
- kiilteries terii{etek kaszililsa
- sciv6nyek nyir6sa, valamint
- fkontciz6se,illetve
- szegllytakaitS,s.
K6zi h6-6s sikoss6g-mentesit6si munk6k:
- 16rdik
- ker6kp6rutak
- aut6buszmegillok
- gyalogos6tkel6helyek

8. Megtendel6 adott kozbeszetzls megval6sit6sa 6rdek6ben megrendel6 lapot (tov6bbiakban:
egyedi megtendel6s) kiild. Felek megillapodnak abban, hogy a kerctszerz6d6s alapj6n l6trejov6
egyedi kotelmi jogviszonyuk az egyedt megrendel6 lap alapjdn jon l6tre. A Felek kijelentik, hogy
jelen keretszen6dts, illet5leg akeretszerz6d6s id6tartama alatt kiktildend6 egyedi megrendel6lap
akeretszerz6d6.s targyitklpez6 szolgilltatas teljesit6s6nek valamennyi felt6tel6t tafialmtzza, illetve
tartalmazti fogja, erte figyelemmel az egyedr megtendel6sek sot6n ktilon meg4llapod6st nem
kotnek.

III.
A SZEP.Z;6O6 rerBK JOGAr ES KoTELEZETTSECBT

9. Y617a1koz6 a lefolytatott kozbeszenl,si eljfuils alapjdn megkotott jelen keretszerz6dls, az
egyedi megrendel6sek rendelkez€sei, illetve a Megtendel6 utasit6sai szednt koteles eljimi.
Megrendel6 utasit6sa nem terjedhet ki a munka megszelez6s6re, nem teheti a teliesit6st
terhesebb6.

10. Ha Megtendel6 c6lszerfitlen vagy szakszerfitlen utasit6st ad, erre z Y6l7alkoz6 koteles 6t
indokoldst tartalmaz6 v6lem6ny kifejt6s6vel, fuisban figyelmeztetni. Ha a Megtendel6 a
figyelmeztet6s ellen6te urca;sitasdt fenntat\a, a Y6l7alkoz6 az egyedr szerz6d1st feLondhatia,
illet6leg a keretszerz6d6st6l indokol4ssal elL6tott ir6sbeli nyrlatkozattal el6llhat. Ha nem ill el, a
Megendel6 utasit6sa szerint a Megtendel6kocki,zatAra koteles a munk6t elv6gezni.

11. Amennyiben V6llalkoz6nak u ajidan felhiv6sban , a szen6dlsbe, vagy annak mell6kleteiben
nem szerepl6, a teljesit6shez sztiks6ges egy6b informdci6r^ y^tt sziiks6ge, koteles az tnformici6
tglny€;fJ Megtendel6t halad6ktalanul 6rtesiteni. Megendel5 vililzlji, hogy V6llalkozo 6kal
6sszerfien k6tt, a szerz6di,sszerfi teljesit6shez sziiks6ges minden inform6ci6t, adatot, nyilatkozatot,
hozziljdrulilst a lehet6 legrovidebb 6sszer6 hatilid6n beliil - k6sedelem n6lkiil - yillalkoz6
rendelkez6s6re bocsdtia.
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72. Yiilalkozo haladlktalanul kozol Megrendel6vel minden olyan konilm6nyt, amely jelen
kerctszerz6d6s 6s az egyedi megtendel6sek teljesit6s6t 6rdemben 6rinti vagy befolydsolja. Az
6rtesit6sben rogzitenkelT az okokat, 6s iavaslatokat kell tenni a megold6sra.

13. Megtendel5 jogosult a V6llalkoz6 tev6kenys6g6t ellen6rizni, de az ellen6n1s a Y6llalkoz6
szeru6d6.sszer6 teljesit6s6t nem hitittathaga. V6llalkoz6 nem mentesiil a felel6ss6g al6l, ha
Megtendel5 az ellen6rz6.st elmulasztott^ v^gy nem megfelel6en v6,gezte el, 6s nem is hivatkozhat
aua.

14. A V6llalkoz6 a teliesit6s6hez jogosult alvillalkoz6fta)t ig6nybe venni. A Yillalkoz6 a
szerz6d{s megkot6s6nek id6ponti6ban, majd - a k6s6bb bevont alvilllalkoz6k tekintet6ben - a
szerz6d6s teliesit6s6nek id6tatama alatt koteles el6zetesen a Megrendel6nek valamennyi
olyan alv6llalkoz6t bejelenteni (a megnevez6sen tiul az el6rhet5s6g, valamint a k6pviseletie
jogosult megjelol6s6vel), amely r6sztvesz a szerz6d6s teljesit6s6ben. A V6llalkoz6 aizerz6d1s
teljesit6s6nek id6tartama alatt koteles a Megrendel6t tijlkoztatnt ^z alvdlTalkoz6k
beielent6sben kcizolt adatainakv6ltoz6sir6l. A V6llalkoz6 a szerz6d6sbe foglaltan nyilatkozik
arr61, hogy a szerz6d6,s teljesit6s6hez nem vesz ig6nybe a kozb eszerzl.si eljfu6,sban el6irt
l<r2fu6 okok hatilya alatt 611,6 alvilllalkoz6t.

15. V6llalkoz6 a teljesit6shez akozbeszerzl,si eljful,s sor6n, az zlkalmassiginak igazolisiban
r6szt vett szerrezetet a Kbt. 65. S (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don koteles
ig6nybe venni, valamint koteles a teljesit6sbe bevonni az alkalmassS,gigazolS,silhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szzkemberek bevonisa akkor maradhat el, vagy helyettiik
akkor vonhat6 be m6s (ide6rtve az 6talakul6s, egyesiills, sz6a,6l6s fitj6n tor6nt jogrtaah.
eseteit is), ha a Y6llalkoz6 e szervezet v^gy szakember n6lktil vay a helyette bevont i.j
szerYezettel vagy szakembetrel is megfelel azoknak az alkalmass6gi kovetelm6nyeknek,
amelyeknek aY6llakoz6 a kozbeszerz6.si eljfuilsban az adott szervezettel vagy szakemberel
egyiitt felelt meg- Yillalkoz6ru z kozbeszerz6si eljir6s sorin bemutatott szervezetek 6s
szakemberek bevon6s6ta tekintet6ben egy6b:r:dnt a Kbt. 138. $ (4) bekezd6se alkalmazard6.
16. V6llalkoz6 a jogosan ig6nybe vett alv6llalkoz66rt fgy felel, mintha a munkit maga
vlgezte volna, alv6l7alkoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele eslt6n pedig felel6s minden olyi'n
k6,ftrt is, amely an6lkiil nem kovetkezett volna be.

/7. Vdllalko$ kiiteleT,ettsdget udllal arra, bogy a Sryrifldis teljesitise soninfollarnatosan legaldbb + @Agy)
fd bdtniryos hefiietfi munkaudllaldt alkalma7, A Megrendelt a hritrrinltos hefiryttil nunkaa,illalrik
rendelke4isre dlldsdt a kdpuisehtiben ey'ini, kapcsolattartd siendtjt kA4remikiilsnuel esetenkint,
s7/nipnibasierilen elhnd@. Vdllalko$ kiinhs a Megrendelf rdsyirdl a kapnolattatti sqeni[t felhir.,tisdra

ak teljesiilisit a teljesitis fofiandn okiratokkal (a hdtnirytos hefiietfi ,,minisdg;' igaiolisira
alkalmas okiratokkal) igaiolni, aiial, bogy a bdtrdrytos befirytfr nunkau,illairi(A)

- niu sqeint kerilljenek megeliilisre;

- ni alapjdn/ nifien siempont(ok)ra tekintettel (nefi jogsrybdfii rendelkeiis atapjnl mindsiilruek htitnirytos
hefi7gtil munkaaillaldknak (a7a4 aq /99t. IV. tArviryt 57/8. g (4) beke$is l. uagt 2. pontjriiak
nefiik rendelkeqise alEjdn ruindsiil hitnirytos beljtrytti munkaudllalLnak);
- a Sieraddis teljesitisiuel tisryfigisben (annak sorin) nifien konkrit feladatokat ldtnak el (p/.
mankakiir).

A hdtnlnlos hefiq,ettil munkaadllalii ,,mindsig" igaqoldsdra uonatkoli dokumentumok megneueqdse:

1991. 6vi IV. tiirvdny 57/8. S @ bekezdis
1. ds 2. pontja szerinti relevdns feltdtelek

A hdtrdnyos helyzetii munkavdllaldi
,,min6sig" igazohrtsdra vonatkoai
dokumentum kiiliindsen (de nem.
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l. a) az el5z6 6 h1napban nem dllt
munknilgy i hat6 s dg igaz o las dnak mds o lata
munkav is zonyb an, munkav,! gz 6s re irdnyul6

ewib iogviszonyban

munkailglti hat6s ag igazolds dnqk mds olata

1. b) nem szerzett l<bzdpfolnt vigzettsdget
vagt szakkdpesltist (ISCED 3)

legmagasabb iskolai vdgzetts,lget igazol6
biz onyin dny mds o I at a (b drmi ly en

vegz etts i g hi dny dban a munkav dl I al 6

\nkdntes nyilatkozata)

l. c) 50 even felilli szemily Lletkort igazoli hivatalos okmdny (pl.

hat6sdgi igazolvdny

1, d) eg vagt tdbb eltartottal egtedal dl6

.felndu

munkailgyi hat6sag igazoldsdnak mdsolata
vagy munkavallal6 \nkdntes nyilatkozata

l. e) valamely tagdllam olyan dgazatdban
vagy szalcrndjdban dolgozik, amelyben 25%-

knl nagyobb a nemi egtensulyhidny, mint e
tagdllam valamennyi gazdas dgi dgazatdra
jellemzd dtlagos egyensulyhidny, es ezen

alulreprezentdlt nemi cs oportba tartozik

munlrnilgti hat6s dg igazolds dnak mds olata

t./) egy tagdllam nemzetistighez tartozik, 6s

akinek szalonai, nyelvi kepzesenek vagy

szahnai tapasztalatanak megerdsitdsdre van

sziil<sege ahhoz, hogy iavulianak munkiba
dlldsi esdlyei egy biztos munknhelyen

munl<ailgti hat6s dg igazolds dnak mds olata
v a g1t munkav d I I a I 6 6 nh! nt e s ny i I at ka z a t a

2. Sillyosan hdtrdnyos helYzetil
munl<avdllal6, aki legaldbb 24 honapia

munknn,illcilli

munlrnilgi hat6s dg igazolds dnak mdsolata

A hitrdnlos hel1t7gtfi s3gnifi fogtatkoqlatisa akkor nindsiil s4er76ddss79rfrnek, h1

ualaruennli" aonatk-o4ti rttfi;el 
- 

Toialtasa okirattal tga<utja a Vdllalkovi. Megrendelf

ualanenili, a jetei port sryrinti ellendrqgse kiirdben tett intd$eddsdrdl jegylfiktirytuet

kds4t. Abban a< eietben, imennliben a Megrendel| isqleli, bogy a Vdllalko4i a

nliesmsbe a h)min-1tos hefi4etil nunkaudllal'kat nem aaSy nem legal,lbb a

irgniaotato sTgrinti tq,i*bn, uonja be, pdthatiidi tfiiisiuel felspili/a a Vdllalko4it o

,{r4Ailrr4rnfr iefi7gt biqtositdsira, nefi pdtbatdidd elmulasTldn sieryfidissTegdsnek nindsill. Ebben a<

,ietbro V)Aamo171" *iitbir fTgtdsire kiilehs. A kiitbdr a pdthatdidd napjdtdl eseddkes. A kiitbdr nifidke

n@onkint is hdtninlos ntfiait,t nunkaaillahnkint aq egtedi megrvnaeUi aapiao elslinolt, ZifA nitki'il

,ia*mt, ellensTolgiltat,is b,in-n. A kiitbir naxindlis nirtike aq egedi aegrendelis frPoaut al egedi

iegrendelis atapjai els4imolt, rlltaknos forgalni add ndtkiit sryinitott ellens4olgiltatis: 30 %-a. E4 kiiaetden

M egre n d e I 6 a i egy e di m egre n d e li s t a 4o n n a li h a t d @ a I fe ln o n d h a tj a.

A kisedelni kiitbdrnaxindlis nindke a kervtsT,eryfldis nettti kervtiiss1egenek l0 %-a. E7y kAttetden Megrcndelt

a ke rc t s 4,e ry6di st aqo n n a li h a td I fi a I fe ln o n d b a y' a.

(Amennliben a Vdllalkoqri a hritninlos hefi7gtfi nunkaudllaldk teljesitisbe tiirtind beaondsdt nen E'dnlja
neg a ktiqbesTgraisi eljdnisban, akkor a aonatkoTrl risT,ek a jelen pontbdl ttirhnddk)

18. V6llalkoz6 koteles gondoskodni a vonatkoz6 mfiszaki, munkav6delmi, biztons6gtechnikai

tttz- 6s kornyezew6delmi el5ir6sok, valamint a vonatkoz6 MSZ el6it6sok betafiilsilr6l. Fentiek

tart5s 6s sorozatos elmulasztisa eset6n Megendel6 jogosult YLllalkoz6 6rtelemszerfi vonatkoz6
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sz6tnl6it mm6s6gi levon6ssal csokkenteni. Az ,6let-,6s vagyonbiztonsdgot veszllyeztet6 esetben

pedig a konkr6t megtendel6s6t6l el6llni, 6s ielen szerz6dtst azontalihat6llyal felmondani.

19. V6llalkoz6 felel6s a teliesit6shez sztiks6ges elegend6 szirrr.io 6s szaktudisi szemllyzet
biztositilsS,|rt. Villalkoz6 felel6s az alkalmazottainak magztart6.s66t a teljesit6s hely6n.

20. Y6llalkoz6 felel6s a helyszinen vlgzett minden tev6kenys6g biztositasillrt, 6s 
^

tev6kenys6g6vel <isszefiigg6sben harmadik szem6lynek okozott kilftrt. Yilllalkozo kciteles

megtenni a sziiks6ges kilrmegel6z6si int6zked6seket.

21. A Ydllalkoz6 az 61rtala 6s alkalmazottai 61r.al a Megrendel6nek vagy a hatmadik
szem6lynek okozott klrlrt telies felel6ss6ggel tartozik. E korben a Y6llalkoz6 kifejezetten
kotelezetts6get vdllzl arra, hogy a tev6kenys6g6b6l ered6 kirokat kozvetleniil a k6tosult fel6,

teljes korrien megt6dti.

22. A Megrendel6hoz benyfitott k6rt6rit6si ig6ny eset6n a Megtendel6 tov6bbitia az igltyt a

Y6llakoz6 fel6 tov6bbi igytnt6.z6.sre. A tov6bbit6ssal egyidejffleg Megrendel6 ti\lkoztatla a

k6rosultat az iigy 6ttttel6r6l 6s a Y6llalkoz6 vonatkoz6 adatau6l (n6v, sz6khely,

felel6ss6gb iztosit6, kow6nysz6m).

23. Y6llalkoz6 a szerz6d6s alilirisakor, ezt kovet6en pedig a szerz6d6,s fenn6ll6sa alatt a
Megtendel6 felhivdsira haladlktalanul kciteles a Megrendel6 fel6 a biztositasi szerz6d6.s vagy

kotv6ny bemutat6s6val igazohi, hogy rendelkezik 6ltal6nos 6s legal6bb a szerz6d6s tdrgya szerinti

tev6kenys6gre kiterjed5, 5.000.000, HUF/6v, 
^zaz 

otrnilli6 foint/6v 6s k6resem6nyenk6nt

2.000.000 HUF, azaz k6tmil\6 forint <isszegre sz6l6 - felel6ss6gbiztosit6ssal. A biztosit6si

szerz6dts vagy kotv6ny bemutat6s a szerz6d6,skot6s felt6tele.

- Biztosit6 megnevez6se: AEGON MagyatorszilgZrt.

- Kotv6nyszim:87317

A felel5ss6gbiztosit6st aY6llalkoz6 a szerz6d6s megszfin6s6ig koteles fenntartani. Amennyiben a

Y6llalkoz6 biztosit6sa - a V6llalkoz6nak fel nem r6hat6 okb6l - megszfinik 6s helyette

haladlktalanul, de legk6s6bb a megszfinlstSl szimitott 8 naptai napon beliil ri1 biztosirisi
szerz6d6,st nem kcit, e mulaszt6s a szerz6d6snek a Megtendel6 6ltat azorrnali megsziintet6s6t

(szankci6s felmond6s6t) vonhatja maga utan. Amennyiben a V6llalkoz6 felel6sslgbiztosit6sa a

Y6l7alkoz6 mulasztis6b6l vagy mis, sz6m6n fek6hat6 okb6l szrinik meg a Megrendel6 iogosult a

szerz6dtsazornalhatilTyaltort6n6felmond6s6ta.

24. Az esedeges munkabaleseteket Yilllalkozo ielenti 6s tar\a nyilv6n.

25. A Yilllalkozo 6s a Megendel6 a keretszerz6dl,s 6s az egyedi megrendel6sek teliesit6se

6tdek6ben a fentieken otl,6kal6ban is egytittmfikodnek. Ennek megfelel6en kell6 id6ben egym6s

rendelkez6s 6re bocsigik a sziiks6ges adatokat 6s eszkozoket, valamint gondoskodnak a teliesit6s

tov6bbi felt6teleinek megtetemt6s6r6l. Az egytittmfikod6si kotelezetts6g Megtendel6

vonatkoz6s6ban nem jelent tobbletkotelezetts6g-v6llalist.

26. A Y6llalkoz6 - amennyiben kiilfoldi ad6illet6s6gri - koteles a keretszerz6d6,shez ara
vonatkoz6 meghatalmazilst csatolni, hogy ^z illet5s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l ^ m^gy^r

adohatosilg kozvetlentil beszerezhet a Villalkoz6ta votatkoz6 adatokat az orszilgok kozotti
jogseg6ly igenybev6tele n6lkiil.

27. Y6J[alkoz6 koteles a keretszen6dls teljesit6s6nek telies rd6tartama alatt tulaidonosi

szerkezetltMegrendel6 szimin megismethet6v6 tenni 6s Megtendel6t halad6ktalanul6tesiteni a

Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti iigyleteir6l.
V.

A PARKGONDOZASI MUNKAKRA VONATKO ZO KIJLoNOS FELTETELEK
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28. Szerz6d6 Felek a parkgondoz6si munk6k megrendel6se kapcsin az alilbbi felt6teleket
hatarczzilkmeg:

Megrendel6 egyedi megtendel6t k6szit, melyben megadia a szolg6kat6s teliesit6s6nek id6szak6t,
megnevezi a szolgilhatassal 6rintett tenileteket. Megrendel6 az egyedi megrendel6t az adotth6t
kezdet6t megel6z6 h6tom munkanappal kor6bban a V6llalkoz6 szdmira fuilsban megkrildi.
Amennyiben V{llalkoz 6 az 6wett it6sbeli megtendel5vel kapcsolatbar 24 6rin beliil kifog6st nem
terjeszt el6, irgy azt a Felek elfogadottnak tekintik. Amennyiben V6llalkoz6 az iitemtervben
meghatarczott hat6rid5ket elmulas zga kotb&fizet6si kotelezetts6g terheli.

29. Yiilalkoz6 a parkgondoz6si munk6kat terv szerint, legk6s6bb az egyedi megrendel6ben
megjelolt d6tumot kovet6 munkanapon koteles megfelel6 szemllyzettel 6s eszkozokkel a
helyszinte lrkezrrr 6s a megrendelt szolg6ltat6st megkezdeni. Amennyiben a kozteriileti nov6nyzet
6llapot6bol kifoly6lag 6let-, baleset-, v^gy vagyoni kdweszlly 6ll fenn a kciztenileten, melyet a
Megendel5 jelez a Yillalkoz6 fel6, 6s a veszlly elhiit6,sit a keretszerz6d6sben foglalt
munkanemek valamelyik6vel megtendeli, a Y6llalkoz6 felel5s munkik megkezd6s6r6l a
megrendel6st6l sz6mitott 3 6rdn beliil gondoskodni.

30. V6llalkoz6 parkgondozist munk6k esetr6ben az egyedi megrendel6ben meghatarozott munka
teljesit6se sor6n 6pit6si napl6t vezet 

^ 
szolgiltatas teljesit6s6r6l. Az 6pit6si napl6ban a,Yilllalkoz6 a

47. Poritban meghatirozott munkanem szerinti bont6sban koteles feltiintetni a teliesit6si
id6szakokat (napokra lebonwa), a szolg1ltat6ssal 6rintett teriiletek nagysig[t azok alapteriilet6nek
m'-ben tort6n6 megjelol6s6vel, a teljesitett munka6r6kat, valamint -irrd"., olyan karilm6nyg
mely megtendelt teljesit6st befoly6solja. A Megrendel6 a teljesit6st jogosult ellen6rizni, 6s
6szrev6teleit az lpitlsi napl6ban feljegyezni. Megtendel6 felm6r6si napl6 alapiiln 6l\t1a l<t a
teljesit6sigazolilst a teljesit6st kovet6 5 munkanapon behil.

31. V6llalkoz6 a parkgondoz6si feladatainak ellAt6sib6l keletkez6 hullad6kot koteles annak
faitijdnak megfelel6en Megtendel6 6ltal meghatdrozott hullad6kkezel6 l6tesitrn6nybe (P6cs-
Kok6nyi Region6lis Hullad6kkezel6 Kozpont) sz6llitani. A zoldh,rllad6k kezel6s kolts6g6t
Megtendel6aY6llalkoz6szinliliaalapiilnmegt6dtiaY6lTalkoz6rlsztre

vI.
A KEZI H O.E S Si TO S SAC.MENTESiT BsI MUNKAKRA voNATKoZ o KULONO S

FELTETELEK

32. A k6zr h6- 6s sikoss6g-mentesit6si munk6k tekintet6ben a vldekezts id6tartama targy$v
november 15. napjit6l a tzrgylvet kovet6 6v m6rcius 37. napjiig 6ll fenn.

33. Yillalkoz6 k<iteles a h6- 6s sikoss6g mentesit6si feladatot olyan szinvonalon ell6tni, hogy a
gyalogos 6s kozirti forgalom biztosit6sra keniljon.

34. YilTalkoz6 koteles zz elvl,gzett munk6r6l 6pit6si napl6t vezetni a jelen szerz6d6.s 7. szim.(u
mell6klet6t kipez6 feladatleir6sban foglaltak szerint.

35. Megrendel6 a k6zi h6- 6s sikossig-mentesit6si munk6k megrendel6se tekintet6ben a
k6pvisel6i 6ltal szakszetfien kitoltott megtendel6 bizonylattal y^W telefonon - melynek
al6tamaszt6s6n szolgil a Felek tendelkez6s6re 6116 6pit6si napl6 - adhatnak kcizvetlen
megtendel6st a Yillalkozo kijelolt k6pvisel6j6nek. Amennyiben YilTalkozo a h6- 6s
sftoss6gmentesit6s sor6n a bizonylatban rogzitettekt6l elt6r6 6llapotot talil, akkor a munkit
felftiggeszteni, 6s Megtendel6t 6rtesiteni koteles. P6tmunka 6s tobbletrnunka csak a Megtendel6
ir6sbeli enged6ly6vel v6gezhet5. Felek e tekintetben r6utal6 magatafi6,sra nem hivatkozhatnak.
36. Y6llalkoz6 koteles a megtendel6st6l szimitva legk6s6bb 60 percen beliil a h6- 6s sikoss6g-
mentesit6st szolgilltatdst minden munkatenileten megkezdeni, valamint a kezd6st6l szimitott-6
6r6n belril, a sikoss6gmentesit6st a kezd6st5l szilmitott 4 6tfun beliil befejezni.
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37. Megtendel6 fenntartla maginak a jogot ara,hogy a megtendel6st6l szimitott 60 percen tuli
k6sedelmes munkakezd6s, valamint a h6 -{s sikossigmentesit6st a kezd6.st6l sz6mitott 6 or6t
meghalad6, a sftoss6gmentesit6st a kezd6st6l szimitott 4 orit meghalad6 befejez6se eset6n a

befejez6si hatiid6lelfirtilt kovet6en Yilllalkozo kolts6g6n tov6bbi er6fort6st vonjon be a munk6k
miel6bbi befejez6se 6rdek6ben, mely nem mentesiti Yillalkoz6t akotblrftzet6si kotelezetts6g al6l.

VII.
KERET SZ ERZ 6D ES HATALYA, TD6TARTAMA5 T ELJESiT nS rrErye

38. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy jelen keretszerz6d6s mindk6t f6l ikah. alarissal - elt6r6
id6pontban tot6n6 alil::ds eset6n a k6s5bbi ali:,ads napiiln - l6p hat6lyba, 6s ett6l szimitottan
hatarozott td6tartamra, 24 h6napta kotik. Felek kikotik, hogy a hatirozott id6tartam eltelte el5tt
a keretszerz6d6.s megszfinik a ketetszerz6dts 40. pontj6ban meghatarozott keretosszeg
kimeriil6sekot, v^gy a ielen keretszerz6d6sben iSgzitett egy6b felt6tel bekovetkeztekor.
Amennyibet a szerz6d6s id6tatama alatt a megielolt keretosszeg nem keriil telies m6rt6kben
felhaszn6lilsra, YilTalkoz6 az esedegesen ebb6l ered6 kiig6ry6t nem 6rv6nyesitheti
Megtendel5vel szemben.

39. A teljesit6s helyszineinek felsorol6s6t, illetve a h6- 6s sikoss6g-mentesit6s tekintet6ben
mentesitend6 irtvonalak @6cs Megyei Jogir V6ros meghatirozott kozteriiletei, jdrdir 6s 6tkel6)
kimutatis6t a jelen keretszerz6d6s 3. szimi mell6klet6t k1pez6 teriiletkimutatas tartalmazza.

VIII.
ELLENERT Ers rtZer eSr FELTET ELEK

40. A keretszerz6d6s keretosszege 208.000000,- f't + Afe/24h6nap
41. Szerz6d6 Felek a v6Jnalkoz6i diiat az al6bbiak szerint 6llapig6k meg:

PARKGONDOZASI MUNKAK:
a) belte{es teriileten gyepsik nyir6sa: 9 Ft+LFA/m'z
b) belterfes teriileten r6zsii nyirisa: 10 Ft+AFA/m2
c) belteries teriileten kasz6l6k iisszegyffit6se, elszillitdsa: 5 Ft+AFA/m2
d) kiilte{es sik tediletl<asz6,lhsa: 9 Ft+AFA/m2
e) kiilteries r6zsiis teriilet l<aszii6sa:10 Ft+AFA/m'z
D kiilte{es teriileten kaszdl6k iisszegyiiit6se, elszdllit6sa: 5 Ft+AFA/m2
g) ftpadka l<aszhlilsa:9 Ft +AFA/m2
h) 6szi lombgyiiit6s: 14 Ft+AFA/m'z
i) tavaszilombgyiiit6s: 6 FI+AF lr/m'
i) szeg6lytakaritis: 65 ft+Afe/m
k) f6k tintiizdse (kb. 60 l/fa):245EfiAFA/db
l) siiv6nyek nyir6sa: 85 Ft+AFA/m'z
m) seg6dmunka: 1.750 FI+AFA/ 6ru
n) kert6sz szakrnunkaz 2.260 Ft+AfA/Om
o) motorfiir6szes szakrnunka : 2.560 ft+AfA/Ota
p) teherg6pkocsi (3 t):3.490 Ft+i'FA/6ta

t<pzt Ho- ES sirossAc-MENTESiTBs'
a) h6- 6s sikossdgmentesit6s CaCl2 gtanuldtum 6s zrfzalfik l:3 arJrnyban bekeverve, a

sziiks6ges mennyis6gben kisz6rva, a mentesit6 anyag fuhvalegyiitc aS ft+AfA/m'z
b) h6 -6s sikossdgmentesit6s - CaCl2 granulitum: 28 Ft+AFA/m2
c) sikossigmentesit6s CaCl2 granuldtum 6s ztlzalfik t3 athnyban bekeverve, L

sziiks6ges mennyis6gben kisz6rna, a mentesit6 afiyag anyaghthval egyiitc 30
Ft+AFA/m2

d) sikossdgmentesit6s - CaCl2 granuldtum: 25 Ft+AFA/m'z
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e) j6gfelver6s: 180 FI+AF A/m'
0 h6 elszillitisa g6pi6rmiivet 3.500 ft+AfA/Om
g) busziibltik (szimpla-28 m peron) h6- 6s i6gmentesit6se: 4.200 FI+AFA/aU
h) busziibliik (dupla-40 m peron) h6- 6s i6gmentesit6se: 5.600 Ft+AFA/db
,) gyalog6tkel6k h6- 6s j6gmentesit6se: 2.600 Ft+AFA/db
D k6szenl6r 120 rt+Are /f6/6ru.
k) mentes it6 anyagsepr6se: 14 Ft+ irE A/ m2

42. Megrendel6 el6leget nem fizet. AYillalkoz6 a hullad6kkezel6s dijit kiilon kciteles szimlilznt
a Megrendel6 r1sz6re. A villalkoz6si dij kifizet6se szerz6dl,sszerfi teliesit6st kcivet6en, a Kbt. 135.

S (5)-(6) bekezd6s6ben 6s a Ptk. 6:130. $ (1) bekezd6s6ben foglaltak szerint a szilmlak|zhezv|tel|t
vagy - ha b6rmely, a Ptk. 6:130. $ (2) bekezd6s6ben szabilyozott koriilm6ny fenn6ll - az igazolt
szerzSdlsszerfi teljesit6st kovet6 30 napon beliil, szinla ellen6ben, a MKB Bank Nyrt.
plnzrntlzetn6l vezetett 10300002-10457412-49020014 szilmu plnzforgalmi szin76)ira valo
6tutal6ssal, forintban (HUF) tot6nik.

Felek id6szakos elsz6mol6sban 6llapodnak meg, havi elsz6mol6st atkalmaznzk. V6llalkoz6 koteles
a targyhavt szimliljilt a tilrgyhot kovet6 10. napig kiillitani, 6s a Megtendel6 ftszlre megkiildeni.

43. Megrendel5 a kerctszerz6d6s 6s az egyedt megtendel6sek teljesit6se sor6n az ad6zis rendj6t6l
sz6lo 2077. 6vi CL. torv6ny (Art) 6s vonatkoz6 jogszab6lyok rendelkez6seit alkalmazza.

Ydllalkoz6 nem fizetheq illetve szimolJrrat el a szerz6d6s teljesit6s6vel osszefi.igg6sben olyan
kolts6geket, melyek a Kbt. 62. S (1) bekezd6s k) pontiinak, ka) - kb) atponq6ban meghatirozott
felt6teleknek nem megfelel6 tilrsasilg tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek Y6l7alkoz6 ad6koteles
jovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak

44. Yiilalkoz6 az igazolt teliesit6st kovet6en jogosult szdnla benyujt6s6ra. A sz6ml6t mindenkor
egy p6ld6nyban, a Megendel5 sz6khely6t feltiintewe kell kiillitani 6s leadni vagy megkiildeni.

45. V6ltalkoz6 a kibocs6tott szirrrlfin koteles felnintetni az egyedr megtendel6 t6rgyin val6
hivatkoz6st. A szdnla mell6klete a felm6r6si napl6, a teljesit6si tgazolAs, valamint a hullad6k
m6rlegjegy. Ett6l elt6r5en ki6llitott sz6n76k eset6ben Megtendel6 iogosult azokat

azonosithatatlank6nt visszakiildeni, 6s a visszaktildott szinlilban 6rv6nyesitett kovetel6s nem v6lik
esed6kess6.

46. Jelen kerctszerz6d6s 6s az egyedr megrendel6sek ApA Enarisznozisa ahatillyos jogszab6lyok

elSluisar szerint tot6nik.

47. Megrendel6 fizet6si k6sedelme eset6n a Y6lTalkoz6 a Kbt. tendelkez6seinek megfelel5en
jogosult a Ptk. 6:155.$-6ban meghatirozott k6sedelmi kamatot, illetve a behajt6si kolts6g6tal6nyt5l
szol6 2076.6vi IX. torv6ny 3. S (1) bekezd6se szerinti forintosszeget kovetelni.

IX.
rGseoBrMES TELJESiTES, KOTBER

48. V6llalkoz6t a parkgondoz6si munk6k egyedi megrendel5ben meghatirozott hat6rid6k
onhib6j6b6l tort6n6 elmulaszt6sa eset6n k6sedelmi kotb6rfrzet6si kotelezetts6g, tetheli. A
k6sedelmi kotb6r m6rt6ke naponk6nt az egyedt megrendel6s alapjin elsz6molt, AFA n6lkiil
szdmitott ellenszolg6ltatis 2 o/o-a. A k6sedelmi kotb6r a k6sedelembees6s napj6t6l esed6kes.

K6sede[mi kotb6r maxim6ts m6rt6ke az egyedi megrendel6s kapcs6n: az egyedr megtendel6s
alapjin elsz6molt, 6ltal6nos forgalmi ad6 n6lkiil szimitott ellenszolg6ltatas: 30 o/o-a.

49. A k6zih6- 6s sftossig-mentesit6si munk6k eset6n a kezd6si id6t meghalad6 vagy b6rmely
munkateriileten tort6n6 k6sedelmes teljesit6s eset6n YilTalkozo koteles minden eg6sz 6rit
kovet6en a k6sedelem megsztintet6s6ig brutt6 75.000,- Ftf 6ra, azaz henrenotezer foint/6ra
m6rt6kfi kotb6rt megfiz etni.
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50. A k6sedelmi kotb6r maximilis m6rt6ke akeretszetz6d6s nett6 keretcisszeglnek 70 o/o-a.

51. A Megtendel6 csak abban az esetben tarthat ig6nyt a k6sedelmi kcitb6rre, amennyiben a

k6sedelem a Y6l7alkoz6 lnbajab6l ered. Amennyiben a Megrendel6 a Y6llalkoz6 6ltal 6sszer6en

k6rt, a szerz6dlsszerfi teljesit6shez sziiks6ges informici6t, adatot, nyilatkozatot, hozziiilrulilst,
dont6st a Szerz6d6 felek 6ltal ir6sban rcgzitett hatdid6n beliil nem bocs6tja a Y6lTalkoz6

rendelkez6s6re, r3s a k6sedelmes teljesit6s l<tzfu6lag Megrendel6 ebb6li Yilllalkozo 6ltal el nem

hiithat6 mulasztis6b6l ered, abban az esetben kotb6rig6ny nem 6rv6nyesithet5. Y6lTalkoz6t

tov6bb6 nem terheli kotb6rfizet6si kotelezetts6g, ha kotelezetts6gei teljesit6s6t vis maior
akadillyozza meg. Vis maior alatt 6rtend6k kiilonosen elemi csap6sok, sztr6jkok vagy egy6b

munkahe\i zrargisok, f<ildcsuszamlisok, foldteng6sek, viharok, vill6mcsap6sok, 6rad6sok,

valamint egy6b hasonl6, el6re nem lilthato esem6nyek, amelyek mindk6t f6l 6tdekkor6n kiviil
meriilnek fel, 6s amelyeket a felek kell6 gondossiggal sem tudnak kikiiszobolni.

52. Ha a keretszerz6dls - olyan okb61, amely6rt YillTalkozo felel6s - meghiirsul, aYilfalkoz6
koteles az 6kal6nos forgalmi ad6 n6lhil szfimitottkeretszerz6d6s szerinti keretosszeg 75 oh-6nak

megfelel6, szimszerien 31.200.000 HUF, azazhannincegymilli6 kett6szhzezet forint osszegfi

kotb6r megfizet6s6re. Felek rogzitik, hogy a meghirisul6si kotb6t vetit6si alapia a teliesit6s

arilnyiban csokken.

53. Megendel6 kotb6rig6ny6nek 6rv6nyesit6se nem jelenti a Megrendel6 egy6b ig6nyeinek -
hib6s teljesit6shez kot6d6 - elveszt6s6t.

54. A Megtendel5 az egyedi megtendel6st6l elillhat, koteles azotban aY6lTakoz6 6ltal az e16ll6s

kozl6s6ig rgazolhat6an elk6szitett, illetve megkezdett munk6k telies ellen6rt6k6t megt6riteni 6s

YillTalkozo jogosultegy6bigazoltkilrilntkmegt6rit6s6tig6nyelni.

x.
A KERETSZF,RZdDES MODOSIIASE, MEGSZUNESB ES ANNAK

JOGKoVETKEZM.aNYEI

55. Szerz6d6 Felek jelen keretszerz6dlstl<tzfuolag a Kbt. 141. S szerinti koriilm6nyek fenn6lla

eset6n modosithatj6k.

56. B6rmebnk f61 iogosult a jelen kerctszerz6d6st 90 naptai naPos felmond6si hataid6vel, a

m6sik fllhez tntlzett ir6sbeli nyiarkozattal, indokol6s n6lktil, rendes felmond6ssal felmondani.

Egyoldalir felmond6s esetrln a felmond6si id6 kezd6 tapia a felmond6 f6l t6rtivev6nyes 6rtesit6

level6nek a m6sik f6lilkahklzhezvttele. A Posta 6ltali m6sodik etedm6nytelen k6zbesit6si kis6rlet

eset6n a lev6l k6zbesitettnek tekinthet5.

57. Megrendel6 jelen keretszerz6d6st a V6llalkoz6hoz inttzett ir6sbeli ty'iatkozattal, kitt6rit6si

ko tele z etts 69 n6lkiil az orrnai[. hatally al felmon dhati a, ha

a) 
^ 

i617^lkor6 jelen kerctszerz6d6sben foglalt szetz6d6ses kotelezetts6geit sulyosafl vagy

ism6telten megszegl;

b) olyan okb61, ami6rt YillTatkoz6 felel6s b6rmely egyedi megrendel6s megszfini\
c) a Y6llzlkoz6 a ho- 6s sftoss6g-mentesit6s elrendel6s6t6l szdmitott 72 6tis k6sedelembe

esik :vagy a szerz6d1s rd6txtamz alatt az egyedi megtendel6sek vonatlozilsilban 3

alkalommal k6sedelmesen teljesit;

d) aY6llalkoz6 a Megtendel6 6ttal megadott 6sszerfi hataid6n beliil nem tesz eleget annak

a felhivi,snak, hogy kerctszerz6d6sben foglalt kotelezetts6geinek tegyen eleget;

.) a Y6llalkoz6 a 47. pontban meghatirozott egys6g6rak b6rmelyik6t egyoldalfan,

Megrendel6 hittiny ira m6dositi a,

0 ay-617alkoz6 fizet6sk6ptelenn6 v6lik, felsz6mol6si vagy v6gelszilmolasi elifuils indul vele

szemben, felfiiggeszti gazdasS,gl' tev6kenys6g6t;



g) z YAllalkoz6 6ital fizetend5 k6sedelmi kotb6r ci,sszege el6ri ielen keretszerz6d6sben
meghattrozott maxim6lis m6t6ket fteretszerz6d6s szednd, Af'R ,r6tt tit szdmitott
keretosszeg 10 %-6t.) /tlyen esetben a Megtendel6 meghiirsul6si kotb6rt nem
kcivetelhet/;

h) joget6s mz.r.^sztal6 hztirozatot hoznak a Y6llalkoz6 szakmai tev6kenys6g6t 6rint6
szab6lys6rt6.s vagy brincselekm6ny miatt

i) a Kozbeszerzlsi Dont6bizottsilg a Kbt. 152. $ szerinti hatfuoz*aban meglllapitotta a

kozbeszenl.si eliilrista vonatkoz6 szabilyok megs6rt6s6t, felt6ve, hogy a jogs6rt6s
befolyisolta a kozbeszerzlsi eljirist lezfu6 dont6st,

i) a V6ltalkoz6 biztositdsi szerz6d6se a ielen szerz5d6s id6tartama alatt megszfinik 6s

helyette a YilTalkoz6 irj biztositasi szerz6d6st nem kcit, vagy amennyiben a biztosirisi
szerz6d6s nem a YillTalkoz6nak felr6hat6 okb6l szfint meg, a megszrint6st kovet6 8
napon beliil nem kot;

k) a V6llalkoz6 aKbt.138. S Q) - $) bekezd6s6ben foglaltakat megs6rti,
l) a V6llalkoz6 megs6rti a titoktart,6si kcitelezetts6get.

58. Megrendel6 az egyedi megrendel6st a V6llalkoz6hoz tntlzett fu6sbeli nyrlatkozattal, k6rt6rit6si
ko telez e tts 6 g n6lktil az onnah hatilly al felmondhatj a, ha

a) aY6llalkoz6 a szerz6dtses kotelezetts6geit sirlyosan vagy ism6telten megszegi;
b) az egyedi megtendel6s k6sedelmes teljesit6se ok6n k6sedelmi kotb6r el6n a maximumot

(a k6sedelemmel 6rintett, szolgilltatilsi elemre elsz6molt, AfA n6kril szimitott
ellenszolg6ltatis 30 o/o-6t),

.) aY6lTalkoz6 a Megrendel6 6ltal megadott 6sszerri hztand6n beliil nem tesz eleget annak
a felhivisnak, hogy szerz6d|.sszerfi kotelezetts6geinek tegyen eleget;

d) az zdott kotelezetts6g6re el5irt teljesit6si hattnd6letelte el5tt nyilv6nval6vi v6lik, hogy a
YilTalkoz6 az egyedi megtendel6ben tcigzitett munkit csak sz6mottev6 k6s6ss el vagy - a
fogyat6koss6g kiki.iszobol6s6re {tzott m6lt6nyos hatiidS letelte ellen6re is - hibdsan
tudia elv6gezni.

59. A Megrendel5 a ketetszetz6dlst felmondhatj^ y^gy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l
el6llhat, ha a Kbt. 143. S (1) bekezd6s6ben megharitozott esetek b6rmelyike fennill. A
Megrendel,5 a Yillalkoz6hoz rnt|zett ir6sbeli nytlatkozattal, k6rt6it6si kotelezetts6g n6lkiil
azonnalt hatillyal felmondja a keretszerz6dlst, ha a Yillalkoz6 nrlajdoni helyzet6ben vagy
tulajdoni viszonyaiban b6rmely, a Kbt. 143. S (3) bekezd6s6ben meghatarozott koriilm6ny
bekovetkezik.

60. V6llalkoz6nak a szetz6d6,sszeg6s6b5l ered6 k6rt meg kell t6ritenie, 6s mentesitenie kell a
Megrendel6t, illetve annak Yilllalkozoit 6s alkalmazott^it minden perrel, ig6nnyel, vesztes6ggel 6s
kilrral szemben, amely aYilTalkoz6 tev6kenys6g6b5l vagy mulas ztasibol ered ielen keretszerz6d6s
v^gy akerctszerz6d6s alapjdn l6trejott egyedi megrendel6s teljesft6se sor6n.

61. A Ydllalkoz6 a Megtendel6 sulyos szerz6d6.sszeg6 magatzrtisa eset6n jogosult azonnah
hatillyal fu6sban felmondani a szerz6d6,st. Ebben ^z esetben a Y6ilalkoz6 iogosult a
Megtendel5vel szemben 6rv6nyesiteti a szerz6d6sszeg6sb5t fakad6 egy6b ig6nyeit is. Srilyos
szerz6d|.sszeg6snek tekintend6 kiilonosen, ha:

a)Megrendel6 6hal kiillitott igazohs 6rtelm6ben esed6kes b6rmely risszeget nem fizet ki a
villalkozisi szerz6d6sben meghatltozott hatiid6tg, felt6ve, hogy a Yillalkoz6 dhal
t-'izott legal6bb 30 napos p6that6rid5 is eredm6nyteleniil eltelt, valamint

b) a Megrendel5 fizet6sk6ptelenn6 vilik.

xI.
EGYUTTMUT6oBs
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62. Amunkav6gz6s osszehangolilsa,aszolgilltatAs teljesit6se sot6n sztiks6gess6 vLlotnt6.zked6sek

megt6tele tekintet6ben.

Megendel6 r1sz1r6l kapcsolattart6 szem6ly:

n6v: Bozsits Boldizs6r
telefon: 30/428 0762
e-mail: bozsits.boldi zsar@biokom.hu

Y 6llalkoz6 rlsz6r6,l kapcsolattart6 szem6ly:

n6v: Hesz Gibor
telefon: 30/986-8736
e-mail: iroda@gmail.com, heszgl @gmail.com

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsz6m6t, stb.) a Felek kizfu6lag a

szerz6d6s teljesit6s6vel osszefiigg6 kapcsolattart6s c6lj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6 egy6b

iogos 6rdekek 6rv,6nyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sot6n 
^

kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adatv6delmi szabillyzatarkrendelkez6sei szednt 16mak el.

63. Szerz6d5 felek jelen ketetszez6d6sben felhatalmazzik az el5z6 pontban megnevezett

k6pvisel5iket, hogy a szolgikatas teljesit6s6vel kapcsolatos dont6sekn6l, a teliesit6si

jegyz6korryvek al6uis6nil a feleket teljes iogkorrel k6pviselj6k. Ezen k6pvisel6k iogosultak, illewe
kotelesek megtenni mindazon mriszaki int6zked6seket, nyilatkozatot, amely akeretszerz6d6s vagy

az egyedi megendel6sek teljesit6s6hez sziiks6gess6 v6lik 6s a jelen keretszerz6d6sben, az egyedi

megrendel6k, illetve ezen dokumentumok mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes. Szerz6d6

Felek k6pvisel6inek a jelen keretszerz6d6sben biztositott jogkor6nek korliltozisz a misik f6llel

szemben csak ir6sbeli kozl6st6l kezdve hatdlyos. A k6pvisel6k szem6ly6ben tort6n5 villtozdst z

felek egym6ssal azonnal, ir6sban kozlik.

64. Szerz6d6 Felek kotelesek egymis kozotti valamennyi kcizl6st, 6rtesit6st, int6zked6st 6s

dont6st ir6sban togziteni 6s egym6shoz haladlktalanul eljuttatni. Minden olyan kozl6st, mely a

keretszerzld6s vagy az egyedi szerz6d6sek vonatkozilsilban a cimzett r6sz6r6l tudomisulv6telt,
y^gy lfltlzked6si kotelezetts6get jelent, illetve keletkeztet, postai 6ton is meg kell kiildeni. A postai

titon eljuttatott nyilatkozatok k6zbesitettnek tekintend6ek, amennyiben azok ,,nem kereste",

,,6w6telt megtagadta", ,,cimzettismeretlen" vagy hasonl6 tattdm:6 postai ielz6ssel 6tkeznek vissza

a nytlatkozattev6hoz.

65. Megrendel6nek 6s V6llalkoz6nak mindent meg kell tennie annak 6rdek6ben, hogy kozveden

t6rgyal6sokon, b6k6s irton rendezzetek minden olyan n1zetelt6r6st vagy vitit, amely kozottiik a

keletszerz6d6ssel vagy egyedi megrendel6ssel kapcsolatban felmeriil. Ha a Megrendel5 6s a

Y6llzlkoz6 6sszerfi naAlaOn beliil nem tudi6k megoldani a ketetszetz6d6ssel vagy ^z 
alapiiln

l6trejott egyedi megtendel6ssel osszefiigg6sben keletlezett iogvitijukat, annak eldont6se

6rdet6ben 
-al6vetik 

-rg"k^t a hat6skori szabillyol<ra figyelemmel a P6csi Jfuilsbfu6sdg, illetve

pet6rt6kt6l fiigg5en a P6csi Torv6nysz6k illet6kess6g6nek.

66. Szerz6d6 Felek meg6llapodnak abban, hogy ielen keretszerz6dl.s hatillyinak tattama alatt 6s

azt kovet5en bizalmasa.r, tirtiti titokk6nt kezelik akeretszerz5d6s, illetve az egyedi megrendel5ek

teljesit6se kapcs6n tudomisukra iutott inform6ci6ikat, t6nyeket vary adatokat, azokat harmadik

f6lnek ,"1,,orily", form6ban nern adi6k tovibb. A fenti inform6ci6k, t6nyek, valamint adatok - a

m6sik f6l iyal el6zetesen adott kifeje zett trilsbehhozzdifur',iirsa n6lkiil - l<rz616lz9 a keretszerz6d6s

6s az egyedi megtendel6ek teliesit6s6rchxzn6lhat6k fel'

67. Mindk6t f6I tiljlkoztaga 6rintett munkav6llal6it a ielen kerctszerz6d6sben foglalt

kotelezetts6geir6l 6s felel6ss6get v6llalnak salit munkav6llal6ik tekintet6ben a fenti

kotelezetts6gek teliesit6s66rt.
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68. Szerz6d6 Felek magukra nlzve kotelez6nek fogadlik el, hogy a Kbt. 6s az 6lTamhLztartasr6l
sz6lo 201,1. 6vi CXCV. torv6ny szerinti illet6kes ellen6rz6 szervezetek feladat- 6s hatiskoriiknek
megfelel6en a kozbeszerulsi eli66sokat 6s az azok alapiin megkotott szerz6d6sek teljesit6s6t
tendszetesen ellen6rizhetik, 6s hogy r6sziikte a jogszabilly szeinti inform6ci6 megad6sa :dizle *j
titoka va16 hivatkozissal nem tagadhat6 meg.

XII.
NYILATKOZATOK

69. Mindk6t f6l kiielenti, hogy
- kell6 felhatalmazissal 6s jogkorel rendelkezik a jelen kerctszerz6dis zlil:uisd:ir- 6s

teljesit6s6re;

- a ielen keretszerz6d6st a f6l nev6ben zl6ir6 szem6ly megfelel6, a vonatkoz6 iogszabalyok
6ltal megkiv6nt regisztralt a,l nasi joggal rendelkezik, rgy ftsz6r6l a keretszetz6dls
alilirisa 6s teliesit6se nem etedm6nyezi m6s, olyan szerz6d6s, vagy egy6b jognyilatkozat
megszeg6s6t, melyben f6lk6nt szerepel;

- nincs olyan frigg6ben 1ev6 kotelezetts6ge, v^gy 6rdekkor6ben 16v,5 m6s koriilm6ny,
amely kedvez6tleniil hathat a jelen keretszerz6d6sben foglaltak 6rv6nyess6g6re,
telj esit6s6re, v agy saj 6t telj esit6si k6sz s6g6re, illetve k6pes s6g6re.

XIII.
EGYEB RENDELKEZESEK

70. A jelen keretszerz6dlsben nem szabillyozon k6rd6sekben a Polg6d Torv6nykonyvr6l sz6l6
2013. 6vt V. torv6ny, akozbeszerz6sekr5l szol6 2075. 6vi CXLIII. torv6ny, valamint az egylb
kapcsol6d6, hat6lyos jogszab6lyok vonatkoz6 rendelkez6seit, valamint a k6zbeszetzlsi eljirilsban
k6szitett ajLnlai felhiv6s el6fu6sait kell alkalmazni.

71. Jelen kerctszen6d6s elv6laszthatatlan r6sz6tk6pezik azalilbbimell6kletek:
7. szimi mell6klet Feladatleiris (ennek esetleges kozbeszerz6si eljiris sorin kiadott

m6dosit6sa(i))
2. szdmi, mell6klet Teriilet-kimuta?is (ennek esetleges kozbeszen6si eljir6s sor6n kiadott

m6dositisa(i))
3. szim,6 mell6klet H6- 6s sikoss6gmentesitend5 riwonalak

Jelen meg6llapod6st a Szeru6d6 felek k6pvisel6i elolvas6s 6s 6ttanulminyozis :utdr jovdhagy6lag,
mint akaratukkal mindenben megegyez6t 4 eredeti, egyez6 p6ld6nyban futdk a16., -"rytAt Z
p6ld6ny Megtendel6 t, 2 plldiny V6llalkoz6t illeti.

Kelc P6cs, 2022 }KT 10. Budapest, $a w$ l0

jogi ellenjegyz6
dr. Balili6 Barbara

aBIOKOM Kft. resz6r5l:

igyvezet6K6pviseli: Meixner Bama igyvezet6
igazgato


