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VALLALKo z Lst KERET sz ERZ6DES

amely l6ttejott egyr1szr6l a BIOKOM Nonptofit Kft. (sz6khely: 7632 P6cs, Sikl6si irt 52.,

clgegyzlkszilma: 02-09-062862, ad6szilm: 77074959-2-02, k6pviseli: Meixner Barta igyvezet6
rgazgato), mint Megrendel5 (a tov6bbiakban: Megtendel6),

misr1szr6l a ZOpg Kft. (sz6khely: 1119 Budapest, Andor utca 47-49.3. em., c6,gegyz6kszim:

07-09-978527, ad6sz6m: 74759996-2-43, bankszimlasz6m: 10300002-10457412-49020074,

k6pviseli: Kotin Zoltan iigJwezet6) mint Yallalkoz6 (a tov6bbiakban: Yiilalkoz6) ("
tov6bbiakban egyiittes err: Szerz6d6 felek) kozott a mai napon az alilbbi felt6telekkel.

F,I.:6ZI/.6I{YEK

1. Megtendel6, mint ai6r.Jatk1r6 2022. 04. h6 11. napiiln ,,Patlqgondoz6si, h6- 6s

sikoss6gmentesit6si munkik 2" tdrgybtn akozbeszerz6sekt6l szolo 2075.6vi CXLIII. torv6ny

(tov6bbiakban: Kbt.) M6sodik R6sze alapjin, TED- 2022/S 071-189899 iktat6szLrnonkozzltett
hirdetrn6nnyel nyilt kozbeszerz6si elj6r6st inditott. Megrendel6 zkozbeszerzlsi el)Lrilst a Kbt. 61.

S (5)-(6) bekezd6se alapjiri, r6szekre bontotta, melynek alapih a kozbeszerzls 3. t6.sz6t k6pezte:

Budai v6rosr6sz tertilet6n parkgondozisi, valamint k6zi h6-6s sikossigmentesit6si
munk6k ellitisa.

2. Megrendel6 a kozbeszerzls targyivil szemben tAmasztott mennyis6gi 6s szakmai

kovetelm6ny eket az eliilrist megindit6 felhiv6sban 6s a kcizbes zerz6,si dokumentumb an hatilrozta

meg.

3. Megrendel6 a kozbeszerz6si eliiltis sor6n benyiritott aiilnlatokat megvizsg6lta, egymissal

osszeveiette, a sziiks6ges 6t6kel6st lefolytatta, 6s dont6s6t az elbr.Ll6'st kovet6en, 2022. 6v 08.

h6 30. nap)in ir6sban ajdnlattev6kkel kozolte. Megrendel5 hivatkozott kozbeszerz|si eliiltisban

hozott dont6se szerint a nyertes ajiriattev6 a 3. tilsz vonatkoz6s6ban V6llalkoz6lett.

4. Ilyen el5zm6nyek :utin a Szetz6d6 Felek az ajinlatt felhiv6snak, a dokumentilci6 t6.sz€t

k6pez6 feladatlerilsnak, valamint a V6llalkoz6 kozbeszerzlsi eli6r6sbar, benyfitott aiinlatinak
megfelel6en az alilbbtak szerint 6llapodnak meg:

I.
ENTNI.U EZ6 RENDELKEZESEK

5. A keretszerz6d6sben szerepl5 al6bbi kifeiez6sekre a kovetkez6 meghttatozilsok

vonatkoznak:

Epit6si napl6: A keretszer z6d6s keretein beliil a kozteriileten v6gzett parkgondoz6si 6s egy6b

zoldtertileti-munk6kkal tll,. ak6zi h6- 6s sikoss6g-mentesit6si munkikkal pdrhtzamosan vezetett,

azok fellegyz1slre szo\616 dokumentum, melyet rY6lTalkoz6 a vonatkoz6 iogszab6lyok szerint

vezet, de kii,lonos.n fJtiirrt" t az akaillis d6tumot , td6jiltfusi adatokat, az adott napon aktu6lis

munkateriileti egys6geket a teriilet-kimutatAs alapilrt, az elv6gzett munkanemeket, valamint

minden olyan t6nye z6t, mely a munkav6gz6st befoly6solia'

Felm6r6si napl6: Az 6pit6si napl6 mfiszaki tartalmdt osszegz6 dokumentum, melyben

szerepelnek a munkav6gz6. h.ly.rinii ltertitet-kimutat6s alaplfun megbontva), valamint az adott

teriileteken elv6gzett -Lk .r"- ek tzbiilzatos form6ban. (A felm6r6si napl6 a teliesit6sigazol6s

ki6llit{sinak felt6tele, 6s a kibocsi tott szinla kotelez6 mell6klete.)

Kbt.: a Kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2075.6vi CXLIII' torv6ny'

Keretszerz6d6s: Jelen kerets zerz6dls,melynek szerves t6sze annak valamennyi mell6klete, illewe

a keretszerz6d6s alapi6n kotott egyedi megrendel6k'
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Teliesit6sigazolfus: a Megtendel6 Stltal a Kbt. 135. S (1) bekezd6se alapjin ki6llitott, az egyedileg
megtendelt munkamennps6g teliesit6s6t tgazol6 okirat.

II.
A KERET SZEPZoDES TARGYA

6. Y6lTalkoz6 felzdatat k6pezi az eljfuilst megindit6 felhiv6sban meghatarozott, 6s Y6llakoz6
ajdnlatilbar;-villlalt kovetelm6nyeknek megfelel5en, Budai virosr6sz teriiletein padqgondozisi,
valamint k6.zi h6-6s sikossigmentesit6si munldk ell6tisa a jelen keretszerz6d6s
elvillaszthatatfan r6sz|tk6pez6 7. szimi mell6kletben foglalt r6szletes feladatleitis, valamint a 2.
szimi mell6kletben foglalt teriilet-kimutaris szerint.

7. A Szetz6d6 felek rogzitik, hogy keretszerz6d6s keret6ben elv6gzend6 munkik:
Patksondoz6si munk6k:
- ritpadka kaszill;sa
- lombgy6it6s
- belterjes terdletek kasz6l6sa
- kiilteries tediletek kaszdlisa
- sciv6nyek nyir6sa, valamint
- fkcintoz6se,illetve
- szeg6lytakaitas.
K6zi h6-6s sikossig-mentesit6si munkik:
- jirdilk
- ker6kp6rutak
- aut6buszmeg6ll6k
- gyalogos6tkel6helyek

8. Megrendel5 adott kozbeszerzls megval6sit6sa 6rdek6ben megtendel6 lapot (tov6bbiakban:
egyedi megtendel6s) kiild. Felek meg6llapodnak abban, hogy a ketetszerz6d6s alapj6n l6trejov6
egyedi kotelmi jogviszonyrk az egyedi megrendel6 lap alapjfunjon l6re. A Felek kijelentik, hogy
ielen keretszerz6d6,s, illet6leg akeretszerz6d6s id6tartama alatt kikiildend5 egyedi megendel6hf
aketetszerz6dls tfugyitklpez6 szolgilhatas teljesit6s6nek valamennyi fett6tel6i tartalmazza, iilewe
tattalmazri fogtra, eue figyelemmel az egyedr megrendel6sek sor6n kiilon meg6llapodist nem
kotnek.

III.
A SZF,RZ6O6 rBrnK JocAr es ToTBLEZETTSECU

9' YilTalkoz6 a lefolytatott kozbeszetzlsi etjfuils alapjdn megkotott ielen keretszerz6d(:s, az
egyedi megtendel6sek tendelkez6sei, illetve a Megrendel6 uLsit6sai szerint koteles eliimi.
Me$endel6 utasitisa nem terjedhet ki a munka megszefriez6s6re, nem teheti a teliesit6st
tethesebb6.

]0, Ha Megtendel6 c6lszerfitlen vagy szakszerritlen utasir6st ad, erre a yillalkoz6 koteles 6t
indokol6st tafialmaz6 v6lem6ny kifejt6s6vel, fuilsban figyelmeztetni. Ha a Megrendel6 

^figyelmeztet6s ellen6re utasitis6t fenntartja, a YA)Talkozo-az egyedt szerz6d6,st fef,nondhatja,
illet5leg a ketetszerz6d6st6l indokol6ssal ellitott ft6sbeli nytlatkizattal el6llhat. Ha nem 6ll el, a
Megrendel6 utasilisa szerint a MegrendelS kockizatilra koteles a munk6t elv6gezni.

11' Amennyiben V6llalkoz6nak az aiilnlaa felhiv6sban, a szerz6d6sbe, vagy annak mell6kleteiben
ltt :':1tPl6, a teljesit6shez sztiks6ges egy6b inform6ci6r 

^ 
van sziiks6g{ koteles az tnform6,ci6

ig6ny6r6l Megtendel6t hatad6ktalanul 6itesiteni. Megrendel6 viilalji, hogy y6llzkoz6 6ltal
6sszerfien k6rt, a szerz6d6,sszer6 teliesit6shez sziiks6g., Liod"r, inform6ci6t , Jd^tot,nyilatkozatot,
hozziiiltddst a lehet6 legtovidebb 6sszerff hat6id6n beliil - k6sedelem n6lkril - y6llalkoz6
tendelkez6s6re bocsdtja.
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1,2. Yillakozo haladlktalanul kozol Megtendel6vel minden olyan koriilm6nyt, amely jelen
keretszerz6d6s 6s az egyedi megtendel6sek teljesit6s6t 6rdemben 6rinti vagy befolyilsolja. Az
6rtesit6sben rcgziterrtkell az okokat, 6s javaslatokat kell tenni a megoldisra.

13. Megrendel6 iogosult a V6llalkoz6 tev6kenys6g6t ellen6rizni, de az ellen6nls a YdlTalkozo
szen6d6,sszerri teljesit6s6t nem hitilltathatla. V6llalkoz6 nem mentesiil a felel6ss6g al6l, ha
Megtendel6 az elTen6rztst elmulasztotta vagy nem megfelel6en v6.gezte el, 6s nem is hivatkozhat
affa.

14. A V6llalkoz6 a teljesit6s6hez jogosult alvillalkoz6fta)t ig6nybe venni. AYillalkoz6 a

szerz6d6.s megkot6s6nek id6ponti6ban, majd - a k6s6bb bevont alvillalkoz6k tekintet6ben - a

szerz6d|s teljesit6s6nek id6tartama zlatt koteles el6zetesen a Megrendel6nek valamennyi
olyan alvilllalkoz6t bejelenteni (a megnevez6sen til az el6rhet6s6g, valamint a k6pviselette
jogosult megjelol6s6vel), amely r6sztvesz a szerz6d1s teljesit6s6ben. A V6llalkoz6 a szeru6d6s
teljesit6s6nek id6tartama alatt koteles a Megrendel6t tijlkoztatm az alvilllalkoz6k
bejelent6sben kozolt adatainak villtozilsir6l. A Villalkoz6 a szerz5dr6sbe foglaltan nyilatkozik
arr6l, hogy a szerz6d1s teljesit6s6hez nem vesz ig6nybe a kozbeszerzlsi eljirisban el5irt
kizir6 okok hat6lya alatt 6116 alvillalkoz6t.

15. V6llalkoz6 a teliesit6shez a kozbeszerzlsi eljiris sor6n, az alkalmassiginak igazolilsdban
r6szt vett szervezetet a Kbt. 65. S (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don koteles
ig6nybe venni, valamint koteles a teliesit6sbe bevonni az zlkalmassigigazolilsdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevon6sa akkot maradhat el, vagy helyettiik
akkor vonhat6 be m6s (ide6rtve az 6talakul6s, egyestills, sz6tv6l6s irtj6n tort6nt jogut6dl6s

eseteit is), ha a Y6llalkoz6 e szervezet v^W szakembet n6lkiil va.gy L helyette bevont irj
szewezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmass6gi kovetelm6nyeknek,
amelyeknek aYilllalkoz6 a kozbeszerzl,si elilfi,sban az adott szervezettel vagy szakemberrel
egyiitt felelt meg. YillTalkoz6ra a kozbeszerzlsi eljiris sot6n bemutatott szervezetek 6s

szakemberek bevon6s6ra tekintet6ben egy6bir6nt a Kbt. 138. S (4) bekezd6se alkalmazand6.

16. V6llatkoz6 a jogosan ig6nybe vett alv6llalkoz66rt rigy felel, mintha a munkit maga

vlgezte volna, alvillalkoz6 jogosuladan ig6nybev6tele eset6n pedig felel5s minden olyan
kfu|rt is, amely an6lkiil nem kovetkezett volna be.

17. Vdllalko{ kdteleTgttsiget aillal ara, hogy a STgrafdds teljesitise soninfofianatosan legalnbb a @,igy)

fd hdtninlos hefiietfi rnmkaadllaldt alkalmal A Megrendelt a bdtniryos hefirytfr ruunkauillaldk

rendelkeqisre dllisdt a kdpuinletdben ey'drd, kapcsolafiartd sryni! kii1renfikiiddsiuel esetenkdnt,

s7/nipnibasierfren ellen6@. Vdllalko4l ktiteles a Megrendeld rdsqirdl a kapcsolattartd siendfi felhiudsdra
a atillaldsdnak nljesiilisit a nljesitis folandn okiratokkal (a hdtninlos hefi7,ctfi ,,mindsig" igaryldilra
alkalmas okiratokkal) igarylni, aqqal, bogy a hdtninlos belTetfi munkaadllald(k)

- ndu sieint keriiljenek megleltilisre;

- mi atapjdn/nifien sT,enpont(ok)ra tekintettel (mefi jogsrybdfii rendelke{s alapjdn) ruindsiilnek hdtrinlos

hefiietfi rzunkaudllaliknak (aqay aq 199/. IV. ti;radry 57/8. $ ft) beke$,is /. uagy 2. pontjdnak

mefiik rendelkeqdse alapjin mindsiil bitrdnyos hefiigtfi nunkaudllalinak);

- a Sryrifidds teljesitisiuel tissryefiiggdsben (annak sonin) nilen konkret feladatokat ldtnak el (pl.

nunkakiir).

A hitnirytos hefi7gtfi nunkaadllahii ,,nindsig" igaryldsira uonatko1ti dokumentunok negneueldse:

1991. 6vi IV. tiirvdny 57/8. S @ bekezdis
f. is 2. pontja szerinti relevdnsfeltdtelek

A hdtrdnyos helyzetili munkavdllaldi
,r min 6s i g " ig azo hrts dr a vo n at k o zd
dokumentum kiiliiniisen (de nen
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l. a) az el5z6 6 hdnapbannem dllt
munknilgyi hatisdg igazoldsdnak mdsolata
munkavis z onyb an, munkav 6 gz e s re iranyuli

esveb iowiszonvban

munkailglti hat6s dg igazolas dnak mas olata

l. b) nem szerzett kdzdpfohivdgzettsdget
vagy szakl*lpesitist (ISCED 3)

legmagasabb iskolai vegzetts eget igazol6
bizonyindny mds olata (bdrmilyen

vdgzetts 69 hidnydban a munkavdllal6
iinhlntes nyi latkozata)

1. c) 50 6venfeliili szemily 4letkort igazol6 hivatalos olcrnany (pl.
hatdsdgi igazolvdny

l. d) eg,t vagy tobb eltartottal egedAl 616

felndtt
munlrnilglti h at 6 s dg i gaz o las dnak mas o I at a
vagy munkavdllal6 dnkdntes nyilatkozata

l. e) valamely tagdllam olyan agazatdban
vagy szal*ndjdban dolgozik, amelyben 25%-
knl nagyobb a nemi egyensilyhiany, mint e
tagdllam valamennyi gazdasdgi dgazatdra
jellemzd dtlagos egyensulyhiany, 6s ezen
alulreprezentdlt nemi csoportba tartozik

munkailgyi hathsdg igazoldsanak mdsolata

1.fl nqy tagdllam nemzetisdghez tartozik, 6s
akinek szalcrnai, nyelvi kipzesinek vaglt

szohnai tapasztalatdnak megerds[tdsdre van
szill<sdge ahhoz, hogy javuljanak munkaba

dlldsi esdlyei egy biztos munkahelven

munkailgyi hat6sdg igazoldsdnak mdsolata
v agy munkav dl la I 6 dnk int e s ny ilatkozat a

2. Sillyosan hdtrdnyos helyzetfr
munkavdllalL, aki legaldbb 24 hdnapja

munkandlkilli

munkailgyi hatisdg igazoldsanak mdsolata

A bdtrdrytos be!;etfi s1gmifi foglalkoTtatisa akkor nindsiil sqerqdddssqerinek, ba
ualamennli uonatkoTti feltitel fenndlldsdt okirattal ,go<oljo a Vtlttaikoqti. Megrendelr
ualamennli, a jelen pont sryrinti ellendrAese kiirdben tett intdTkedisirdl jegyiki;nJaet
kis71t. Abban a< esetben, amennliben a Megrendel| is{e/i, hogy a Vdialkoqi a
teljesitisbe a hdtninlos bejietfr munkaudllaltikat nem aagy nem legat,ibi a
negajdnlisa sT,einti sryinban aonja be, ptithatdidd ttiiisduel fets3iti/a a Vd/talko{t a
sYeqddissien7 befiryt bi4lositdsdm, nefi pdtbatdridd elmulas{dsa sieriddissiegdsnek ninisiil. Ebien a7
esetben Villalko4i kiitbdr frytisire kanhs. A kiitbir a pdthatdidd napjdttit eieddkes. A kiitbir nirtiki
n@onkint ds bitnln-yos hefiqxfi nunkaadllahnkint aq egtedi negrnfulds atapjtin elsVimolt, zifA ndkiit
sryimitott ellenslolgihatis 0,5oh-a. A kiitbir maximdlis nirtike ai egyedi megnndelis kapcsrin: aq egedi
megvndelis alEjdn elsryinolt, dhahnos forgalni add nilkiit s1initott ellensqolgiltatds: i0 %-a. n71 iaitnn
M egre n d e I 6 a q eg e di rz egre n de li s t a qo n n a li h a t d I fi a t fe lm o n d b a tj a.

A kdsedelni kiitbir naxindlis ndrtike a keretsT,erTfidds nettd kervtiissqegenek l0 %-a. E{ ktiuet1en Megrendel7
a kere fi 7g r76dd st a 4o n n a li b a il I fi a I fe ln o n d h a !' a.

(Anennliben a Villalko4i a hdtninltos he!rytil nunkaadttalik teljesitisbe tiirtind beuontisdt nem ajtinlja
neg a kiiibesTerrysi ey'inisban, akkor a aonatko4ti resTek a jelen pontbril tiirlenddk)

18. Villalkoz6 koteles gondoskodni a vonatkoz6 mffszaki, munkav6delmi, biztons6gtechnikai,
tfiz- 6s komyezetv6delmi el5ir6sok, valamint a vonatkoz6 MSZ el5irisok betartasfu6l. Fentiek
tart5s 6s sorozatos elmulaszt6sa eset6n Megrendel6 jogosult Y6l7alkoz6 6telemszerfi vota*oz6

(\W



szamliit min6s6gi levon6ssal csokkenteni. Az 6let-,6s vagyonbiztonsigot veszllyeztet6 esetben

pedig a konkr6t megtendel6s6t5l el6llni, 6s jelen szerz6d6stazonna.h.hatalTyal felmondani.

19. V6llalkoz6 felel5s a teljesit6shez sziiks6ges elegend6 szima 6s szaktudisi szemllyzet
biztositasillrt. V6llalkoz6 felel6s tz alkalmazottainak magatattasil6rt a teljesit6s hely6n.

20. Y6l7alkoz6 felel6s a helyszinen v6gzett minden tev6kenys6g bbtositilsilirt, 6s a

tev6kenys6g6vel osszefiigg6sben harmadik szem6lynek okozott kir6rt. YilTalkoz6 koteles

megtenni a sziiks6ges kirmegel6z6si int6zked6seket.

21. A Y6lTalkoz6 ^z illtala 6s alkalmazottai Lltzl a Megrendel6nek y^gy a harmadik
szem6lynek okozott kilrl.rt teljes felel6ss6ggel tartozik. E kotben a Y6llalkoz6 kifeiezetten
kotelezetts 6get villlal atra, hogy a tev6kenys6g6b6l ered5 kirokat kozvetleniil a k6rosult fe16,

telies korfen megt6riti.

22. A Megrendel6hoz benpijtott k6rt6rit6si ig6ny eset6n a Megrendel6 tov6bbitia az iglnyt a

Y6llalkoz6 fel6 tov6bbi ijgytntlzlsre. A tov6bbit6ssal egyideirileg Megrendel6 t6j6koztatl 
^

k6rosultat ^z iigy att6tel€l6.1 6s a Y6llalkoz6 vonatkoz6 adatar6l (n6v, sz6khely,

felel6s s6gbiztosit6, kow6nysz6m).

23. Yillalkoz6 a szerz6d6s dfLtisakor, ezt kovet6en pedig a szerz6d1s fenn6llSsa alatt a
Megrendel6 felhivisfura habdlktalanul koteles a Megtendel6 fel6 a biztositisi szerz6d1s vagy

kow6ny bemutatis6val'rgazohi, hogy rendelkezik 6lta,l6nos 6s legalibb a szerz6d6s t6rgya szerinti

tev6kenys6gre kiterjed6, 5.000.000, HUF/6v, Lz^z otrnilli6 fontt/6v 6s k6resem6nyenk6nt

2.000.000 HUF, azaz k6rrnllh6 forint osszegte sz6l6 - felel6ss6gbiztositissal. A biztosit6si

szerz6d6s vagy kow6ny bemutatis a szerz6d1skot6s felt6tele.

- Biztosit6 megnevez6se: AEGON MagyarorczilgZrt.

- Kow6nyszim:87377

A felel6ss6gbiztositist aY6llalkoz6 a szerz6d6s megpzfin6s6ig koteles fenntartani. Amennyiben a

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

halad6ktalanul, de legk6s6bb a megszrinlst6l szimitott 8 naptzn naPon beliil n1 biztositisi

szerz6d6st nem kot, e mulaszt6s a szerz6d6snek a Megtendel6 6ltalt' azontall megsziintet6s6t

(szankci5s felmond6s6t) vonhatia maga wtan. Amennyiben a V6llalkoz6 felel6ss6gbiztosit6sa a

Yillalkozo mulaszt6sib 6lva,gy rn6s, szilmfura feb6hzt6 okb6l szfinik meg a Megrendel6 iogosult a

s z erz 6 d6 s az onnal hatilly il, tort6n6 felmond6 s 6ra.

24. Az esetleges munkabaleseteket Yillalkozo ielenti 6s tar\a nyilvin.

25. A Yflllalkozo 6s a Megrendel6 a keretszetz6dls 6s az egyedi megrendel6sek teliesit6se

6rdek6ben a fentieken til.,illtdf;ban is egyiittmfikodnek. Ennek megfelel6en kell6 id6ben egym6s

rendelkez6s 6rc bocsilgilk a sziiks6ges adatokat 6s eszkozoket, valamint gondoskodnak a teljesit6s

tov|bbi felt6teleinek megteremt6s6r6l. Az egyiittnfikod6si kotelezetts6g Megendel6

vonatkoz6s6ban nem jelent tobbletkotelezetts6g-v6llalist.

26. A Y6lTalkoz6 - amennyiben kiilfoldi ad6iltet6s6gri - koteles a keretszerz6dl.shez ara
vonatkoz6 meghatalmazist csatolni, hogy ^z illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l ^ tn gy^r

ad6hat6sig kozvetleniil beszerezhet a V6llalkoz6ra vonatkoz6 adatokat az otszigok kozotti

j ogseg6ly ig6nybev6tele n6lkii{.

27. YilTalkozo koteles a keretszerz6dls teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulaidonosi

szetkezetltMegrendel6 szimiramegismerhet6v6 tenni 6s Megendel6t halad6ktalanul6rtesiteni a

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

A PARKGONDOZASI MUNKAKRA VONATKOZo TAI-6NOS FELTETELEK
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28. Szerz6d6 Felek a patkgondoz6si munk6k megrendel6se kapcs6n az alilbbi felt6teleket
hatarozzilkmeg:

Megendel6 egyedi megrendel6t k6.szit, melyben megadja a szo\6ltzt6s teljesit6s6nek id5szak6t,
megnevezi a szolgilltatzssal 6dntett tenileteket. Megrendel6 az egyedi megrendel6t az adott h6t
kezdet6t rnegel6z6 h6tom munkanappal kor6bban a V6llalkoz6 szAmin :risban megkiildi.
Amennyiben V6llalkoz6 zz iltvett ir6sbeli megrendel5vel kapcsolatbzn24 6r6n beliil kifog6st nem
terieszt el6, rigy azt a Felek elfogadottnak tekintik. Amennyiben V6llalkoz6 az iitemtervben
meghatarozott hat6dd5ket elmulaszgakotblrftzet6si kotelezetts6g terheli.

29. Y6llalkoz6 a parkgondoz6si munkikat terv szerint, legk6s5bb az egyedi megtendel5ben
megjelolt d6tumot kovet6 munkanapon koteles megfelel6 szemllyzettel 6s eszkozokkel a

helyszinre 6tkezni 6s a megtendelt szolgiltat6st megkezdeni. Amennyiben a kcizteriileti n<iv6nyzet
6llapot6b6l kifoly6lag 6let-, baleset-, y^gy vagyoni k6wesz6ly 6lI fenn a koztenileten, melyet a

Megtendel6 )elez a Ydllalkoz6 fel6, 6s a veszlly elhiitisit a keretszerz6d6sben foglalt
munkanemek valamelyik6vel megtendeli, a Yillalkoz6 felel6s munk6k megkezd6s6r6l a
megtendel6st6l szimitott 3 6t6n beliil gondoskodni.

30. VAl1alkoz6 parkgondozilsi munk6k eset6ben az egyedi megrendel6ben meghatirozott munka
teljesit6se sot6n 6pit6si napl6t vezet 

^ 
szolg6ltatas teljesit6s6r6l. Az 6pit6si napl6ban aY6llalkoz6 a

41. pontban meghatirozott munkanem szerinti bont6sban koteles feltrintetni a teljesit6si
id6szakokat (napokra lebonwa), a szolglltatassal 6rintett teriiletek nagysigit zzok alapteriilet6nek
m'-ben tort6n6 megjelol6s6vel, a teljesitett munka6rikat, valamint minden olyan konilm6nyg
mely megrendelt teljesit6st befoly6solja. A Megrendel6 a teljesit6st )ogosult ellen6rizni, 6s

6szrev6teleit az 6pit6si napl6ban feljegyezru. Megrendel6 felm6r6si napl6 alapiiln illltga kr a

teliesit6sigazolist a teljesit6st kovet6 5 munkanapon beltil.

31. V6llalkoz6 a patkgondozdsi feladatainak ell6t6sib6l keletkez5 hullad6kot koteles annak
faltAjilnak megfelel6en Megtendel6 6ltal meghat6rozott hullad6kkezel6 l6tesitm6nybe @6cs-
Kok6nyi Region6lis Hullad6kkezel6 Kozpont) szal\t^ti. A zoldhullad6k kezel6s kolts6g6t
Megrendel5aY6lTalkoz6szimlajaalapiilnmegt6ritiaY6llalkoz6r6.sz1re

vI.
E, rcbZI HO- ES Si rO SSAC.MENT E SitBsI MUNKAKRA VoNATKo Zo KU L6N6 S

FELTETELEK

32. A k6zi ho- 6s sftoss6g-mentesit6si munk6k tekintet6ben a v6dekez6s id6tart^m^ tatgyev
november 75. napl6t6latatgy|vetkovet6 6v m6rcius 31. napjirg6ll fenn.

33. V6llalkoz6 koteles a h6- 6s sikoss6g mentesit6si feladatot olyan szinvonalon ell6tni, hogy a
gyalogos 6s kozriti forgalom biztosirisra keniljon.

34. Y6llalkoz6 koteles az elvigzett munkir6l 6pit6si napl6t vezetsi a ielen szeru6d6.s 7. szilm.d
mell6klet6t k6pez6 feladadeir6sban foglaltak szerint.

35. Megtendel5 a k6zi ho- 6s sikoss6g-mentesit6si munk6k megtendel6se tekintet6ben a
k6pvisel6i 6ltal szakszerfien kitoltott megendel6 bizonylattal vagy telefonon - melynek
aliltimasztisdra szolgill a Felek rendelkez6s6re all6 6pit6si napl6 - adhatnak krizvetlen
megtendel6st a Yillalkoz6 kijelolt k6pvisel6j6nek. Amennyiben Y6llalkoz6 a h6- 6s
sikossigmentesit6s sorin a bizonylatban rogzitettekt6l elt6r6 illapotot tal6l, akkor a munk6t
felfiiggeszteni, 6s Megrendel5t 6rtesiteni koteles. P6trnunka 6s tobbletrnunka csak a Megrendel6
fu6sbeli enged6ly6velv€gezhet6. Felek e tekintetben r6utal6 magatafiilsra nem hivatkozhatnak.
36. V6llalkoz6 koteles a megtendel6st6l sz6mitva legk6s6bb 60 percen beliil a h6- 6s sikoss6g-
mentesit6st szolgilltatist minden munkateriileten megkezderi, valamint a kezd6st5l szimitott-6
6t6n beltil, a sikossdgmentesit6st a kezd6st6l szimitott 4 6fi,rn beltil befejezni.
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37. Megtendel6 fenntarga maginak a iogot ara,hogy a megtendel6st6l sz6mitott 60 percen t6li
k6sedelmes munkakezd6s, valamint a h6 -{s sikoss6gmentesit6st a kezd6st6l szimitott 6 6rit
meghalad6, a sikoss6gmentesit6st a kezd6st6l szilmitott 4 orilt meghalad6 befejez6se eset6n a

befeiez6si h*6id6lejfutAt kovet6en Y6llalkoz6 kolts6g6n tov6bbi er6fort6st vonjon be a munk6k
miel6bbi befeiez6se 6tdek6ben, mely nem mentesiti Y6llalkoz6t a kotb6rfizet6si kotelezetts6g al6l.

VII.
KERET SZERZ 6DES HATALYA, ID 6TARTAMA5 T ELJESiTES nervB

38. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy jelen kerctszen6d6s mindklt f6l 6lta,h 
^lllrassal - elt6r6

id6pontban tort6n5 al6:r:5,s eset6n a k6s6bbi alilttis napjin - l6p hatAlyba, 6s ett6l szimitottan
hatirozott id6tattamra,24 In6rnapra kotik. Felek kikotik, hogy ahatirozott id6tartam eltelte el6tt

a keretszerz6dls megszfinik a keretszeu6d6s 40. pontj6ban meghatarozott keretosszeg

kimeriil6sekor, v^gy a ielen keretszerz6d6sben rcgzitett egy6b felt6tel bekovetkeztekor.

Amennyibel a szerz6d6s id5tartama alatt a megjelolt ketetosszeg nem keriil telies m6rt6kben

felhasznillilsra, Y6llalkoz6 az esetlegesen ebb6l ered6 kiiglnylt nem 6rv6nyesitheti

Megtendel5vel szemben.

39. A teljesit6s helyszineinek felsorol6sit, illetve a h6- 6s sikoss6g-mentesit6s tekintet6ben

mentesitend6 irwonalak @6cs Megyei Jogu V6ros meghatArozott kozteriiletei, i6rd6i 6s 6tkel6)

kimutat6s6t a ielen keretszetz6d6s 3. sz6mi, mell6klet6t k6pez6 teriiletkimutztis tafialmazza.

VIII.
ELLENERTEK FIZETESI FELTETELEK

40. A kerctszerz6d6s keretosszege124.800.000r- ft + Afe/24trbnap

47. Szerz6d5 Felek av6llalkoz6i drialt az alilbbiak szerint 6llapitj6k meg:

PARKGONDOZASI MUNKAK:
a) belteries teriileten gyepsik nyir6sa: g ft+AFe/m'?
u) uerc4es tertileten ii"itinft'6sa: 10 Ft+AFA/m'z
.i belterfes tertileten kaszil6t iisszegyiiit6se, elsz6llit6sa: 5 Ft+AFA/m'z
d) kiilterfes sik teriiletkaszhlhsa: 10 FI+AF 4/#
.i kiilte{es t6zsiis teriilet L<aszii6sa:10 Ft+AFA/m'z
f) kiiltejes terii{eten kasz6l6k iisszegyiiit6se, elszillit6sa: 8 ft+Afe/r#
g) ritpadla l<aszhlfusag Ft +AFA/nf
[) Orri lombgyiiit6s: 15 Ft+AFA/m'
ii tavaszitomtgytift6s: 7 FI+AF Ll#
i) szeg6lytakaritis: 65 Ft+AFA/fm
[1 tat 6"iiiz6se (kb. 60 r/fa)2.250 Ft+AFA/db
l) stiv6nyek nyit6sa: 85 Ft+AFA/m'z
m) seg6dmunka: 1.750 Ft+AFA/6n
n) kert6sz szakmunka : 2.260 Ft+AFA/6t-a
o) motorfrir6szes szakrnunka : 2.560 ft+AFA/6ta
p) tehetg6pkocsi (3 t):3.490 Ft+AFA/6ra

tcFjzt Ho- ES sirossac-MENTEsitp,S'
a) h6- 6s sikossigmentesit6s CaCl2 granulitum 6s zrizalfik lz3 athnyban bekevenre' a

sziiks6ges meriryis6gben kisz6rv"] -"rrt.sit6 anyag hrhval3gyirtt 35 FI+AF A/m'
b) h6 .6s iikossigmentesit6s - CaCl2 granul6tum: 28 Ft+AFA/m2

"i sikoss6gm.r.t .it6r CaCD granul6tum 6s ziu,alfik t3 arhnyban bekeverve, 
^' 

sziiks6ges mennyis6gben kisz6rva, a mentesit6 aitryaig anyaghthval egyiitt: 30

Ft+AFA/nf
d) sikoss6gmentesit6s - CaCl2 gtanul6tum: 25 FI+AF/'/m'

n$ild
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e) i6gfelvet6s: 180 Ft+AFA/m2
g h6 elszillitdsa g6pidrmiivet 3.500 ft+AfA/Ora
g) busziibliik (szimpla-Z8 mperon) h6- 6s i6gmentesit6se: 4.200 Ft+AFA/db
h) busziibliik (dupla-40 m peton) h6- 6s i6gmentesit6se: 5.600 Ft+AFA/db
i) gyalog6tkel6k h6- 6s j6gmentesit6se: 2.600 Ft+AFAldb
i) k6szenl6r 350 Ft+ArL/f6/6ru.
k) mentesitl anyagsepr6se: 14 Ft+AFA/m2

42. Megrendel6 el,5leget nem frzet. AY6llalkoz6 a hullad6kkezel6s dij6t ktilon koteles szimlilznt
a Megrendel6 ftszCre. A v6llalkozisi dij kifizet6se szerz6d6,sszer6 teljesit6st kovet6en, a Kbt. 135.

S (5)-(6) bekezd6s6ben 6s a Ptk. 6:130. $ (1) bekezd6s6ben foglaltak szerint a szimlak6.zhezv6tel6t
vagy - ha b6rmely, a Ptk. 6:730. $ (2) bekezd6s6ben szabillyozott koriilm6ny fennill - az igazolt
szerz6d6.sszer6 teljesit6st kovet6 30 napon beliil, szilmla ellen6ben, a MKB Bank Nyrt.
p'nzrnt6.zetnril vezetett 10300002-10457412-49020014 szimit p6nzforgalmi szilmliljira val6
6tutal6ssal, forintban GIUF) tor6nik.

Felek id6szakos elsz6mol6sban 6llapodnak meg, havi elsz6mol6st al<almaznak. V6llalkoz6 koteles
a targyhavi sz6m16i6t a tdrgyhot kovet6 10. napig ki6llitani, 6s a Megrendel6 r6sz6re megkiildeni.

43. Megrendel5 a kerctszerz6dds 6s az egyedi megendel6sek teljesit6se sor6n az ad6zis rendj6r6l
sz6lo 2077. 6vi CL. torv6ny (A.t.) ris vonatkoz6 jogszab6lyok rendelkez6seit all<almazza.
Yillalkoz6 nem fizethet, illetve szimolhat el a szerz6d6s teljesit6s6vel osszefiigg6sben olyan
kolts6geket, melyek a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s k) pontj6nak, ka) - kb) alponq6ban meghatilrozott
felt6teleknek nem megfelel6 tilrsasigtekintet6ben meriilnek fel,6s melyek Ydllalkoz6 ad6koteles
jovedelm6nek csokkent6s6te alkalmasak

44. Yiilalkoz6 az rgazolt teljesit6st kovet6en jogosult szimlabenyijtisira. A szimlilt mindenkor
egy p6ld6nyban, a Me$endel6 sz6khely6t feltiintetve kell ki:illitani 6s leadni vagy megktildeni.

45. Yiilakoz6 a kibocs6tott sziml6n koteles feltrintetni az egyedi megtendel6 tilrgyira val6
hivatkozist. A szilmla mell6klete a felm6r6si napl6, a teljesit6si igazolils, valamint a hullad6k
m6tlegiegy. Ett6l elt6r6en ki6llitott sz6mtik eset6ben Megtendel6 jogosult azokat
azonosithatadank6nt visszakiildeni, 6s a visszakiildott sz6n76ban 6rv6nyesitett kcivetel6s nem v6lik
esed6kess6.

46. Jelen kerctszefl6d6s 6s az egyedt megtendel6sek ApA finanszrozisa ahatalyos jogszab6lyok
el6fu6su szerint tort6nik.

47. Megtendel6 fizet6si k6sedelme eset6n a Yillalkoz6 a Kbt. rendelkez6seinek megfelel6en
iogosult a Ptk. 6:155.$-6ban meghatirozott k6sedelmi kamatot, illetve a behajtisi kolts6g6tal6nyr6l
szol6 2076.6vi IX. torv6ny 3. S (1) bekezd6se szerinti forintosszeget kovetelni.

IX.
rGsBoerMES TELJESITES, r6rnBn

48. YilTalkoz6t a patkgondozS,si munkik egyedi megtendel5ben meghatirozott hatiid6k
6nlttbii6b6l tort6n6 elmulaszt6sa eset6n k6sedelmi kotb6rfizet6si koielezetts6g terheli. A
k6sedelmi kotb6r m6rt6ke naponk6nt az egyedt megtendel6 s alapiiln elsz6molt, ApA nemtit

1zilmiyott ellenszolg6ltatas 2 oh-a. A k6sedelmi kotb6r a k6sedelembees6s rrzpj6t6l esed6kes.
K6sedelmi kotb6r maxim6lis m6rt6ke az egyedr megrendel6s kapcs6n: ^, .gyid, megrendel6s
alapiiln elsz6molt, 6ltal6nos forgalmi ad6 n6lkiil szfumitottellenszoQTltatil,s:30 oh-a.

49. A k6zi h6- 6s sftoss6g-mentesit6si munk6k eset6n a kezd6si id6t meghalad6 vagy barmely
munkatertileten tort6n6 k6sedelmes teljesit6s eset6n Yillalkozo koteles minden eg6.sz 6r6t
kovet6en a k6sedelem megsziintet6s6ig brutt6 75.000,- Ftf 6ru, azaz herrenotezer ioint/6n
m6rt6kri kotb6rt megfizetni.
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50. A k6sedelmi kotb6r maxim6lis m6rt6ke akeretszerz5d6s nett6 ketetosszeg6nek 10 o/o-a.

51. A Megtendel5 csak abban az esetben tarthat rg6nyt a k6sedelmi kcitb6re, amennyiben a

k6sedelem aY6llalkoz6 hib6i6b6l ered. Amennyiben a Megrendel6 aY6l7zlkoz6 6ltal6sszerfien
kirt, a szerz6d6sszer6 teljesit6shez sztiks6ges informici6t, adztot, nyilatkozatot, hozzij6rulist,
dont6st a Szerz6d6 felek 6ltal ir6sban rcgzitett hztaid6n beliil nem bocs6tja a Y6llalkoz6
rendelkez6s6re, 6s a k6sedelmes teljesit6s l<tzfuolag Megrendel5 ebb6li Yilllalkozo 6ltal el nem
h6irhat6 mulaszt6s6b6l ered, abban az esetben kotb6rig6ny nem 6rv6nyesithet6. Yillalkoz6t
tovibb6, nem tetheli kotb6rfizet6si kotelezetts6g, ht kotelezetts6gei teljesit6s6t vis maior
akadilyozza meg. Vis maior alatt 6rtend6k lailonosen elemi csap6sok, sztriikok vagy egy6b
munkahelyi z*arg4sok, foldcsuszaml6sok, foldrengesek, viharok, vill6mcsap6sok, irad6sok,
valamint egy6b hasonl6, el6re nem liltha;to esem6nyek, amelyek mindk6t f6l 6rdekkor6n kiviil
mertilnek fel, 6s amelyeket a felek kell5 gondoss6ggal sem tudnak kikriszoboLri.

52. Ha a keretszerz6dls - olyan okb61, amely6t YilTalkozo felel5s - meghitisul, aY6llalkoz6
koteles az 6ltzl6nos fotgalmi ad6 n6lkiil szimitott keretszetz6d6s szerinti keretosszeg 75 oh-6nak

megfelel6, szimszerfien 18.720.000 HUF, azaz tizennyolcmilli6 h6tszlzhiszezer foint osszegfi
kotb6r megfrzet6.s6te. Felek togzitik, hogy a meghifsul6si kotb6r vetit6si alapja a teljesit6s
adnyiban csokken.

53. Megrendel6 kotb6rig6ny6nek 6rv6nyesit6se nem jelenti a Megtendel6 egy6b ig6nyeinek -
hibis teljesit6shez kot5d5 - elveszt6s6t.

54. A Megtendel6 az egyedi megrendel6st6l elillhat, koteles azonban aYillalkozo Lltal az el6llAs
kozl6s6ig igazolhat6an elk6szitett, illetve megkezdett munk6k telies ellen6rt6k6t megt6riteni 6s

Yillalkoz6 jogosultegy6brgazoltkirinakmegt6rit6s6tig6nyelni.

x.
A KERETSZF,PZ.oDES MODOSITASA, MEGSZfNESE ES ANNAK

JOGKoYETKEZ:II6T{YEr

55. Szerz6d6 Felek )elen keretszerz6dlstl<tzir6lag a Kbt. 141. S szerinti koriilm6nyek fennillta
eset6n m6dosithati6k.

56. Birmelyrk f6l jogosult a jelen ketetszerz6d6st 90 naptAi napos felmond6si hataid6vel, a

m6sik fllhez tntlzett ir6sbeli rytlatkozattal, indokolis n6lktil, tendes felmond6ssal felmondani.
Egyoldahi felmond6s eset6n a felmondisi id6 kezd6 napja a felmond6 f61 t6rtivev6nyes 6rtesit6
level6nek a m6sik f6l6hahk6zhezv6tele. A Posta 6ltali m6sodik eredm6nytelen k6zbesit6si kis6rlet

eset6n a lev6l k6zbesitettnek tekinthet6.

57. Megrendel6 jelen keretszerz6d6st a V6llalkoz6hoz int€zett irisbeli rqnlatkozattal, k6rt6rit6si

ko telez etts 69 n6lkiil az onnali hatillTy al felmondhatj a, ha

a) a Yillakoz6 jelen keretszerz6d6sben foglalt szez5d6ses kotelezetts6geit sulyosan v^gy
ism6telten megszegi;

b) olyan okb6l, ami6rt YdlTalkoz6 felel5s b6rmely egyedi megtendel6s megszfini\
.) a Ydllalkozo a h6- 6s sikoss6g-mentesit6s elrendel6s6t6l szimitott 72 6ri,;s k6sedelembe

esik vag1, a szerz6d6.s id6tartama ilatt az egyedi megrendel6sek vonatkozilsiban 3

alkalommal k6sedelmesen teljesit;
d) aY6llalkoz6 a Megrendel6 6ltal megadott 6sszerri hatiid6la beliil nem tesz eleget annak

a felhiv6snak, hogy kerctszerz6d6sben foglalt kotelezetts6geinek tegyen eleget;

.) a Y6llalkoz6 a 47. pontban meghztilrozou egyslgirak b6rmelyik6t egyoldaltian,

Megrendel6 hitinyilra m6dositi a,

0 a.Y6llalkoz6 fizet6sk6ptelenn6 vdllk, felszimolisi vagy v6gelszimolilsi eliilris indul vele

szemben, felfiiggeszti gazdasilgp tev6kenys6g6t;



g) a Yallalkozo iltal Ezetend6 k6sedelmi kotb6r cisszege el6ri jelen ketetszerz6d6sben
meghatarczott maxim6lis m6rt6ket fteretszerz5d6s szerinti, Af'A neU.U szilmitott
keretosszeg 10 %-6t.) /t7yen esetben a Megtendel6 meghifsul6si kotb6rt nem
kovetelhet/;

h) joger6s mar^sztz16 hatdrozatot hoznak a Yillalkoz6 szakmai tev6kenys6g6t 6int6
szabilly slrtts vagy bfincselekm6ny miatt

i) a Kozbeszerzlsi Dont,5bizottsig a Kbt. 152. $ szerinti hatarozatdban meg6llapitotta a

k6zbeszen6.si eli66sra vonatkoz6 szabillyok megs6rt6s6t, felt6ve, hogy a jogs6rt6s
befolyisolta a kozbeszerz6si elj66st lezfu6 dcint6st,

j) a V6llalkoz6 biztositasi szerz6d6se a jelen szerz6d6s id5tartama alatt megszfinik 6s

helyette a Y6llalkoz6 rij biztositisi szerz6d6st nem kot, vagy amennyiben a biztosit6si
szen6d6.s nem a YillTalkoz6nak felr6hat6 okb6l szfint meg, a megszrint6st kovet6 8
napon beliil nem kot;

k) a V6llalkoz6 a Kbt. 138. S Q) - $) bekezd6s6ben foglaltakat megs6rti,
l) a V6llalkoz6 megs6rti a titoktarrlsi kritelezetts6get.

58. Megrendel6 az egyedi megrendel6st a V6llalkoz6hoz tnt1zett ir6sbeli nytTatkozattal,kilrtlitlsi
kotelez etts 69 n6lktil az onnah halzlly al felmondha tj a, ha

a) aY6llzlkoz6 a szerz6d6,ses kotelezetts6geit sulyosan vagy ism6telten megszegi;
b) az egyedi megrendel6s k6sedelmes teliesit6se okin k6sedelmi kotb6r el6i a maximumot

(a k6sedelemmel 6rintett, szolg6katilsi elemre elsz6molt, ApA n6ktil szimitott
ellenszolg6ltat6s 30 o/o-6t),

.) aY6llalkoz6 a Megrendel6 6ltal megadott 6sszerri hataid6n beliil nem tesz eleget annak
a felhiv6snak, hogy szerz6dlsszerri kcitelezetts6geinek tegyen eleget;

d) az adott kotelezetts6g6rc el6fut teljesft6si hatiid6letelte el6tt nyitv6nvaloviv6lik, hogy a
Y6llalkoz6 az egyedi megtendel6ben rcigzitett munkit csak sz6mottev5 k6s6ss el vagy - a
fogyat6koss6g kiktiszobol6s6re t$zott m6lt6nyos hatilid6 letelte ellen6re is - hibisan
tudja elv6gezni.

59. A Megrendel5 a keretszerz6dlst felmondhatj^ vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l
el6llhat, ha a Kbt. 143. $ (1) bekezd6s6ben meghatarczott esetek birmelyike fenn6ll. A
Megtendel5 a YilTalkoz6hoz tntlzett irdsbeli nyrlatkozattal, kirt6it6.si kcitelezetts6g n6lktil
azonnah hat6l7yal felmondja a keretszerz6dlst, ha a Y6llalkoz6 tulajdoni helyzet6ben vagy
tutaidoni viszonyaiban b6rmely, a Kbt. 143. S (3) bekezd6s6ben meghatarozott koriilm6ny
bekovetkezik.

60. V6ltalkoz6nak a szerz6d1sszeges6b6l ered6 k6rt meg kell t6ritenie, 6s mentesitenie kell a
Megrendel6t, illetve annak V6llalkoz6it 6s alkalmazott^tt minden perrel, ig6nnyel, vesztes6ggel 6s
kllral szemben, amely aYillakoz6 tev6kenys6g6b6l vagy mulaszr6sib6l ered ielen kerets r"ri6det
y^gy 

^kerctszefl6dls 
alapiilr, l6treiott egyedi megendel6s teliesit6se sor6n.

61. A YilTalkoz6 a Megtendel6 srilyos szerz6d6,sszeg6 magatart6sa eset6n jogosult zlzonnah
hatdllyal irilsban felmondani a szerz6d1st. Ebben ^z esetben a Y6ilalko16 jogosult 

^Megrendel6vel szemben 6rv6nyesiteri a szerz6d6.sszeg6sb5l fakado egy6b ig6nyeit is Sutyos
szerz6d€.sszeg6snek tekintend6 kri{onosen, ha:

a)Megendel6 6ltal ki6llitott rgazo16rs 6rtelm6ben esed6kes birmely osszeget nem fizet ki a
villlalkozisi szerz6d6sben meghatdrozott hataid6ig, felt6ve, hogy i yail^lkoro 6ltal
drzott legal6bb 30 napos p6that6rid5 is eredm6nyteleniil eltelt, valamint

b) a Megtendel5 fizet6sk6ptelenn6 v6lik.

xI.
EGYOTTMfT6OES
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62. A munkav6gz6s osszehangohsz, t szo\illtatas teljesit6se sor6n sziiks6gess6 v6l6 nt6zked6sek
megt6tele tekintet6ben.

Megtendel6 ftsz&61 kapcsolattart6 szem6ly:
n6v: Bozsits Boldizs6r
telefon: 30/428 0762

e-mail: bozsits.boldizsar@biokom.hu

Y 6llalkoz6 r6.sz&61 kapcsolattart6 szem6ly:

n6v: Hesz G6bor
telefon: 30/986-8736
e-mail: uoda@gmancom, heszgl @gmail.com

A kapcsolattart6k adzttrt (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsz6m6t, stb.) a Felek ktzfu6lag a

szetz6d6s teliesit6s6vel osszefiigg5 kapcsolattartds c6li6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6 egy6b

jogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben jogosulak kezelni. Felek az adatkezel6s sot6n 
^

kapcsol6d6 )ogszabilyok 6s adatv6delmi szabilyzataik rendelkez6sei szerint 16mak el.

63. Szerz6d6 felek jelen keretszerz6d6sben felhatalmazzik az el6z6 pontban megnevezett

k6pvisel6iket, hogy a szolgilltatts teljesit6s6vel kapcsolatos dont6sekn6l, a teljesit6si
jegyz6konyvek alfu:r:isinil a feleket teljes jogkorrel k6pviselj6k. Ezen k6pvisel5k jogosultak, illetve

kotelesek megtenni mindazon mffszaki int6zked6seket, nyilatkoz^tot, amely akeretszerz6d6s vagy

az egyedr megtendel6sek teljesit6s6hez sziiks6gess6 v6lik 6s a jelen keretszerz6d6sben, az egyedi

megrendel6k, illetve ezen dokumentumok mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes. Szeru6d6

Felek k6pvisel5inek a jelen keretszerz6d6sben biztositott )ogkot6nek korliltozilsz a m6sik f6llel

szemben csak ir6sbeli kozl6st6l kezdve hat6lyos. A k6pvisel6k szem6ly6ben tort6n6 vflltozilst a

felek egym6ssal azonnal, irisban kozlik.

64. Szerz6d6 Felek kotelesek egym6s kozotti valamennyi kozl6st, 6rtesit6st, int6zked6st 6s

dont6st fuLsban rcgzitetr 6s egymishoz halad6ktalanul eljuttatni. Minden olyan kozl6st, mely a

kerctszerz6d6s vagy az egyedi szerz6d6sek vonatkoz6siban a cimzett r6sz1r6l tudom6sulv6telt,

vagy lnt6zked6si kotelezetts6get jelent, illetve keletkeztet, postai irton is meg kell kiildeni. A postai

irton eljuttatott nyilatkozatok k6zbesitettnek tekintend6ek, amennyiben azok ,,nefi kereste",

,,66,6te1t megtagadta", ,,cirnzett ismeretlen" vagy hasonl6 tartalmir postai ielz6ssel 6tkeznek vissza

z nytlatkozattev6hoz.

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

tirgyaliliokon, b6k6s irton rendezzenek minden olyan t6zetelt6r6st vagy vitat" amely kozottiik a

keretszerz5d6ssel vagy egyedi megrendel6ssel kapcsolatban felmedil. Ha a Megtendel6 6s a

Y6llalkoz6 6sszer6 hataid6n beliil nem tudi6k megoldani a ketetszetz6d6ssel v^gy az alapiiln

l6trejott egyedi megtendel6ssel osszefligg6sben keletkezett iogvit6iukat, annak eldont6se

6rdet6ben 
-al6rretik 

magukat a hat6skori szabillyokra figyelemmel a P6csi J66sbfu6sitg, illetve

per6t6kt6l fi.igg6en a P6csi Torv6nysz6k illet6kess6g6nek.

66. Szerz6d5 Felek meg6llapodnak abban, hogy jelen keretszerz6dls hatillyilrrtk tartzma alatt 6s

aztkovet6enbizalmasarr, tirt"ti titokk6nt kezelik akeretszerz6d6s, illewe az egyedi megtendel6ek

teliesit6se kapcsin tudom6sukra iutott inform6ci6ikat, t6nyeket vagy adatokat, tzokat harmadik

f6lnek ,.-orily., form6ban nem adi6k tov6bb. A fenti inform6ci6k, t6nyek, valamint adatok - a

m6sik f6l iltal el6zetesen adott kifejezett ir6sbeli hozzitiir-,iitsa n6lkiil -l<tzfu6laga ketetszerz5d6s

6s az egyedi megtendel6ek teliesit6s 6re hasznilhat6k fel.

67. Mindk6t t6l tililkoztatla 6rintett munkav6llal6it a ielen keretszerz6d6sben foglalt

kotelezetts6geir6l 6s felel6ss6get villalnak saiit munkav6llal6ik tekintet6ben a fenti

kotelezetts6gek teli esit6s66rt.

_-2
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68. Szeu6d6 Felek magukra nlzve kotelez5nek fogadjik el, hogy a Kbt. 6s az illlanhiztxtasr6l
sz6l6 2011. 6vi CXCV. torv6ny szerinti illet6kes ellen6rz6 szewezetek feladat- 6s hat6skoriiknek
megfelel6en z kozbeszerz6.si eljfuilsokat 6s zz zzok alapjin megkotott szerz6d6sek teljesit6s6t
rendszeresen ellen6rizhetik, 6s hogy r6sziikre a jogszab6ly szerinti inform6ci6 megad6sa itzlet
titokra val6 hivatkozissal nem tagadhat6 meg.

XII.
NYII.ATKOZAIOK

69. Mindk6t f6I kiielenti, hogy
- kell6 felhatalmaz6ssal 6s jogkorrel rendelkezik a jelen kerctszerz6dls al6itis6ra 6s

teliesit6s6re;
- a ielen kerctszen6d6st a f6l nev6ben alafu6 szem6ly megfelel6, a vonathoz6 jogszabilyok

6ltal megkivilnt rcgSszttilt alfilrdsi joggal rendelkezik, igy ft.sz|r6l a keretszetz6dls
al6fu6,sa 6s teljesit6se nem eredm6nyezi mis, olyan szerz5d6s, vagy egy6b jognyilatkozat
megszeg6s6t, melyben f6lk6nt szerepel;

- nincs olyan fiigg5ben lev6 kotelezetts6ge, v^gy 6rdekkcir6ben I6v5 rnis koriilm6ny,
amely kedvez6dendl hathat a ielen keretszerz6d6sben foglaltak 6rv6nyess6g6re,
telj esit6s6re, v 

^gy 
saj 6t teli esit6si k6sz s6g6re, illetve k6pes s6g6re.

XIII.
EGYEB RENDELKEZESEK

70. A ielen keretszerz6d6sben nem szabilyozott k6rd6sekben a Polg6ri Torv6nykonyvr6l sz6l6
2013.6vi V. torv6ny, akitzbeszerz6sekr6l szolo 2075.6vi CXLIII. torv6ny, valamint az egy6b
kapcsol6d6, hat6lyos iogszabillyok vonatkoz6 rendelkez6seit, valamint a k<izbesz erztsi el1fu6sban
k6szitett ajdnlai felhiv6s el6:lr6,satt kell alkalmazni.

71. Jelen ketetszerz&d6s elv6laszthatadan ft.szltk6pezik zzatibbimell6kletek:
7. szimi mell6klet Feladatlerl,s (ennek esetleges kdzbeszerzlst e\66s sor6n

m6dosit6sa(i))
2. szdmi mell6klet Teriilet-kimutalis (ennek esetleges kozbeszerz6si eljir6s sor6n

m6dosit6sa(i))
3. szirn,6 mell6klet: H6- 6s sftoss6gmentesitend6 ftvonalak

Jelen meg6llapodist a Szerz6d6 felek k6pvisel5i elolvas6s 6s iltamtkndnyozis utin jovihagy6lag,
mint akaratukkal mindenben megegyez6t 4 eredeti, egyez6 p6ld6nyban futdk al6, m"tyLOt Z
p6ld6ny Megrendel6 t, 2 plldiny V6llalkoz6t illeti.
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