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vAr.r.q.r,Ko zA sr KE RE T s zup<Z0Dfits

amely l6trejott egyrlszrol a D6l-Kom Nonprofit Kft. (sz6khely: 7632 P6cs, Sikl6si rit 52,
clgSegyzlkszdma:02-09-064556, adoszdm: 11541587-2-02., k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezeto),
mint megrendelo (a tov6bbiakban: Megrendel6),

m6sr6szrol a RENAX-CAMION Haszonjirmii Ert6kesit6 6s Szervtz KorLltolt
Felel6ss6gii T6rsasSg (sz6khely: 7623 Pecs, Megyeri it26; c€,gSegyz5kszSm:02 09 066351,
ad6szhm 1 1813538-2-02, banksz6mlaszdm 12072507-01585713-00100007, k6pviseli:
Moln6r Csaba iigyvezeto) mint v6llalkoz6 (a tov6bbiakban: Vrillalkozri) (a tov6bbiakban
egyiittesen: Szerzodo felek) k6z6tt az alulirott helyen 6s napon az alirbbi felt6telekkel:

nrbzrvfitNYEK

l. Megrendelo, mint aj6nlatk6ro 2022. m6rcius 02 napjiln ,,Alvizjavitis a D6l-Kom Nkft.
r6sz6re" 2. rflsz: VOLVO alvbzak tdrgyban a kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII.
tcirv6ny (tov6bbiakban: Kbt.) Harmadik R6sz alapl6n kozbeszerzlsi eljirirst inditott.

2. Megrendelo a kozbeszerzds titrgydval szemben t6masztott mennyis6gi 6s szakmai

krivetelm6nyeket az eljirist megindit6 felhiv6sban 6s a kozbeszerzlsi dokumentumban
hatiroztameg.

3. A krizbeszerzlsi eljirits sor6n Villalkoz6 aj6nlat6nak alSbbi elemei kertiltek 6rt6kel6sre:

4. Megrendelo a kozbeszerz€si elj6r6s sor6n benyrijtott aj6nlatokat megvizsg6lta,

egymdssal osszevetette, a sztikseges 6rt6kel6st lefolytatta, 6s dont6s6t az elbir6.l6st k<ivetoen,

2022. m6rcius 21. napjrln ir6sban aj6nlattevokkel kozolte. Megrendelo hivatkozott

kozbeszerz6si elj6r6sban hozott dont6se szerint a nyertes ajinlattevo V6llalkoz6 lett.
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l.l. 2. sz6mir melldklet szerinti 6ves alkatrdszmennyis6g
dija (nett6 HUF) 3.355.381 HUF

I .2. Hibakeres6s, hibafelt6r6s, diagnosztika, javit6s 6radija
(nett6 HUF/6ra) 12.400 HUF/6ra

1.3. ,,1.200 iizem6r6s" szeruiz dija (nett6 HUF/db,
alkatr6sz n6lkiil) r00.000 HUF/db

1.4. ,,600 iizem6r6s" szerviz dija (nett6 HUF/db, alkatr6sz
n6lktil) 87.600 HUF/db

2. A szerviz kok6nyi telephelyol m6rt t6vols6ga (km)
11,5 km

3. A j6t5ll6s v6llalt tobblet id6tartama h6napban
alkatr6szek eset6ben a minim6lisan elv6rt 12 h6nap felett 0 h6nap

4. A j6t6ll6s v6llalt tobblet idotartama h6napban a

javit6sok esetdben a minimSlisan elv6rt 6 h6nap felett 0 h6nap

&-



5. Ilyen elozmdnyek ut6n a Szerzodo Felek elj6r6st megindft6 felhiv6snak, a

dokumentilci6 r6sz6t kepezo feladatle(r6snak, valamint a V6llalkoz6 krizbeszerzdsi
elj6r6sban benyfrjtott ajfinlatdnak megfeleloen az alilbbiak szerint 6llapodnak meg:

L A KERETSZERZoDES TARGYA

5. V6llalkoz6 feladatirt k€pezi az elj6r6st megindit6 felhivrisban meghat6rozott, 6s

Vrlllalkoz6 ajdnlatihan vr{llalt k<ivetelmdnyeknek megfelel6en a Megrendelo iizemeltetdsdben
ldv6 hullad6kgyiijt6 6s hullad6kszrillit6 c6lg6pek alv6zainak (a tov6bbiakban:
gdpj6rm[vek) javitisa, karbantart6sa, valamint szerviz munkfinak elv6gz6se.

6. Megrendelo adott kozbeszerzds megval6sitrisa megrendeldst kiild (a tov5bbiakban: egyedi
megrendel6s). A megrendelds iratai jelen keretszerzld6s elvSlaszthatatlan rdszet k6pezik.

7. V6llalkoz6 a megrendeldst jelen szerzod6sben foglalt felt6telekkel elfogadja, a

szeruodlsszeni teljesit6st, valamint az ehhez sziiks6ges feltdteleket biaosftja.

IL A FELEKJOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

8. Amennyiben Vrlllalkoz6nak az elj6rfst megindit6 felhiv6sban vagy a szerzodes

mell6kleteiben nem szerepl6, a teljesit6shez sztiks6ges egydb inform6ci6ra van sztiksdge,

kdteles az inform6ci6 ig6ny6r6l Megrendel6t halad6ktalanul drtesiteni. Megrendelo viillalja,
hogy Vrlllalkozo 6ltal dsszertien kdrt, a szerzodesszeni teljesitdshez sziiks6ges minden

informrici6t, adatot, nyilatkozatot,hozzi$irul6st a lehet6 legrdvidebb 6sszerti hatrlridon beliil -
kdsedelem n6lkill - V5llalkoz6 rendelkez6sdre bocsStja.

9. Megrendel6 jogosult a Vrlllalkoz6 tev6kenys6g6t ellen6rizni, de az ellenorz6s a

Vrillalkoz6 szerzodesszerii teljesitds6t nem hittrilltathatja. V6llalkoz6 nem mentesiil a

felelossdg al6l, ha Megrendelo az ellenbrzdst elmulasztotta vagy nem megfeleloen vegezte el,

ds nem is hivatkozhat arra.

10. V6llalkoz6 halad6ktalanul kdzdl Megrendel6vel minden olyan kdriilmdnyt, amely jelen

keretszerzodds 6s az egyedi szerzod6sek teljesit6sdt 6rdemben drinti vagy befoly6solja.

V6llalkoz6 kcjteles a keretszerzodls teljesit6sdnek teljes idotartama alatt tulajdonosi

szerkezetet Megrendelo sz6m6ra megismerhetdv6 tenni 6s Megrendelot haladdktalanul

6rtes(teni a Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti iigyleteirol.

ll. V6llalkoz6 a teljesitds6hez jogosult alv6llalkoz6(ka)t igdnybe venni. A Vrillalkoz6

kijelenti, hogy a keretszerzodds megkdtds6nek id6pontjriig a Megrendelonek valamennyi

olyan alv6llalkoz6t bejelentette, amely r6szt vesz a keretszerzodes, illet6leg az egyed\

szerzoddsek teljesit6sdben, 6s - ha a megelozo kdzbeszerzesi eljrirSsban az adott

alv6llalkoz6t m6g nem nevezte meg - a bejelent6ssel egytitt nyilatkozott arr6l is, hogy az

illtala igdnybe venni kiv6nt alv6llalkoz6 nem 6llkizdr6 okok hat6lya alatt.

12. A VS,llalkoz6 a keretszerz6dds teljesitdsdnek id6tartama alatt k<iteles a
Megrendelonek minden tovribbi, a teljesitdsbe bevonni kiv6nt alvrillalkoz6t elozetesen

bejetenteni, 6s a bejelent6ssel egyiitt nyilatkozni arr6l is, hogy az Sltala igdnybe venni

kiv6nt alv6llalkoz6 nem 6llkizilr6 okok hat6lya alatt.

13. V6llalkoz6 a teljesitdshez a kdzbeszerzdsi elj6r6s sor6n, az alkalmass6g6nak

igazol1sihan rdszt vett szervezetet a Kbt. 65. $ (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s

1nOdon k6teles ig6nybe venni, valamint ktjteles a teljesitdsbe bevonni az alkalmass6g

igazolr[s6hoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevon6sa akkor
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maradhat el, vagy helyetttik akkor vonhat6 be m6s (idedrtve az italakul6s, egyesiilds,
szdtvdlils ridrln tdrtdnt jogut6dl6s eseteit is), ha a V6llalkoz6 e szervezet vagy szakember
n6lkiil yagy a helyette bevont ij szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az

alkalmass6gi k6vetelmdnyeknek, amelyeknek a Vrlllalkoz6 a k<izbeszerzesi eljirisban az
adott szervezettel vagy szakemberrel egytitt felelt meg. V6llalkoz6ra a kdzbeszerzdsi
elj6rrls sor6n bemutatott szervezetek ds szakemberek bevonils6ra tekintetdben egydbir6nt a

Kbt. 138 $ (4) bekezd6se alkalmazand6.

14. V6llalkoz6 a jogosan igdnybe vett alv6llalkozoert rigy felel, mintha a munk6t maga
vdgezte volna, alvrlllalkoz6 jogosulatlan ig6nybevdtele eset6n pedig felelos minden olyan
k6r6rt is, amely an6lkiil nem kdvetkezett volna be. Ha a V6llalkoz6 a jelen IV. fejezet
rendelkezdseit megszegi, a Megrendelo jogosult a szerzldesszegds krjvetkezmdnyeit
alkalmazni. Vrillalkoz6 a Megrendel6nek vagy a harmadik szemdlynek okozott k6rokdrt
felelossdggel tartozik.

15. A V6llalkoz6 azLltala 6s alkalmazottai riltal okozott kirrdrt teljes felel6ssdggel tartozik. E
kdrben a V6llalkoz6 kifejezetten kd,telezettsdget villal arra, hogy a tevdkenysdge folytrin
eredo k6rokat teljes konien megt6riti.

16. A V6llalkoz6 kotelezetts6get vrillal arra, hogy a szolgiitatitst a vonatkozo jogszabitlyok 6s

eloir6sok (ttizv6delmi, vagyonvddelmi, munkav6delmi, eg6szsdgiigyi, stb. feltdtelek) teljes
kdni betart6 six al v 6gzi.

17. V6llalkoz6 a lefolytatott kcizk<izbeszerzesi eljrirrls alapjrin megkdtOtt jelen keretszerzodds,
az egyedi szerzodds rendelkez6sei, illetve a Megrendelo utasitrlsai szerint kdteles eljrlrni.
Megrendelo utasft6sa nem terjedhet ki a munka megszeryezdsdre, nem teheti a teljesftdst
terhesebb6.

18. A V6llalkoz6 ds a Megrendel6 a keretszerzod6s 6s az egyedi szerzoddsek teljesit6se
6rdek6ben a fentieken t:f,l,6ltal6ban is egyi.ittmrikcidnek. A teljesit6st 6rinto minden l6nyeges
kdri,ilmenyrol halad6ktalanul tillkoztatjfik egym6st. Az egyiittmrikdd6si kotelezetts6g
Me grend e lo vonatkozSs6ban nem j elent t6bb I etkdte lezettsd g-v 6l lal6st.

19. Ha Megrendel6 cdlszenitlen vagy szakszenitlen utasitiist ad, erre a V6llalkoz6 kdteles ot
indokol6st tartalmazo vdlem6ny kifejt6s6vel, fr6sban figyelmeztetni. Ha a Megrendel<i a

figyelmeztet6s ellen6re utasitrisrit fenntartja, aYillalkozo az egyedi szerziSdest felmondhada,
illet6leg akeretszerzoddst6l indokol6ssal ell6tott irdsbeli nyilatkozattal el6llhat. Ha nem iill el,
a Megrendelo utasft6sa szerint a Megrendel6 kockrizatdra kdteles a munk6t elvdgezni.

20. A Yilllalkozo - amennyiben ki.ilftildi ad6illetosdgii - kdteles a keretszerzldeshez arra
vonatkoz6 meghatalmaz6st csatolni, hogy az illetds6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar
ad6hat6s6g kcizvetleniil beszerezhet a V6llalkoz6ra vonatkoz6 adatokat az orszdgok kdzdtti
jogsegdly ig6nybev6tele ndlktil.

III. TELJESITES

21. Vrlllalkoz6 az elvdgzendci javitilsi, karbantart6si, szervizel6si munkrlkat a Megrendelo
egyedi megrendeldsei alapj6n teljesiti. A Megrendelo r{szercl a sziiksdges javitiisi,
karbantart6si munk6k rnegrendelds6re 6s az elvdgzett munka 6tv6telere a szdllithsi
koordin6c i6 s vezeto, vagy me ghat almazottja jo go sult.

22. A g6pjrirmtiveket Megrendelo sz6llitja a Vrlllalkoz6 telephely6re a szervizmunkSk
elvdgz6se c6lj6b6l. V6llalkoz6 az illtala iltvett gdpjirmfi t6rol6sa sor6n keletkezett k6rokdrt
teljes feleloss6ggel tartozik Megrendelo vagy harmadik szem6lyek feld.
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23. Az egyedi megrendel6s alapjrln a V6llalkoz6 munkafelvdtelre jogosult munkav6llal6ja
igazolla a gepjdrmti 6wdtel6t javitilsi munkalap kitiilt6sdvel, amelyen felttintetik a Megrendelo
{Lltal jelzett hibrikat, illetve a Megrendelo vagy a Vrillalkoz6 6ltal sziiksdgesnek itdlt
karbantarttisi munk6kat. A javitrisi munkalapot az irtado es az flfievo fdl is koteles al6ir6srival
elLitni.

24. Yiilalkoz6 a javitasi ig6ny bejelentdsdtol sz6mitott 24 6rhn beliil (munkanapok
figyelembev6tel6vel) megkezdi a hiba felt6r6s6t, 6s a lehet6 legrdvidebb iddn beli.il, de
legk6sobb 3 munkanapon beliil kdteles inlsban (e-mailen, postai [ton) tillkoztatni
Megrendelot a javft6s v6llal6si dlj6r6l - amely risszeg a javitrls munkadijrit ds az esetlegesen
sziiksdges alkatr6szek rirrlt is 1471als1szza -, 6s hatiiridej6rol (avitiisi tervezet). V6llalkoz6 a
javit6si tervezet visszaigazol6s6ig a javitrlsi munk6t nem kezdheti meg.

25. Vrillalkoz6 ajavit6s alkalm6val az izembiztons6g elsodlegess6ge mellett, a mtiszakilag
indokolt javftrisi technol6gia keretdn beltil a gazdasrigoss6g szem elott tart6srival v6llalja a
legc6lszertibb mtivelet alkalmazris6t 6s alkatrdsz felhasznSl5st. Abban az esetben, ha a
Megrendelo ettol elt6ro miivelet elvdgz6s6t rendeli meg V6llalkoz6t6l, az ebbol eredo
tdbbletkcjlts6g 6s feleloss6g a Megrendelot terheli.

26. A Megrendel6 a javft6si tervezet alapulvdteldvel rendeli meg a javit6si munka elvdgzdsdt.
V6llalkoz6 a munka elvdgzdse sor6n kiziir6lag annyiban jogosult a Megrendelo riltal
rcigzitettektol eltdrni, amennyiben az elt6r6shez a Megrendel6 elozetesen kifejezetten
hozzilirult (ut6 I ago s hibafe lvdte l, to v iibb i j av f trls i i gdny).

27. Y6llalkoz6 kotelezettsdget v6llal arra, hogy Megrendel6 6ltal megrendelt javft6sokat a
javftrisi tervezet visszaigazokisrit6l szfumitott 12 6rin beliil megkezdi, ds a javitrisi tervezetben
irt hataridoben, megfelelo szakmai szinvonalon, hibrltlanul vdgzi el.

28. Felek megrillapodnak, hogy azelore tervezhet6 munk6k (pl. elofrt 6ves vagy ,,tizem6r6s"
szerviz, nagyobb volumenri karosszdriajavitds, mriszeres rlllapotvizsg6lat) tekintetdben el6re
egyeztetett havi i.itemtervet fllitanak cissze. V6llalkoz6 a gdpjrlrmrivek futSsteljesitmdnydhez
vagy idonormirhoz kotdtt szeml6it a gyirt6k 6ltal megadott peri6dusonkdnt ds technol6gi|val
kdteles vdgrehajtani. V6llalkoz6 Megrendelo kifejezett megrendelds6re a gyirtok iital
megadott peri6dusn6l rdvidebb idokdzdnk6nt is kdteles elv6gezni a gdpj6rmtivek szemldit.

29. Amennyiben egy g6pjrirmiiv<in a karbantartrist eslvagy javit6st ktilcjnbcizo minosegti ds

itri alkatreszekkel (gyitri alkatr6sz, gyririval megegyezo utringyrirtott minosdgi alkatresz,
egy6b ut6ngyrirtott alkatr6sz) is el lehet vdgezni, fgy V6llalkoz6 altemativ szervizaj6nlatokat
kinril fel Megrendelonek.

30. Megrendel6 a szolg6ltatSs teljesit6se sor6n kiziir6lag a kdzriti j6rmtivek mriszaki
megvizsg5lilsbrol sz6l6 5ll99O. (IV.12.) KOHEM rendelet VIII-XII. fejezetdben
meghat6rozott k6vetelmdnyeknek megfelelo alkatrdszek, felszereldsek ds anyagok
felhasznril6s6t, valamintkizirSlag rij gyriri vagy ut6ngyrirtott p6talkatr6szek be6pitdsdt fogadja
el. Bontott vagy feltjitott term6kek be6pitdse kizirSlag a Megrendelovel tortdnt egyeztetds 6s

j6v6hagyris utiln lehets6ges.

31. A v6g6wdtel sorSn a Megrendel6 6ltal kijeldlt szem6ly jogosult ellenorizni a munka
elvdgzfset, a munkalapon szereplo munkamtiveletek 6s anyagfelhaszn6l5s indokolts6giit,
valamint a gdpjirrmi tisztas6g6t. A Vrillalkozo 6ltal elvdgzett munk6t 6tvettnek kell tekinteni,
ha ail a Megrendelo megbizottja a munkalapon dokument6ltan 6weszi, ds a g6pjdrmti a

V6llalkoz6 telephelydt elhagyja.
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32. A gdpj6rmrivek Vrillalkoz6 r6sz6re tcirtdno fitadilsa idopontjrit6l az elvegzelt munk6latokat

kdvetoen a gepj6rmtivek Megrendelo iltali etvdteldig az izemanyagk6szlet ds a tartoz6kok
megl6tdert, tov6bb5 a gdpjrirmrivekben a javitiis, karbantartiis c6ljrlra tdrtdno 6tad6st kcivet6en

bekdvetkezo s6rtil6sekdrt a V6llalkoz6 felel.

Iv. JOTALLAS ES SZAVATOSSAG

33. V6llalkoz6 felelos az illtala biztositott anyagok, alkatrdszek megfelelos6geert, azok
bedpit6s6nek indokoltsitg66rt, az elv5gzett munkrlk szakszer[isdgddrt 6s sziiks6gszertisdgddrt.

34. Vrillalkozot az 5ltala be6pitett anyagokra, alkatrdszekre a vonatkozo jogszabitlyokban

elSirtak szerint j6trill6s, szavatossrig terheli az alSbbiak figyelembevdtel6vel:
Vr{llalkoz6 az iitala elvegzett javit6si munkiikra a 24912004 (VIII.27.) Korm. rendeletben

meghatirozott hat h6napos j6till6si idon feliil 0 h6nap tcibbletj6till6st biztosft.
Vrillalkoz6 az 6ltala be6pitett alkatr6szekre a 24912004 (YIII.2l.) Korm. rendeletben

meghatilrozott 12 h6napos j6trill6si idon feliil 0 h6nap tcibbletj6tilklst biaosft.
35. A Vrillalkoz6 6ltal javitott fodarabok eset6ben az elvdgzettjavit6s6rt fenn6ll6 j6trlll6si

kdtelezetts6g felt6tele, hogy Megrendelo kdteles a V6llalkozo 6ltal eloirt, mriszakilag

indokolt, meghatfurozott km-teljesitmdnyhez kdtdtt kdtelezo irtvizsgSltatilst 6s olajcserdt

elvdgeztetni. Megrendel6 elveszti a j6trill6st olyan fodarabra, amely engeddly ndlki.il

megbont6sra kertil, tov5bb6, ha Megrendelo az eloirt szeml6ket elmulasztotla,vagy a szemle

km-hat6rt I }o/o-ot meghalad6an trilldpte.

Felek a f6darab alattaz al6bbiakat 6rtik: fut6mti, fdkszerkezet, motor ds ero6tvitel, villamos,

ill. elektromos/elektronikus rendszer, valamint utaskdnyelmi 6s bizonsrigi berendezdsek.

36. A j6tall6si 6s szavatoss6gi kdtelezettsdg teljesit6sdbol eredo munka- 6s anyagkdltsdg a

V6llalkoz6t terheli.

37. A j6t6ll6si kdtelezetts6g teljesit6s6vel kapcsolatos munk6latokat V6llalkoz6 k6teles a
Megrendelo jelz6sdt6l szfimitottan 3 munkanapon beliil megkezdeni, 6s a saj6t telephelydn

elv6gezni.

38. J5t6ll6si vagy szavatossAgi ig6ny nem drv6nyesitheto a Megrendelo 
'iltal 

biaositott vagy

beszerelt alkatr6sz esetdn, valamint olyan alkatr6szre, amelyekre a gy6rt6m[ sem v6llal

szavatoss6got vagy j6t6ll6st (yi. izz6k).

39. A Vrlllalkoz6 j6t6ll6si, szavatoss6gi k<itelezettsdge megsztinik, ha:

- Megrendelo az ellirt fitvizsgril6sokat egyiltalfin nem, vagy nem a megadott km-

hat6rdrt6k, illetve az azt meghalad6 lO%-os km-6rtdkhataron feliil v6gezteti el

- a g6pj6rmtivon javitott egysdg a Megrendelo feleloss6gi kor6ben s6rtil meg (pl.

karambol esetdn)

- a gepjdrmrivet bizonyitottan szakszenitleniil tizemeltett6k (a bizonyit6s V6llalkoz6t

terheli)
- a gdpjfurm[ivdn javftott rdszt a V6llalkoz6n kiviili szem6ly megbontja, atalakitia,

javitja.

v. KERETSZERZODES HATALYA, ID6TARTAMA, TELJESITES HELYE

40. Szerzodo Felek rogzitik, hogy jelen keretszerz6dds a mindk6t fdl rlltali aliliriissal - eltdr6

id6pontban trirtdno al6ir6s eset6n a kds6bbi alilirils napj6n - l6p hat6lyba, ds a 2023-06-30-

napj6ig leadott egyedi megrendeldsek teljesit6s6ig sz6l.
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41. Felek rdgzitik, hogy a keretszerzodds megszrindsdtol fiiggetlentil azok a rendelkezdsek,
amelyek jellegiikn6l fogva a keretszerz6ddsben szerepl6 szolg6ltafiisok teljesitdsdtol (vagy a
keretszerzodds b6rmely okb6l trirt6no megsztinds6tol) fiiggetlentil terhelik a Feleket - idedrtve
kiildndsen, de nem kizfr6lagosan a j6t6ll6si, szavatossigi, feleloss6gi ds titoktartrisi
rendelkez6seket - a keretszerzod6s megszrindse ut6n is villtozatlan tartalommal hatrilyban
maradnak.

42. Ateljesitds helye (VSllalkoz6 6ltal biztositottszerviz cime):

VI. ELLENERTIK,NZNTESIFELTETELEK

43. Szerzodo Felek a v6llalkoz5i dijat az al{hbiak szerint 6llapitjrlk meg:

hibakeresds, hibafelt6r6s : 12.400 Ftl 6ra + Afa,
,,600" iizem6r6s szewiz dija (alkatr6sz ndlkiil) 87.600 Ft/db + Afa,
,,1.200" iizem6riis szewiz dija (alkatrdsz n6lktil) : 100.000 FUdb + Afa,
I . sz6mri melldklet szerinti dves alkatr6szmennyisdg dija (nett6 Ft): 6.235.032 Ft +
Ara

44. Ajavitilshoz felhaszn6lt alkatr6szek 6ra tekintetdben
meg:
V6llalkozo az ajrlnlatt6teli felhivrlsban megjel6lt
keretszerzod 6s me I l6kletdben irtak szerinti dij ra j o gosult.
Vrillalkoz6 a keretszerzod6s melldkletdben nem szereplo
listarir6b6l az alkatrdsz csoportnak megfelel6 %o-os

szilmdra.

Felek az akibbiak szerint rillapodnak

alkatrdszek tekintetdben a jelen

nagykereskedelmi alkatrdszek nett6
kedvezm6nyt biaosit Megrendelo

45. AjSnlatkdr6 eloleget nem fizet. Az ajinlattetel, a szerzodds ds a kifizet6sek pdnzneme
magyar forint (HUF). A v6llalkoz6si dij az egyedi megrendel6ben meghatfirozott igazolt
szerzoddsszeni teljesitdst krivetoen, a teljesitett szolg6ltatils mennyisdg6nek megfelel<ien
(tdteles elsziimoliis szerint), a Kbt. 135. $ (l) 6s (5)-(6) bekezddsdben 6s a Ptk. 6:130. $ (1)-(2)
bekezdesdben foglaltak szerint a szfimla AK-hciz tijrtdn6 benyfjt6s6t kdveto 30 napon beltil,
az Elado p6nzforgalmi sziml|jira tdrtdno utaliissal, forintban (HUF) keri.il kifizetdsre. A
r6szletes fizetdsi feltdteleket a szerzoddstervezet tartalmazza. A teljesitdssel 6sszefiigg6
feltdtelekre a Kbt. 135. $ (1), (5) ds (6), a kdtbdrekre a Ptk. 6:186. g (l) bekezddsdben
foglaltak az irdnyadok. AK fizet6si kdsedelme eset6n a Ptk. 6:155. $-ban meghatfurozott
m6rt6kti kdsedelmi kamat illeti meg nyertes AT-t. A kamat vetitdsi alapja a kiegyenlitetlen
szfimla drteke.

46. Megrendelo a keretszenod6s 6s az egyedi szerzoddsek teljesit6se sor6n az adozhs
rendj6rol szolo 2017. 6vi CL. t<irv6nyt (Art.) 6s a vonatkoz6 jogszabrill,okat teljes krjrben - a
Kbt. 135. $ (3) bekezdds6re figyelemmel - alkalmazza

47. Y6llalkoz6 az igazolt teljesit6st kdvetoen jogosult szitmla benyirjt6s6ra. A szdmlltt
mindenkor egy p6ld6nyban kell kirillftani 6s Megrendelo szdkhely6re megkiildeni.

48. V6llalkoz6 a kibocs6tott szdmliln kdteles felttintetni az elvegzett munkamfveleteket, a

munkamriveletekhez tartoz6 6raszhmot, a felhaszn6lt anyagok, alkatrd,szek 6rdt, tdteles
felsorol6silt (az q gyiri, ill. utrlngyrlrtott alkatr6szek megki.il<inbdaetdsdvel), valamint az
egys6gdijas szolgiiltatiisok megnevez6s5t, mennyis6gdt 6s dij6t. Ettol eltdroen ki6llitott
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sz6ml6k esetdben Megrendelo jogosult azokat azonosithatatlank6nt visszaktildeni, ds a

visszakiildott sz6ml6ban drvdnyesitett kcivetelds nem v6lik esed6kessd.

49. Jelen keretszerzodds 6s az egyedi szerzod6sek Afe finansziroz6sa a hatiilyos
jogszab6lyok eloir6sai szerint tcirt6nik.

50. A Szerzodo Felek megSllapodnak abban, hogy amennyiben Megrendelo jelen
keretszerzod6sen, illetoleg egyedi szerzoddsen alapul6 fizetdsi kdtelezettsdg6t k6sedelmesen

teljesiti, a V6llalkoz6 a Kbt. rendelkezdseinek megfeleloen jogosult a Ptk. 6:155.$-rlban
meghatirozott k6sedelmi kamatot, illetve a behajt6si kdltsdgrltakinyr6l sz6l6 2016. dvi IX.
t<irvdny 3. $ (l) bekezddse szerinti forintd,sszeget kdvetelni.

VII. ASZERZoDESTBIZTOSiTOMELLEKKOTELEZETTSEGEK

51. V6llalkozot a szolgriltatris k6sedelmes megkezd6se va1y az egyedi megrendeldsben

meghatilrozott hatriridok Onhib6j6b6l tcin6n6 elmulaszt6sa esetdn k6sedelmi kdtb6rfizetdsi
kdtelezettsdg terheli. A kdsedelmi kdtbdr mdrtdke: minden kdsedelmesen eltelt nap utbn az

adott megrendelds nettS drtdkenek So/o-a de minimum 10.000,- Ft. A k6sedelmi kcitbdr a

kdsedelembeesds idopontj6t6l eseddkes. A kdsedelmi kdtbdr maxim6lis mdndke az egyedi
megrendel6s nett6 6rt6k6nek 30 Yo-avagy 6 kdsedelmes nap.

52. A Megrendelo csak abban az esetben tarthat ig6nyt a kdsedelmi kdtbdrre, amennyiben a

k6sedelem a V6llalkoz6 hibijib6l ered. Amennyiben a Megrendelo a V6llalkoz6 6ltal
dsszenien k6rt, a szerzoddsszeni teljesitdshez sziiks6ges inform6ci6t, adatot, nyilatkozatot,
hozzi$drulirst, dontdst a Szerzodo felek riltal ir6sban rogzitett hat6ridon beliil nem bocs6da a

Vtillalkoz6 rendelkezds6re, 6s a kdsedelmes teljesit6s kizin6lag Megrendelo ebbdli V6llalkoz6
6ltal el nem h6rithat6 mulasztiis6b6l ered, abban az esetben kcitb6rig6ny nem drvdnyesitheto.
V6llalkoz6t tov6bbrl nem terheli kdtb6rfizetdsi kdtelezettsdg, ha kdtelezettsdgei teljesitdsdt vis

maior akadillyozza meg. Vis maior alatt drtend6k kiildndsen elemi csap6sok, sztr6jkok vagy
egy6b munkahelyi zavarg6sok, ftlldcsuszaml6sok, ftildreng6sek, viharok, vill6mcsap6sok,

ilrad6sok, valamint egydb hasonl6, el6re nem l6that6 esemdnyek, amelyek mindkdt f6l
irdekkdrdn kfvtil meriilnek fel, ds amelyeket a felek kello gondoss6ggal sem tudnak

kiktiszdbolni.

53. Megrendelo kotb6rig6ny6nek 6rv6nyesitdse nem jelenti a Megrendelo egy6b igdnyeinek -
hibris teljesitdshez kdtod6 - elveszt6s6t.

54. A V6llalkozo szdmira kdtelezo eloirSs az esetlegesen bekdvetkezo balesetekre 6s

k6rokozilsra vonatkoz6, a vdllalkozdsi szerzod6s al6ir6siival egyidejtileg megk6tdtt legakibb

15.000.000, -Ft/ev ds legakibb 3.000.000,-Ftkfir biztosftrisi 6sszegti, tevdkenysdg6re

vonatkoz6 felelossdgbiaositrls megl6te. Vrillalkoz6 az elozoek szerinti felelossdgbiaositiist a

teljesit6s teljes idoszak6ban kciteles fenntartani, amit a bidositr{si kcitvdny drvdnyessdgi

idoszakonk6nti bemutat5s6val kciteles igazolni. Amennyiben V6llalkoz6 biaosft6s6t nem

tartja 6rv6nyben, Megrendelo az elmaradt biztositSsi dijat 6s felmeriilo k6lts6geit, ill.
k6resemdny esetdn a k6r teljes 6sszeg6t V6llalkoz6 esed6kes pdnzngyi kdveteldsdb6l

levonhatja

55. A Megrendelo akerctszerz6d6st6l eliillhat, kdteles azonban a Vrillalkoz6 riltal az el6ll6s

k6zl6sdig igazolhatoan elk6szftett, illetve megkezdett munk6k teljes ellendrtdk6t megtdriteni

6s jogosult egy6b igazolt krlr6nak megt6ritds6t ig6nyelni.
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v[I. EGYEB SzERZ6DESES FELTETELEK

56. Legkds6bb a szerzod1s megkdtdsekor Aj6nlattev6 rendelkezik az alfbbi feltdteleknek
megfelelo telephellyel, mtihellyel:

- alkalmas 4m magas 6s 10m hosszri teherg6pjrirmrivek fogad6s6ra,

alkalmas egyid5ben legal6bb 5db jrirmti fogad6s6ra,

- rendelkezik a Renault 6s Volvo tehergdpkocsik vez6rloegysegeinek hibak6d

ki o lv asiis6ra es h ibatcirld s6re alkalmas diagno sztik ai eszkdzzel,

- rendelkezik tehergdpkocsik fut6mri6llit6sra alkalmas eszkdzzel (egyid6ben kdt

korm6n.v-zott tengely 6ll it6s6ra is),

- rende lkezik tehergdpkoc s ik f6ny sz6r66l litfisdra al kalmas eszkdzzel.

rendelkezik teherg6pkocsik fdkhatrism6rdsere alkalmas, hiteles tdkpaddal,

rendelkezik tehergdpkocsik mfiszaki vizsgitztztAsiira alkalmas, hiteles 6s hat6srigilag

enged6lyezett saj6t miiszaki vizsgasoral 6s sajdt mfiszaki vizsgabiztossal,

rendelkezik teherg6pkocsik klimarendszer6nek vizsgillatira ds feltdlt6sdre alkahnas

eszkozzel,

rendelkezik min. 3 db szerel6akn|val vagy a referencia g6pjrlnnrivekhez megfelelo

teherbir6sri cs6pos emelovel.

Tov6bb6 aj6nlattevo rendelkezzen 3 f5 ,,C" kateg6ririjri jogositvrlnnyal rendelkezo

soforrel.

57. Tov6bb| 42412017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus kdzbeszerzds rdszletes
szab6lyair6l 8/A. $ A 8. $ d) pontja szerinti statisztikai adatszolgdltat6s teljesit6se 6rdekdben
a nyertes ajrinlattevok kdtelesek legk6s6bb a szerzoddskdt6s idopontjriban tiljdkoztatni az

aj6nlatkdrdt a szerzodeses ellenszolg6ltat6sb6l tdrt6n6 r6szesed6s0k tervezett 6rt6k6r6l.

1. A KERETSZF.PJ,oDES M6DOSITAS.q., MEGSZUNESE ES ANNAK
JOGKOVETKEZMEI{YEI

58. Szerzod6 Felek jelen keretszerzod6st kizdr6lag a Kbt. 141. $ szerinti k<irtilmdnyek
fenn6l lta eset6n m6do sithatj 6k.

59. Brlrmelyik f6l jogosult a jelen keretszerzlddst 90 naptriri napos felmond6si hattiridovel, a

m6sik felhez intezett irrlsbeli nyilatkozattal, indokolis n6lkiil, rendes felmond6ssal
felmondani. Egyoldalir felmond6s esetdn a felmondiisi id6 kezd6 napja a felmond6 fdl
t6rtivevdnyes drtesito level6nek a m6sik fdl 6ltali kdzhem5tele. A Posta 6ltali mrisodik
eredm6nytelen k6zbesit6si kis6rlet eset6n a levdl k6zbesftettnek tekintheto.

60. Megrendel6 jelen keretszerz6ddst a V6llalkoz6hoz intdzett inisbeli nyilatkozattal,
k6rtdritd s i k6te lezettsd g n6lkiil azonnal i hatrillyal felmondhatj a, ha

a V6llalkoz6 jelen keretszerzoddsben foglalt szerz6d6ses kdtelezetts6geit srilyosan

vagy ismdtelten megszegi;
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olyan okb6l, amidrt Vrlllalkoz6 felelos b6rmely egyedi megrendelds megszrinik,
a Vrillalkoz6 a Megrendel6 6ltal megadott 6sszer[i, de legal6bb 8 napos hat6ridon
beliil nem tesz eleget annak a felhivilsnak, hogy keretszerzoddsben foglalt
kdtelezetts6geinek tegyen eleget;

- a VSllalkoz6 a 43-44. pontban meghatfirozott egys6g6rak b6rmelyik6t egyoldalfian,
Me grende lo hiltriny 6ra m6do s itj a,

- a V6llalkoz6 55. pontban meghatfirozott biztositisi szerzoddse a jelen szerz6dds
idotartama alatt megsztinik ds helyette a Yilllalkoz6 rij biaosit6si szerzodest a
megszrintdst kcivet6 8 munkanapon beltil nem kdt;
a V6llalkoz6 fizetdsk6ptelennd vrilik, felsz6mol6si vagy v6gelszrimol6si elj6r6s indul
v e le szemben, felfiigge szti gazdasde i tev6kenys6g6t;
a V6llalkoz6 6ltal fizetend6 k6sedelmi kdtbdr dsszege k6t alkalommal eldri a jelen
keretszerzoddsben meghat6rozott maxim6l is m6rt6ket;
jogeros marasnal6 hatilrozatot hoznak a Yilllalkoz6 szakmai tev6kenysdgdt drint6
szabily sert€,s vagy btincselekmdny miatt.

61. Megrendelo az egyedi megrendeldst a V6llalkoz6hoz intdzett ir6sbeli nyilatkozattal,
krlrt6rit6 s i k<ite lezettsd g n6lkiil azonnal i hatal ly al felmondhatj a, ha

a V6llalkozo a szerzbddses kdtelezetts6geit srilyosan vagy ismdtelten megszegi;
az egyedi megrendel6s k6sedelmes teljesitdse okiln a kdsedelmi k6tb6r eldri a a jelen
keretszerzoddsben meghat6rozott maxim6lis mdrtdket;,
a Y6llalkoz6 a Megrendel6 Sltal megadott dsszeni, de legalibb 8 napos hat6ridon
beli.il nem tesz eleget annak a felhfv6snak, hogy szerzodesszeni k<itelezettsdgeinek
tegyen eleget;

az adott kcjtelezetts6g6re el6irt teljesitdsi hatririd6 letelte el6tt nyilv6nval6vil v6lik,
hogy a V6llalkoz6 az egyedi megrendeldsben megrendelt munk6t csak sz6mottevo
kds6ssel yagy - a fogyat6kossrlg kikiiszdbdl6s6re ttzott m6ltiinyos hat6rido letelte
ellen6re is - hibrlsan tudja elv6gezni.

62. A Megrendelo akeretszerzod6st felmondhada vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l
el6llhat, ha a Kbt. 143. $ (l) bekezd6sdben meghatArozott esetek b6rmelyike fennrlll. A
Megrendelo a VrlllalkozShoz intlzett ir6sbeli nyilatkozattal, k6rtdritdsi k6telezetts6g nelkiil
azonnali hat6llyal felmondja a keretszerzoddst, ha a Vrillalkoz6 tulajdoni helyzet6ben vagy
tulajdoni viszonyaiban b6rmely, a Kbt. 143. $ (3) bekezd6s6ben meghatirozott kdriilmdny
bekdvetkezik.

63. Vrillalkoz6nak a szerzbdesszegdsdb6l ered6 krlrt meg kell tdrftenie, 6s mentesitenie kell a

Megrendelot, illetve annak V6llalkoz6it ds alkalmazottait minden perrel, ig6nnyel,
vesztesdggel ds krlnal szemben, amely a Vrillalkoz6 tev6kenys6g6b6l vagy mulasztrisrib5l ered
jelen keretszerzodesvagy akeretszerzodds alapj6n kdtdtt egyedi szerz6dds teljesitdse sor6n.

2. EGYtiTTMUX6DES

64. A munkavdgz6s cisszehangol6sa, a szolgiitatits teljesit6se sor6n sziiks6gessd v6l6
int6zked6sek megtdtele tekintetdben.

V6llalkoz6 rdszdr6l kapcsolattart6 szemdly:
ndv: Busa Grlbor
telefon: +36 30 87 00 868

e-mail : busag@renax.hu
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Megrendelo r6szdrol kapcsolattart6 szem6ly:
ndv: Hoffmann B6lint
telefon: +36 20 373 I I l0
e-mail : hoffmann.balint@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nevdt, cimdt, e-mail cim6t, telefonsz6m6t, stb.) a Felek kizfuolag a

szerzodds teljesitdsdvel dsszefiiggo kapcsolattart6s cdlj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egy6bjogos drdekek drv6nyesft6se drdekdbenjogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sor5n a

kapcsol6d6 jogszabiilyok 6s adatv6delmi szabrilyzataik rendelkez6sei szerint j6rnak el.

65. Szerzodo felek jelen keretszerz6d6sben felhatalmar"ik az elozo pontban megnevezett

k6pviseloiket, hogy a szolg6ltat6s teljesftdsdvel kapcsolatos d6nt6sekndl, a teljesitdsi
jegyz6kdnyvek alilirhsfun6l a feleket teljes jogkdrrel k6pviselj6k. Ezen kdpviselok jogosultak,

illetve kdtelesek megtenni mindazon mriszaki int6zked6seket, nyilatkozatot, amely a

keretszerzod6s vagy az egyedi szerzodds teljesitdsdhez sziiks6gessd vrilik ds a jelen

keretszerzoddsben, az egyedi szerz6d6sekben, illetve ezen dokumentumok melldkleteiben
foglaltakkal nem ellent6tes. Szenldo Felek k6pvisel6inek a jelen keretszerzod6sben

biztositott jogkdr6nek korlfitozisa a mfsik fellel szemben csak ir6sbeli kdzldstol kezdve

hatrilyos. A k6pviselok szem6ly6ben tcirtdno villtozhst a felek egymiissal azonnal, ir6sban

ktizlik.

66. Szerzodo Felek k6telesek egymds kdzdtti valamennyi kdzl6st, dmesitdst, intdzkeddst 6s

dcint6st ir5sban r6gziteni 6s egymrlshoz halad6ktalanul eljuttatni. Minden olyan k<izl6st, mely
a keretszeruodds yagy az egyedi szerzod6sek vonatkoz6s6ban a cimzett rdsz6r6l

tudom6sulvdtelt, vagy int6zked6si kcitelezettsdget jelent, illetve keletkeztet, postai riton is meg

kell ki.ildeni. A postai riton eljuttatott nyilatkozatokkezbesitettnek tekintendoek, amennyiben

azok,,nem kereste", ,,ilt.v6telt megtagadta",,,cimzett iSmeretlen" vagy hasonl6 tartalmri postai
j elz6ssel drkeznek vissza a nyilatkozattev6hdz.

67. Megrendelonek ds V6llalkoz6nak mindent meg kell tennie annak 6rdek6ben, hogy

kdzvetlen t5rgyal6sokon, b6k6s fton rendezzenek minden olyan ndzetelt6r6st vagy vitdt,
amely kdzdtttik a keretszerz6ddssel vagy egyedi szerz<iddssel kapcsolatban felmeri.il. Ha a

Megrendelo ds a Vrlllalkoz6 6sszeni hatdridon beltil nem tudjrik megoldani a

keretszerzoddssel vagy egyedi szerzod6ssel dsszefiiggdsben keletkezett jogvitSjukat, annak

elddntdse drdek6ben al6vetik magukat a hatilskdri szab6lyokra figyelemmel a P6csi

J6rrisbir6srig, illetve perdrtdkt6l fiigg6en a Pdcsi Tdrv6nysz6k illet6kess6g6nek.

68. Szerzodo Felek meg6llapodnak abban, hogy jelen keretszerzod6s hat6lyrinak tartama alatt

6s azt kovetoen bizalmasan, ld.zleti titokk6nt kezelik a keretszerzodds, illewe az egyedi

szerzoddsek teljesitdse kapcs6n tudom6sukra jutott informrici6ikat, t6nyeket vagy adatokat,

azokat harmadik f6lnek semmilyen formSban nem adj6k tovribb. A fenti inform6ci6k, t6nyek,

valamint adatok - a mrisik fel iital el6zetesen adott kifejezett ir6sbeli hozzi\irrulftsa n6lkiil -
kizir6laga keretszerzodds 6s az egyedi szerz6ddsek teljesitdsdre hasznrilhat6k fel.

69. Mindk6t f6l tfrjdkoztatja drintett munkavrlllal6it a jelen keretszerzoddsben foglalt

k<itelezettsdgeirol 6s felel6ssdget v6llalnak sajrit munkav6llal6ik tekintetdben a fenti

kdtelezetts6gek tel esit6s66rt.

70. Szerzodo Felek magukra ndzve kdtelez6nek fogadj6k el, hogy a Kbt. ds az

iilamhiatart6sr6l sz6l6 2011. dvi CXCV. tdrvdny szerinti illet6kes ellenorzo szervezetek

feladat- 6s hatSskcirtiknek megfelel6en a kdzbeszerzesi eljdrdsokat 6s az azok alapj6n

megk6tcitt szerz6d6sek teljesit6sdt rendszeresen ellenorizhetik, 6s hogy rdsziikre a jogszabrily

szerinti informrici6 megad6sa iizleti titokra val6 hivatkoz6ssal nem tagadhat6 meg.
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3. NYILATKOZATOK

71. Mindkdt fdl kijelenti, hogy
kello felhatalmaz6ssal 6s jogkdrrel rendelkezik a jelen keretszerzodds al6irris6ra 6s

teljesftdsdre;
a jelen keretszerzod6st a f6l nev6ben al[iro szem6ly megfelelo, a vonatkoz6
jogszabrilyok 6ltal megkfv6nt regisztnilt aliirrisi joggal rendelkezik, igy rdszerol a
keretszerzod6s al6ir6sa 6s teljesitdse nem eredmdnyezi mis, olyan szerz6d6s, vagy
e gydb j o gny ilatkozat me gsze g6sdt, me lyben f6lk6nt szerepe I ;

nincs olyan fiigg6ben lev6 kdtelezettsdge, vagy 6rdekkdr6ben ldvo m6s k6rtilm6ny,
amely kedvezotleniil hathat a jelen keretszerz6ddsben foglaltak drv6nyess6g6re,
telj esitds6re, v agy saj rit te lj esit6si kdszsdgdre, il lewe kdpess6g6re.

4. EGYEB RENDELKEZESEK

72. A jelen keretszerz6ddsben nem szabillyozott k6rd6sekben a Polg6ri Tdrv6nykdnyvrol
sz5l6 2013 . 6vi V. tdrv6ny, a kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 201 5. 6vi CXLIII. tcirv6ny, valamint az
egy6b kapcsol6d6, hat6lyos jogszab6lyok vonatkoz6 rendelkezdseit, valamint a kdzbeszerzd,si
eljrir6sban kdszitett aj Snlati felhiv6s el<iir6sait kell alkalmazni.

73. Jelen keretszerz6dds elv6lasahatatlan reszetk6pezik azalfibbi mell6kletek:
1. sz6mri mell6klet: Aj6nlatt6teli Felhiv6s
2. szitmlf mell6klet: Feladatleiris (ennek esetleges kdzbeszerz6si elj5rris sor6n kiadott

m6dositasa(i))
3. szimfi melldklet: A kcizbeszerz6si eljrlr6sban kiadott kieg6szit6 trij6koaatrls(ok)
4. szfimi melldklet: V6llalkoz6 ajinlata
A Szerzod6 Felek rdgz(tik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem kertilnek
csatol6sra a keretszerzodds ttirzsszcivegehez, de a Szerzodo Felek sziim6ra ismert azok
tartalma. Ezen iratokat rigy kell tekinteni, mint amelyek a jelen keretszerzodds
elv iilaszthatat lan rd szdt k6pezik, azzal e gy ttt drtelmezendoek.

Jelen meg6llapodrlst a Szerzodl felek kdpviseloi elolvas6s 6s 6ttanulm6nyoz6s utin
j6vrihagy6lag, mint akaratukkal mindenben megegyezlt 4 eredeti, egyezo pdld6nyban irtrik
al6, melyb6l2 pdlddny Megrendel6t,2 peldirny Vrillalkoz6t illeti.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
7632 Pecs, Sikl6si 0t 52
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Bir6 P6ter \
iiglvezet6

D6l-Kom Nonprofit Kft.
iigyvezet6

RENAX-CAMION Haszonj 6rm ii
Ert6kesit6 6s Szerviz KorlStolt

Felel6ss6gti Tirsasig
Ellenjegyzls a Ddl-Kom Nonprofit Kft. r6szdrdl:

tu-t
Pdcs,2022.0 lE-ryry.c4Mtoi{ KFr.

11-540

V6llalkoz6
Moln6r Csaba

a-. J't^o-- -0-[..-
szakmai ellenjegyzo

Hoffrnann B6lint sztillilisi
koordin6ci6s vezetti

cdgv ezei6i e llenjegyz6s
Mayer Edit c{gvezeto

jogi ellenjegyzi
Dr. Mikl6sa M6ria jogi

koordin6ci6s vezet6
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r/ rlio,/e. M ?ore=
gazdas6gi e\enlegyzd
Paizs J6zsefghldas6gi

vezeti\


