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vALLALKozAsr xnnBrszBnz6nps

Mely l6trejott egyr6szr6l a D6l-Kom Nonprofit Kft. (sz6khelye: 7632 p6cs, Sikl6si rit 52.,
clgegyzdkszhm: 01-09-284011; ad6sz6m: 11541587-2-02; Banksziimlasz6m 10402427-
00027818-00000008; k6pviseli: Dr. Leitol Csaba iigyvezet6), mint megrendcld - a
tovdbbiakban: Megrendel6

m6sr6szr6l: Klarwin Magyarorszdg Kft. (sz6khelye: 1082 Budapest, Fut6 utca 37-45.,
c6gjegyz6kszrim: 01-09-28401 1 , ad6szhm: 25591956-2-42, k6pviseli: Horv6th Erika
iigyvezet6) , mint v6llalkoz6 - a tov6bbiakban: Villalkoz6 ,

mint a 8KR000066042023 szilm alatt, a krjzbeszerz6sek5l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tijrv6ny
(Kbt.) harmadik 16sz szerint lefoll'tatott, nyilt kcizbeszerz6si eljdrils nyertes ajdnlattev6je kozott
a mai napon, az aklbbiakban rogzitett tartalommal 6s felt6telekkel:

A szerz6d6s megkiit6s6nek el6zm6nyei

Szerz6d6 felek meg6llapitjik, hogy Megrendel6 ,,Csurgal6kviz tisztftis 2,, tlrgyiban
kdzbeszerz6si eljdr6st (tov6bbiakban: k<izbeszerz6si eljrir6s) folytatott le a Kbt. harmadik r6sz
szerinti nyilt eljaris szab6lyainak alkalmazisival. Jelen szerz6d6s megkiit6sere a kdzbeszerz6si
eljdrds eredm6nyek6ppen kertilt sor, mely eljdr6sban Megbizott adta a legalacsonyabb rir
szempontjab6l legel6nydsebb aj6nlatot. Az elj6r6st megindit6 felhivis a fi ZZI StZOZl.
sz6mon, 2023. februir 09. napjrin jelent meg. Megrendelci az 0sszegez6s az ajlnlatok
elbir6l6s6r6l dokumentumot 2023 februir 27. napjin ktildte meg aj6nlattev6k r6sz€re azzal,
hogy a k<izbeszerz6si eljrlrrls nyertese V611alkoz6.

Villalkoz6 kijelenti, hogy nyilatkozatai 6s igazolisai alapjbn a trirgyi feladatok etl6tiisAhoz
sztiks6ges szem6lyi-, t6rgyiltechnikai 6s jogszabrilyba foglalt felt6telekkel rendelkezik.

Szerz6dS felek meg6llapitjrik, 6s jelen szerz6d6s al6ir6sival is megetcisitik, hogy a
k<jzbeszerz6si elj6ris aj6nlatt6teli felhivrisa, a hozz6 kapcsol6d6 k6zbeszerz6si dokument6ci6,
valamint az ajinlat jelen szerz6d6s elv6laszthatatlan rdszlt kepezi, igy a jelen szerzSd6sben
nem, vagy nem kell6en szab|lyozott k6rd6sekben ezen dokumentumokban foglaltak az
irdnyad6k.

1. A szerz6d6s tfrgya

1.1. Megrendel6 kezel6s6ben l6v6 kcik6nyi hullad6kdep6nirin keletkez6 6.300 m3 - 9.000 m3
mennyis6gri csurgal6kviz tisztit6sa forditott ozm6zisos elj6rrison alapul6 mobil
csurgal6kvizisait6 berendez6s (a tov6bbiakban: Berendcz6s) tiiwez6relt lizemeltet6s6vcl.

1.2. Felek rogzitlk, hogy a Berandez6s miiszaki param6terei, a Berendez6s CE tanusitvrinya,
valamint a tisztit6si param6terek a szerz6d6s mell6klet6t k6pezik.
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2. A teljesit6s helye

Szilviis, 021. hrsz Regioniilis Hullad6kkezelo Kozpont, II/B sz6mu hulladtiklerak6

3. A keretszerzdd6s hatdlyba l6p6se, iddtartama

Felek jelen szerzcid6st annak al6ir6s6t6l
(nett6 31.500.000,-HUF) kimeriil6s6ig
k<itelezetts6get vrillal.

4. Villalkoz6i dij

4.1. A Megrendelo a v6llalkoz6i dijat

2023.06.30. hatiirozott id6tartamig vagy a keret<isszeg

kotik. Megrendel6 a kerettisszeg 70 %o-ira lehiv6si

a tiszitott csurgal6kviz m3-ben sz6mitott mennyis6ge

4.2. AV6llalkoz6t a v5llalkoz6i dijon feltil tov6bbi kolts6gt6rit6s vagy b6rmilyen mils jogcimen
ellenszolg6ltatiis nem illeti meg.

4.3. A v6llalkoz6i dij tartalmazza a szerz6d6s 9. pontj6ban foglalt vrillalkoz6i feladatok
ell6t6snak valamennyi kolts6g6t.

5. Az elsz6mol6s m6dja, teljesit6sigazolds

Felek kozott az elszfumol6s havonta trirt6nik. A havi elszrlmol6s alapja a V6llalkoz6 6ltal
t6rgyh6ban megtisztitott cswgal6kviz mennyis6ge.
Az elszimolhat6 mennyis6g m6r6si alapla: a Berendez6sbril kinyert bemen6 csurgal6kviz
mennyis6gi adatai a honap kezd6 6s zir6 adatai alapj6n. V6llalkoz6 kilteles a szitmlilhoz
mell6kelni a fizet6si idtiszakra vonatkoz6 bemen6 csurgal6kviz mennyis6g6re vonatkoz6 g6pi
adatokat tartalmaz6 dokumentumot. V6llalkoz6 kdteles Megrendeki k6r6s6re betekint6st
nytjtani a Berendez6s 61ta1 rogzitett mennyis6gi 6s min6s6gi adatokba.

6. Fizet6si felt6telek

6.1 Megrendel<i el6leget nem frzet. Az elsz6mol6s 6s a kifizet6s p6nzneme: magyar forint
(HUF). A v6llalkoz6i dij az igazolt szerz6d6sszerti teljesit6seket kdvet6en havonta a Kbt. 135.
$ (l), (5) 6s (6) bekezd6s6ben 6s a Ptk. 6:130.$ (l)-(2) bekezd6s6ben foglaltak szerint 30 napon
beltil, szimla ellen6ben, 6tutal6ssal, forintban (I{UF) kertil kifizet6sre. Megrendel<i fizet6si
k6sedelme eset6n kritoles k6sedelmi kamatot frzetni a Ptk. 6:48. $ szerint.

6.2. A kifizet6s sor6n Megrendel6 egyebekben az ad6z6s rendj6r<il s2616 torv6ny rendelkez6si
szerint j6r el. Megrendeld jelen elj6r6s keret6ben kdtdtt szerz6d6s teljesit6se sorin az adlzds
rendj6r6l sz6l6 2017. 6vi CL. ttirv6nyt 6s vonatkoz6 jogszabilyokat teljes kdrben alkalmazza.

izeti meg a Vdllalkoz6 rlszlre az alilt:lli esvs6s6r fi svelembev6tel6vel

AZ AJANLAT TARGYA AJANLATI AR (nett6)

A viltalkoz6i dij I m3 nyers (bemen6)
csureal6kvizre vetitett iisszese:

3.500 Ft/m3
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7. A felek egyiittmfikdd6se

7'1. Felek kdlcsdndsen kiitelezetts6get v6llalnak arra, hogy a szerz6d6s teljesit6se sor6n 6s
annak megsziin6sdt kdvet6 id6szakban is a szerz6d6ssel kapcsolatban, illetye az az alapl n
ell6tott tevekenys6gek soiin minden tudom6sukra jutott adatot, t6nyt, informici6t, mint iizleti
titkot szigoruan bizalmasan kezelnek, kiv6ve, amely adatokat az informici6s iinrendelkez6si
jogr6l 6s az informhci6szabads6gr6l sz6l6 2011. 6vi CXII. ttirv6nyben meghatirozott
adatszolgriltat6si 6s taj6koztat"isi kdtelezettS6g a16 esnek. '

7 .2. A szerzbdfls teljesit6s6ben a Megrendel6 6s a V6llalkoz6 kdlcsdndsen egytittrniikddnek.

7.3. A Megrendel6 brirmikor biztositja a Villalkoz6 szitmira a Berendez6s megtekint6s6t,
vizsgilat t, a Megrendel6 a Berendez6sen sernmilyen m6dositrist nem hajthat v6gre,
jogosults6ga 6s felelSss6ge a szakszerii iizemeltet6sben val6 k6zremiik6d6s a Vritlalkoz6 6ltal
bi ztositott oktatris/trening szerint.

7.4. Megrendel6 kiiteles bizlositani, hogy Villalkoz6 aBerendez€st leszerelje, 6s aZ elsz6llitsa
b6.rmely esetben, amikor a Berendez6s leszerel6s6re 6s elszdllitrisrlra a jelen szerz6d6s szerint
jogszer[ien jogosult. Megrendel6 a Bererndez6s leszerel6s6t 6s elsz6llitrisdt ilyen esetekben nem
akad6lyozhatja, 6s semmilyen kiiriilm6nyre hivatkoz6ssal nem korlitozhatja. V6llalkoz6 a
leszerel6s 6s elsz6llitris id6pontjrir6l iit nappal kor6bban 6rtesiti a Megrendel6t.

7.5. Megrendel6 jelen szerz6d6s tirgyit ki:pezd Berendez6sbe harmadik szem6lyt - ide nem
6rtve Megrendel6 alkalmazottait, illetve k6pviselet6ben vagy megbiz6s6b6l eljdr6 harmadik
szem6lyeket - lozin6lag V6llalkoz6 el6zetes irisbeli enged6ly6vel engedhet be, annak
megtekint6s6re harmadik szem6ly kizrir6lag Vrillalkoz6 el6zetes ir6sbeli enged6ly6vel jogosult.
Az erre vonatkoz6 enged6lyt Megrendel6 legaldbb 5 nappal kor6bban kdteles V6llalkoz6t6l
megk6mi, 6s Villalkoz6 jogosult ezen alkaknakon jelen lenni. Az el6zetes enged6lyez6si
kdtelezetts6g nem iill fenn kdrelhri.rit6s, kri.rmegel6z6s, hat6s6gi ellenrirz6s, illetve egy6b
hat6s6gi eljtirr6s sonin titrt6n6 belep6s, megtekint6s eset6n, a karelhriritis, krirmegel6z6s okin
ttirt6n6 bel6p6sr6l, a hat6s6gi ellen6rz6sr6l, eljirrisr6l 6s annak id6pond6r6l Megrendel6
azonban kdteles - lehet6s6g szerint el6zetesen - 6rtesiteni Vrillalkoz6t. A Berendez6sbe
harmadik szem6ly r6sz6r6l tiirt6n6 bel6p6sr6l, annak harmadik szem6ly r6sz6r6l tdrt6n6
megtekint6s6r6l Megrendel6 kiiteles jegyz6kdnyvet felvenni, 6s azt V6llalkoz6nak 5 napon
beliil megkiildeni.

8. Megrendeld k6telezetts6gei:

8 . 1 . Megrendel6 biztositj a V6llalkoz6 teszere a Berendez6s mtiktidtet6s6hez sziiks6ges
felt6teleket:

o Stabil elektromos fuanhAlilzat (400V, 50H2, 100 A),
. A Berendez6s miik6dtet6s6hez sziiks6ges elektromos 6ram,

r Betonalap vagy stabil bdzis k6szit6se;

o Elektromosbetripl6l6s;
. Fiildel6s a kont6ner szii.rnara;

o Vezetdk 6s csatlakozris a kont6neri csatlakoz6hoz;
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. Be- 6s kimenci folyad6k hidraulika;
r Vizelldtdsbiztositdsa;
. Tisztitott viz kifoly6 rendszer biaosit6sa;
. A Berendez6s folyamatos intemet kapcsolatinak biztosit6sa.

8.2. Megrendel6 a Berendez6s feliigyelet6re 6s alapvetti mrikiidtet6s6re legal6bb I f6s
szem6lyzetet jeliil ki 6s biztosit az alAbbi feladatok elv6gz6se 6rdek6ben.

8.2.1 . A szem6lyzet napi rendszeress6ggel v6gzett feladatai:

o A Berendez6s mtikdd<ik6pess6g6nek, mtiszaki Allapotinak ellen6rz6se,

o A modulok, szivattyuk, cs6vezet6k mrikcid6s6nek, szivdrg6sainak, l6gmentess6g6nek,
az tsz6szivattyir iitfoly6s m6r6inek 6s rltfolyis sziirciinek ellen6rz6se,

. A nyomas 6rt6k6nek ellencirz6se a homoksztircin 6s filcsz[ircin 6s modulokon,

. A tisztit6tartdly-rendszer (K6nsav; Rohib; NaOH, A;C-tisztit6szerek) szindeit ellen6rzi,
gondoskodik a folyamatos visszat<ilt6sr6l,

o Csurgal6kviz ell6t6 rendszer (medence, cs6vezet6k, szivaryu) megfeleki miikod6s6nek
ellenrirz6se.

8.2.2. A szemllyzet idciszakosan v6gzett feladatai:

. Elv6gzr a Berendezds id6szakos 6s kombin6lt tisztitAset, a sziiks6ges ken6anyagok
cser6j6t a Vrillakoz6 6ltal rendelkez6sre bocsitott kezel6si 6s ellen6rz6si utasit6sok
alapj6n

o Amennyiben sziiks6ges elv€gzi az tiblit6ses le6llitdst majd rljraindit6st.

8.3. Megrendelci aY llalkoz6 jelz6se eset6n a Berendez6s javit6s6ban kdz.emiiktidik.

9. Vrillalkoz6 kiitelezetts6gei :

9.1. V6llalkoz6 kdtelezetts6gei a Berendez6s folyamatos iizemk6pess6g6nek 6rdek6ben:

o A Berendez6s Megrendeki telephely6re t6rt6n6 szrillit6sa, a szerz6d6s v6g6n
elsziillit6sa,

o Elszrillitiiskor emel6daru a Berendez6s szillit6eszkdzre tdrt6n6 le- 6s felemel6s6re;
o A Berendezds bekdt6se 6s beiizemel6se,
o A telepit6s miiszaki 6s egy6b fett6teleinek (brizis, bek6t6sek stb.) ellencirz6se,
o T6wez6relt iizemeltet6s, karbantartds biztositisa 24 6r6s tivfeliigyeleti szolgiiltatdssal,

valamint a technikus szem6lyzet telefonos/iriisbeli el6rhet6s696vel,
o A Berendez6s mrikodtet6s6hez sziiks6ges alkatr6sz 6s fogy6 eszkoz (tisztit6szerek 6s

kop6 alkatr6szek 6s k6nsav) rendszeres biaosit6sa;
o A Megrendel6 r6sz6r6l kijeldlt i.izemeltetd szem1lyzet - az iizemeltet6shez sziiks6ges

. m6rt6kben tdrten6 - betanit6sa, valamennyi dokumentum, inform6ci6 Atad6sa.

9.2- Yillalkoz6 kdtelezetts6ge, hogy a csurgal6kviz tisztitds6t a miiszaki leir6sban foglalt
tisztit6si min6s6g (a tovilbbiakban: tisztitdsi param6terek) szeint v6gezze. V6llalkoz6
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tudom6sul veszi, hogy a Megrendel6 61ta1 eltiirt kibocsdtrisi 6rt6kek a csurgal6kviz
<isszet6tel6nek a Megrendel6 6ltal megadott hivatalos m6r6si eredm6nyein alapuhak. A
csurgal6kviz 6sszet6tel6nek v6ltozisa a kibocsdtdsi 6rt6kek m6dosul6s6t eredm6nyezheti.
Villalkoz6 jelen pont szerinti kdtelezetts6gv6llalisa a Megrendel6 6ltal megadott hivatalos
m6r6si eredm6nyek szerinti csurgal6kviz <isszet6tel eset6n 6ll fenn.

9.3. V6llalkoz6 ktitelezetts6get vdllal arra, hogy a szerzcid6s teljesitds6nek teljes idcitartama alatt
tulajdonosi szerkezet6t Megrendel6 sziimdra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 143. $ (3) bekezd6s
szerinti iigyletekr6l Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiti.

9.4. A szeru6d5s teljesit6s6ben a Kbt. 138. $-a szerinti szem6lyek vehetnek reszt az ofi irt
felt6telekkel.

9.5. A technol6gia i.izemeltet6se sordn 24 6r6s t6vfelilgyelet biztositisa 6s szeryizszolg6ltatris
biaositdsa sztiks6ges, azzal, hogy a hibajavit6st - sziiks6g eset6n a Berendez6s helyszin6n - a
Berendez6s iizemszeni mrikiid6s6t akad6lyoz6 meghibrisod6sok eset6n a bejelent6st6l szemitott
48 6r6n beltil, egy6b esetekben 15 napon beliil meg kell kezdeni.

10. Meghirisulisi kiitb6r

10.1. Szerz6d5 felek a Vrlllalkoz6 nem teljesit6se (meghirisuLis) eset6re az al6bbi kdtb6rfizet6si
ktitelezctts6gben 6llapodnak meg:

Meghifsul6si kdtb6r: Amennyiben a Szerz6d6s teljesit6se a V6llalkoz6 6rdekkirr6ben felmeriilt
okb6l megsztinik, vagy ellehetetleni.il, V6llakoz6 egyszeri meghiisuliisi kotb6r fizet6s6re
kdteles. A ktitb6r a 6.300 m3 mennyis6gre sz6mitott nett6 villalkoz6i dij 5 %-a. Amennyiben a
Villalkoz6 szerz6d6sszeg6se a teljesit6s megkezd6s6t kdvet6en kovetkezik be, rigy a kdtb6r
m6rt6k6nek vetit6si alapja a teljesitett mennyis6ggel arilnyosan cs<ikken.

10.2. A Megrendel6 kdtb6rig6nye 6rv6nyesit6s6nek felt6tele, hogy a meghiusul6si k6tb6r
6rv6nyesit6s6t m egalapoz6 esem6ny bek6vetkezt6t, a kotb6r alapjAt meghat6roz6 esem6nyeket
6s a kotb6ralapot ir6sban ktizolje a V6llalkoz6val.

10.3. Az esed6kess6 velt kdtb6rt a MegrendelS jogosult kiszitml[zni a Y 6llalkoz6 fel6, aki
k6teles a szimla 6sszeg6t a szimlakbzheztt6tel6t6l szAmitott 30 napon beliil a Megrendelcinek
6tutaliissal megfizetni a Kbt. 135.$ (6) bekezd6s6vel iisszhangban.

11. Elj6ris iizemsziinet eset6n:

1 1. l. Uzemsziinet alatt felek a Berendez6s miik<jd6s6nek tervezert, vagy terven feliili
megszakit6s6t 6rtik.

11.2. Tervezett tizemsziinet a Berendez6s rendszeres karbantarlishoz, javitiLsithoz sziiks6ges
id6tartam.

1 1.3. Terven feliili (rendkiviili) lizemsziinet a Berendez6s meghibrisod6sa miatti lerillds.



I 1.4. Megrendel6 kciteles 5 mr/6ra vrlllalkoz6i dijat fizetni V6llalkoz6 r6sz6re, ha a terven feliili
iizemsziinet - a V6llalkoz6 6ltal bizonyitottan - az6rt kiivetkezett be, mert a Megrendel6 a 8.2.
6s 8.3. pontban v6llalt feladatait nem, vagy nem megfelel6 m6don teljesitette.

12. Krirokoz6s, felel6ss6g:

Amennyiben a Berendez6s a Megrendel6 szakszeriitlen haszn6lat6b6l fakad6an meghib6sodik,
Megrendel6 a V6llalkoz6 javit6ssal kapcsolatos valamennyi kdlts6g6t k<iteles fedezni. A
Berendez6s Megrendel6 nem szakszer[i hasm6lat6b6l ered<i meghibiisod6s6t V6llalkoz6
k6teles bizonyitani. Vrillalkoz6 a javit6s v6rhat6 ktilts6g6r6l k6sedelem n6lkiil k<iteles a
Megrendelcit irisban t6j6koztatni.

13, A szerz6d6s m6dositisa, megsziintet6se

13.1. Jelen szerz6d|s m6dositiisa, kieg6szit6se csak irdsban, szerzijdiS felek kdlcsoncis
egyet6(6s6vel, a Kbt. 141. $-rinak figyelembev6tel6vel t6rt6nhet. A Szerzrid6 Felel< rdgzitik,
hogy a Szerz6d6s- a Kbt. 141.$ (4) bekezd6s a) pontja alapjan alakszeili m6dositds n6lktil -
m6dosul abban az esetben, amennyiben felek kiizhiteles nyilvrintartiisban foglalt adatai
viltoznak, ki.iltinds tekintettel a felel6s p6nzgazd6lkodis elv6re.

13.2. A Felek a szerz6d6st a m6sik f6l srilyos szerz6d6sszeg6se eset6n jogosultak iriisban, a
miisik f6lhez int6zett ir6sbeli nyilatkozattal, azonnali hatrillyal felmondani. Srilyos
szerzcid6sszeg6s az, ha valamelyik f6l magatart6s6val a szerz6d6s teljesit6s6t, eredm6nyess6g6t
vesz6lyezteti, vagy a miisik f6l szerz6d6ses 6rdekeit jelent6sen s6rti.

Srilyos szerz6d6sszeg6snek minrisiil a V6llalkoz6 r6sz6r61 kiikinosen:

. amennyiben a V6llalkoz6 az iizemeltet6ssel kapcsolatos hib6t k6tszeri ir6sos felsz6lit6s
ellen6re sem ki.isziib6li ki,

. Megrendelci fel6 val6s biztons6gi kockizatot jelentci helyzetet idbz el6.

Srilyos szerz6d6sszeg6snek min<isiil a Megrendel6 r6sz6r6l kiiltin6sen:

o ha a Meglendel6 30 napot meghalad6 fizet6si k6sedelembe esik,
o minden olyan esetben, ha a szerz6d6sben illetve annak mell6kleteiben vdllalt

kdtelezetts6geket jelent6s m6rt6kben vagy srilyos gondatlans6ggal megszegi
(elmulasztja).

13.3. A Megrendel6 a szerzrid6st felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerzcid6stril e16llhat, ha:

o felt6tleniil sziiks6ges a szerz6d6s olyan l6nyeges m6dositSsa, amely eset6ben a Kbt. l4l.
$ alapj6n rij krizbeszerz6si eljririst kell lefolytatni;

o a Viillalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. g-ban foglaltak betartAset, vagy a felek
szem6ly6ben 6rv6nyesen olyan jogut6dl6s k6vetkezett be, amely ncm felel meg a Kbt.
I 39. g-ban foglaltaknak.

13.4. A Megrendelci k<iteles a szerz6d6st felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l
eklllni, ha a szerz6d6s megkdt6s6t kovet6en jut rudomdsdra, hogy a Vrillalkoz6 tekintet6ben a



k<izbeszerz6si eljrlris sorrfur kizlr6 ok 61lt fenn, 6s ez6rt ki kellett volna zii.rni a ktizbeszerz6si
eljdnisb6l.

13.5' Felek megrillapodnak abban, hogy a Megrendel6 jogosult 6s ktiteles a szerz6d6st azonnali
hatrillyal - a Vrillalkoz6hoz intlzett egyoldalir, irrisos nyilatkozat6val felmondani (ha sziiks6ges
olyan hat6riddvel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata ell6t6sar6l
gondoskodni tudjon):

' amennyiben a V6llalkoz6ban k6zvetetten vagy kdzvetlerfil2lYo-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes
szewezet, amely tekintet6ben fenniill aKbt.62. g (l) bekezd6s k) pont kb) alpontjaban
meghatrirozott felt6tel;

o amennyiben a Villalkoz6 kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga sierint
jogkepes szervezetben, amely tekintetdben fenn6ll a Kbt. 62. g (l) bekizd6i k) pont kb)
alpontjiban meghatiirozott felt6tel.

13.6. A Vrfllalkoz6 tudom6sul veszi, hogy
. nem fizethet, illetve szrimolhat el a szerz6d6s teljesit6s6vel dsszefligg6sben olyan

kdlts6geket, amelyek a Kbt. 62. g (l) bekezd6s k) pont kafkb) alpontja szerinti
felt6teleknek nem megfelel6 trirsas6g tekintet6ben mertilnek fel, 6s amelyek a
V6llalkoz6 ad6kdteles j6vedelm6nek cs6kkent6s6re alkalmasak;

o a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt k6teles tulajdonosi szerkezet€t a
Megrendel6 szamilra megismerhet6v6 tenni 6s a Kbt. 143. g (3) bekezd6se szerinti
iigyletekr6l a Megrendeldt halad6ktalanul 6rtesiteni.

13.7. Megrendel6 tev6kenys6g6nek megsziintet6se, vagy ellehetetleniil6se eset6n jelen
szerz6d6st 90 napos felmond6si id6vel felmondhatja an6lkiil, hogy a v6llalkoz6 ezen okb6l
k6rt6rit6sre tarthatna ig6nyt.

14. Egy6b rendelkez6sek

Megrendel6 r6sz6r6l kiljcsolanart6i
N6v: Mindrjm Keidii " :

Tel +36 30 950 9761
e-mail : mindum.karoly@delkom.hu

V6llalkoz6 r6sz6r6l kapcsolattart6:
N6v: Horv6th Erika
Tel.: +36 30 261 8888
e-mail:erika.horvath@klarwin.com

A Szerz6d6 felek r6gzitik, hogy nem min6si.il a szerz6d6s m6dosit6srinak a Szerz6d6 felek 6ltal
szerz6d6sben meghatri.rozott kapcsolattart6 szem6ly6ben, illet6leg az el6rhet6s6gben
bektivetkezett brirmely viltozds.

szerzbdl felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6sbril ered6 esetleges vitiis
k6rd6seket els6dlegesen tiirgyal6sos riton kivrlnjaik rendezni, ennek esetleges
eredm6nytelens6ge eset6re azonban kikiitik a P6csi Jrlr6sbir6s6g, valamint - a pertilrgy
eft6k6nek fliggv6ny6ben - a P6csi Tdrv6nysz6k kizrir6lagos illet6kess6g6t.



A szerzldlsben nem szabhlyozott k6rd6sek tekintet6ben a krizbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi
CXLIII. t<irv6ny (Kbt.), a Ptk., az Ajinlatt6teli felhiv6s, a Kdzbeszerz6si dokumentumok
felt6telei 6s el6ir6sai az iSnyad6ak.

Jelen szerz6d6st a felek, mint iigyleti akaratuknak mindenben megfelel6t elolvas6s 6s

6rtelmez6s ut6n k6pviseletiikre megfeleki rendben felhatalmazott k6pvisel6ik ttj6n
j 6v6hagy6lag inrik a16.

Jelen meg6llapod6st a Szerzod| felek k6pvisel6i elolvas6s 6s 6ttanulmrinyoz6s ut6n
j6vrihagy6lag, mint akaratukkal mindenben megegyezdt4 eredeti, egyezb p6ldrinyban irtil<a16,
melyb6l 2 plldiny Megrendel 6t, 2 pfildiny V6llalkoz6t illeti.

Budapest, 2023.miircius 1.

Villalkoz6
KLARWIN Magyarorszig Kft.

Horvith Erika iiglvezetd
D6l-Kom Nonprofit Kft.

Dr. Leitol Csaba tigyvezet6
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