
VAlulxozAsr szrnz6oEs

amely l6trejott egyr6:;zr6l V5c V5ros dnkorm5nyzat (sz6khely: 2600 V6c, M5rcius 15. t6r
11.,ad6szdm: L573L302-2-L3, bankszSmlaszSm: OTP LL742094-I5395429 k6pviseli: Ford6s

Attila polg5rmester) mrint megrendel5 (a tov5bbiakban : Megrendel<5),

m5sr6szr6l a NBH SECURIW KFT (sz6khely: 2600 VAC fefrfe 0f g. adoszilm:23075494-2-

13 banksz5mlasz6m:Ll742094-20t8L349 k6pviselS: Hornok Kriszti6n mint vSllalkoz6 (a
tovSbbiakban: VSllalkcrz6) kozott az alulirott helyen t5s napon, az al5bbi felt6telek szerint:

El6zm6nyek

Megrendel6 a 2011. r5vi CVIII. tdrv6ny (tov6bbiakban: Kbt.) III. r6sze szerinti hirdetm6ny 6s

t5rgyal5s n6lkrili ko::beszez6si eljSr5st folytatott le ,,Orz6s-v6delmi tev6kenys6g ell5t5sa"
elnevez6ssel.

Az elj5rdsban r6szajiSnlatot nem lehetett tenni, igy jelen szerz6d6s a teljes mennyis6gre
vonatkozik.

Az eljdr5s nyeftese a \/Sllalkoz6 lett, akivel MegrendelcS az al5bbi szez6d6st koti.

Megrendel6 rdgzfti, hogy a 2013. 6vi V. torv6ny (tov6bbiakban: Ptk.) B:1.$ (1) bek 7. pont alapj5n
szenSdS hat6s5gna k rni n5sill.

1.

1. A szerz6d6s t6rgya

Megrendel6 megrendeli, VSllalkoz6 pedig elvSllalja a kozbesze"z:lsi elj5r5s eljSr5st megindit6
felhiv5s5ban, to'r5bbd annak dokumentSci6jdban meghat5rozott 6a6s-v6delmi feladatok
ell5t5s6t, az olt meghat6rozott m6don 6s felt6telekkel az alSbbi 2 teljesilt6si hely
vonatkozds5ban:

a. 2600'/5c, Budapesti f60t 2-8.
b. 2600 V'5c, Galcsek Gyorgy utca 9.

fulek rogzftik, hogy a feladatot a mfiszaki leirdsban meghat5rozott szSmri szem6llyel,
idStartamban valamennyi napt5ri nap vonatkozSsSban el kell l5tni. Felek rdgzitik, hogy a
m[iszaki lefr5s r€szletesen taftalmazza az 6n6s-v6delmi tev6kenys6g szriks6gess6g6nek
ok5t, ill. c6lj5t, igry V5llalkoz6 ennek figyelembev6tel6vel koteles teljesiteni,
VSllalkoz6 jogor;ult alv5llalkoz6(k) (Ptk. szerinti kozrem(kod6k) ig6nybev6tel6re. Az
alv5llalkoz6 ig6nybev6tel6n6l a Kbt. 6s a jelen szerzSd6s megkot6s6hez vezet6
kozbeszez6si r:ljdr6sban tett nyilatkozatok, tov5bb5 a tev6kenys6gre vonatkoz6
jogsza b5 lyo( i I le:tve hat6sa g i enged6lyek az i r5 nyad6a k.
VSllalkoz6 a szez6d6s teljesilt6se 6rdek6ben tov5bbi v5llalkoz5ssal kizSr6lag a Megrendel6
el5zetes hozz5j5rul5s5val kdthet szez6d6st. A kdzbeszez6si eljSrdsban megjelolt
alv5llalkoz6 esetr5ben jelen szea6d6s megkot6se a fenti hozitjdrulits megad5sSnak min5sUl.
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5.

Az alvSllalkozci a szerz6d6s teljesil6se 6rdek6ben tovSbbi alv5llalkoz6val nem kothet
szez5d6st.
Ha a VSllalkozri a megbiz5s teljesit6s6hez m5s vSllalkozds kozremfikod6s6t veszi ig6nybe,
koteles a megrendel6t taj6koztatni az Sltala foglalkoztatni kiv5nt v5llalkoz5sr6l, tov5bb5
koteles a v5llalkoz6s nev6t, sz6khely6t (telephely6t), c6gjegyz6ksz1m1t, valamint e
v5llalkozds megbiz5s teljesit6s6ben kozrem6kod5 tagj5nak nev6t, cim6t a napl6ba
bejegyezni, 6s arzt az ellen6rz6st folytat6 rend5r rendelkez6s6re bocsStani.
A VSllalkoz6 e\z ig6nybe vett alv6llalkoz66ft (kozremiikod66rt) tigy felel, mintha az
alv5llalkoz6i (kozremfikod5i) Sltal v6gzett munk5kat saj5t maga v6gezte volna el.
V5llalkoz6 kijek:nti, hogy a tev6kenys6g v6gz6s6hez sztiks6ges hat6sSgi enged6llyel,
felel5ss6gbiztosit5ssal, szem6lyi-, technikai felszerelts6ggel rendelkezik, illetve azt a Kbt-nek
megfelel6 m6dcrn, alvSllalkoz6k bevon5s5val biztositani tudja. Kijelenti, hogy csak olyan
term6szetes szem6lyt vesz ig6nybe a teljesit6s sor5n, aki a jogszab6lyi felt6teleknek
megfelel.

2. V6llalkoz6i dij 6s annak megfizet6se

Szerz6d6 felek nreg5llapodnak abban, hogy jelen szerz6d6s alapjSn nyrijtott szolgSltatSsok
ellen6rt6ke (v5llalkoz6i dij) 6radijban kertil meghat5rozSsra. Ac orajij m6rt6ke 945r
ftl m u n ka6ra + l\fa, azaz ki lencsz6znegyveniit fori nt/ m u n ka6ra +Afa.
Felek meg5llapodnak abban, hogy a fenti dij 5tal5nydijnak min6sril. Felek r6gziti( hogy az
Stal5nydf jogi trerm6szet6vel tisztSban vannak. Ennek megfelel5en V5llalkoz6 tovSbbi
ellenszolg5ltat5si fizet6si ig6nnyel a Megrendel5vel szemben nem l6phet fel, kiv6ve ha jelen
szenSdls ekk6nt rendelkezik. Felek kifejezetten rogzfti( teh6t, hogy a fenti dij mag6ban
foglalja a teljes szolg5ltat5ssal felmenj16 valamennyi dijat 6s kolts6get.
Megrendel6 el6leget semmilyen jogcimen nem fizet.
Megrendel6 havonta, a t5rgyhavi teljesit6st kovet6en teljesit6sigazol5s biftokdban - a
t5rgyh6t kovetS h6nap 10. napjSig kiSllitott szSmla benyrljt5s5t teszi lehet6v6.
A t5rgyh6napra vc,natkoz6 sz6mla m6rt6ke az 6radij 6s az igazoltan teljesitett havi 6raszSm
szorzata, a minderrkori Afa osszeggel novelten.
A sz6mla kotelez6 mell6klete (a szSmla befogad5s6nak felt6tele)a teljesit6sigazolSs megl6te.
A teljesit6sigazol5s; ki5llitdsSra Hornok Kriszti5n jogosult. SzSmla csak a teljesft6sigazolSs
Sltal igazolt teljesfhSsr6l 5llilthat6 ki.
Megrendel6 a fentiek szerint a sz5ml5n szerepl6 v5llalkoz6i dfiat az igazolt szen6d6sszerfi
teljeslt6st kovetSen 5tutalSssal, forintban (HUF) teljesiti a Kbt. 130. 5 (1), (5) - (6), tovSbb6
a ftk.6:130.$ (1) bek szerint a sz5mla k6zhezv6tel6t6l sz5miltott 30 napos fizet6si
hat6ridSvel.

8. A p6nzrigyi teljeslt6s felt6tele az Art. 36/A. $-ban foglaltak teljesril6se is.
9. K6sedelmes fizet6s eset6n Megrendel6 koteles a Ptk-ban meghat5rozott (6:155$) 6s a

k6sedelem idStartam5hoz igazod6 m6rt6kfi k6sedelmi kamatot, tov5bb5 kolts6gdtal5nyt
megfizetni.

10. Felek r6gzltik, hogy fizet6si kotelezetts6get csak a jogszab5lyoknak, ill. jelen szea6d6snek
mindenben megfelel6 sz5mla k6zhezv6tele keletkeztet.

3. Szerz6d6si biztosit6kok

1. VSllalkoz6 hib5s teljesit6si kotb6r megfizet6s6re koteles, ha olyan okb6l, ami6rt felel6s
hib5san teljesit. Hib5s teljesit6snek min6sril, ha a Vdllalkoz6 a t5rgyh6napban b5rmely
teljesit6si hely vonatkoz6#ban az el6tt napi 6rasz6mhoz k6pest legal5bb Solo-kal rovidebb
ideig teljes[t szen6d6sszerfien. Ebben az esetben hibSs teljesit6si kotberk6nt minden
6rintett napra, 6rintr:tt teljesft6si helyenk6nt 25.000 Ft, azaz huszonotezer forint hib5s
teljeslt6si kotb6r megfizet6s6re koteles.
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2.

3.

A kotb6r osszeg6t a Megrendel6 ir5sbeli felsz6litdssal 6rv6nyesiti azzal, hogy V5llalkoz6
koteles ennek k6zhezv6tel6t kovetS B napon beltil hi5nytalanul a kotb6ft megfizetni.
Amennyiben a:z ir5sbeli felhi'v5sra a V5llalkoz6 annak k6zhezv6tel6t6l sz5mitott 3 napon
beltil 6rdemi irrdokl5ssal 6s bizonyit6kokkal al5tdmasztott kiment6st nem ad, abban az
esetben a kotb6r elismertnek tekinthet6 6s a V5llalkoz6 sz6ml5j5ba (szdm15iba)
hatSridSben tdrt6n5 meg nem fizet6s eset6n - a Kbt. 130.5 (6) bek-ben foglaltak
marad6kta la n terljesti l6se eset6n besz6 m lrthat6.
tulek rogzftik, lrogy a Megrendel6 kovetelheti a V5llalkoz6t6l a kotb6ren fe[il felmerult
valamennyi k5r6t is.

4. Teljesit6s

1. V5llalkoz6 kijelenti, hogy tudomdsa van arr6l, hogy a tev6kenys6get kozhaszn5lat0
ingatlanok teri.llet6n kell ell5tnia.

2. Vdllalkoz6 koteles biztositani a teljesit6si helyek teljes terrllet6nek a v6delm6t, folyamatos,
12 orln (18:00 6r5t6l mSsnap reggel 06:00 6r5ig) kereszttili 6n6set 1-1 fcjvel.

3. V5llalkoz6 kijelenti, hogy a szerzldds megk6t6s6ig megismerte a teljesit6s hely6n hatSlyba
l6v5 szabSlyzatokat, utaslt5sokat 6s vSllalja ezek marad6ktalan betartSs5t 6s betartatSsdt.
V6llalja tov5bbd a szerzSd6s megkot6s6t k6vet6en a fentiekben tett m6dosit6sok, [j
sza b5 lyzato( utasitdsok ma rad6kta la n beta ft5s6t 6s beta rtat5sdt.

4. V5llalkoz6 tev6kenys6g6t a jogszabSlyo( ktilonos tekintettel a 2005. 6vi ClCCflI. torvdnyre,
a 2212006. (IV. 25.) BM rendeletre, tov6bbd a szakmai illetve etikai szab5lyoknak
megfelel6en koteles ellStni.

5. VSllalkoz6 kijelenti, hogy a miik6d6si enged6ly6t illeWe, felel<iss6gbiztosit5s5t a szerz6d6s
hat6lya alatt fenntatja, illeWe megtesz minden olyan int6zked6st, amely ehhez sziiks6ges.
TudomSsul veszi, hogy ezen pont megszeg6se sflyos szen&lsszeg6snek min5stll.

6. VSllalkoz6 koteles betaftani a munkav5llal5sra, kozteheruisel6sre, munkav6delemre,
t[izv6delemre vonatl<oz6 jogsza b5 lyokat a teljesit6s sord n.

7. VSllalkoz6 kdteles biztosftani, hogy a szolgSltatSst t6nylegesen ell5t6 szem6lyek a

tev6kenys6g ell6t5sdhoz szriks6ges felt6telekkel rendelkezzenek (vagyon6ri igazolvSny, stb.).
8. V5llalkoz6 koteles bi:ztositani, hogy tev6kenyseg ellStSs5ra k'rjeldlt szem6ly a meghat5rozott

id6ben 6s helyen nrunkav6gz6sre alkalmas 5llapotban megjelenjen 6s ott a szolg5lata
lejdrt5ig a tev6kenys6get a jelen szerz6d6snek megfelel6en v6gezze, tovSbb5 rendelkezzen
a szUK6ges eszkdzol:kel.

9. A vagyon6rok kiv5laszt5sa, beosztSsa, felk6szilt6se a VSllalkoz6 kotelezetts6ge. A
vagyon6rok kozvetlen felUgyelet6t a VSllalkoz6 l5tja el.

10. V5llalkoz6 koteles biztosftani, hogy a szolg5latot ell5t6 vagyon6rok a 2005. 6vi OOCflII.
torv6ny 16.5 (3) bekqzd6s szerinti formaruhSban teljesitsenek szolg5latot.

11. Megrendel6nek joga, hogy a terrilet6r5l kiutasitsa azon vagyon6rt - adott estetben a

V5llalkoz6 azonnali 6rtesft6s6vel, a kiutasitott vagyon6r p6tl5sa 6rdek6ben - , aki:
nincs szolg5latban 6s egy6b alapos indoka az 6rintett terrileten tart6zkodni,
aki szolgSlatban, de munkav6gz6sre alkalmatlan 5llapotban van,
aki szolg5lati kdtelezetts6geit figyelmeztet6s ellen6re sem l5tja el,
akit bfincseleknr6ny vagy szabSlys6rt6s elkovet6s6n tetten 6rteK
aki nem rendellrezik a megfelelS munkaruh5val,
aki 5polatlan,

g. akivel kapcsolatl5an - szolg5latell5t6s6val 6sszefiigg6sben - igazolt panasz 6rkezik.
12. A tertiletr5l kiutasitott vagyon6r helyett - amennyiben az a szerz&6s szerinti feladatok

ell5tds5hoz sztjks6ges - a V5llalkoz6 koteles legk6s6bb 1 6r5n be[il m6sik megfelel6
szem6lyt biztosltani.

13. A V5llalkoz6 koteles a Megrendel5 k6pviselcSj6nek sztiks6g szerinti bevonds5val a 11. b), c),
d), g) esem6nyeket kiv'izsgSlni 6s amennyiben annak megtort6nte igazol5st nyer 6s a

Megrendel6 azt kivdnja, a V6llalkoz6 ezen szem6lyt a jelen szea6d6sben rogzltett
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szolg6ltatSsok teljesit6s6n6l nem veheti ig6nybe. Egy6b esetekben a hi5nyoss5gok (pl.:
munkaruha) p6tl5s5t kovet5en az 6rintett vagyon5r tovdbb v6gezheti a munkdj5t.

14. V6llalkoz6 kotelezetts6get v5llal arra, hogy az 625-v6d6 szolg5ltatdst kiz6r6lag a vele
szea5d6ses jogviszonyban 6',',6, megfelel6 k6pzetts6ggel, tapasztalattal, szem6ly-6s
vagyon6ri tev6keny's6g ellSt5s5hoz szriks6ges felt6telekkel rendelkez6 szem6lyekkel l5tja el.

15. Amennyiben V5llalkoz6 riaszt6s alapjSul szolg6l6 esem6nyt 6szlel (krilonosen onk6nyes
behatol5s, baleset az 6pit6si terUleten, orvosi seg6lyk6r6s) koteles a riasztds helyszin6n
tov6bbi k5r keletkez6s6t megel6zni, a jogszab5lyi kereteken be[jl a felt6telezett elk6vet6t a

helyszinen visszataftani, a k5rt enyhilteni a tdle elv5rhat6 m6rt6kben, illeWe a helyszint
biztositani a rend5rs6g meg6rkez6s6ig 6s/vagy a helyszin Megrendel<5 vagy harmadiK erre
feljogosftott szem6lyek Sltali 5tv6tel6ig. V5llalkoz6 feladata drteslteni a megrendel6 Sltal
k'rjelolt szem6lyeket, szi.iks6g szerint a rend5rs6get, ment6ket, tilzolt6s5got, 6s minden m6s
olyan hat6s5got, int6zm6nyt, amelynek az elh5ritSsban int6zked6si lehet6s6ge illeWe
feladatk6re (hat5skdr) van.

16. VSllalkoz6 a Megrendel6 utasitSsa szerint k6teles elj5rni. Ha az aj5nlatk6r6 c6lszerfitlen
vagy szakszerfitlen utasilt5st ad, V5llalkoz6 koteles 6t erre figyelmeztetni; ha Megrendel5
utasit5sdhoz e figye{meztet6s ellen6re is, ir6sban ragaszkodik, az utasirL5sbol ered6 kdrok 6t
terhelik azzal, hq7/ nem hajthat6 v{]re az utasilt5s a Ptk. vagy m5s jogszab5lyok tilt6
rendelkez6se eset6nr.

t7. V5llalkoz6 Megrendel6 utasit5s6t6l csak akkor t6rhet el, ha ezt Megrendel6 6rdeke

felt6tlenril megk6veteli, 6s aj5nlatk6rcj el6zetes 6ftesft6s6re m5r nincs m6d. Ilyen esetben a

nyertes aj5 n lattev6 lra lad6kta la n u | 6rtesirteni kel I'

18. Felek kotelesek egym5st minden olyan kortilm6nyr5l halad6ktalanul 6ftesflleni, amely a
megbiz5s eredm6nyess6g6t vesz6lyezteti vagy gStolja. Az 6rteslt6s elmulaszt6s5b6l ered6

k5r6rt a mulaszt6 f6l felel6s.
19. V5llalkoz6 kdteles aj5nlatk6r6t tev6kenyseger6l k['v5nsdg5ra, sztjks6g eset6n en6lkttl is

t5j6koztatni, krilondsen ha mds szem6ly ig6nybev6tele vSlt szUks6gess6, vagy ha a felmerUlt

[j kortjlm6nyek az utasit5sok m6dosit5s5t teszik indokoltt5.

ZO. Vdttatt<oz6 koteles biztositani, hogy a sztiks6ges iratok a jogszabSlyoknak megfelel6en

rendel kez6sre 6 | ljana ( i I letve vezet6sre kerti ljenek.

21. V6llalkoz6 tev6lienys{7e sorSn a hasonl6 tev6kenys6get ell5t6 gazdasSgi szerepl6K6l

elvS rhat6 fokozott gondoss6gga I koteles elj5 rn i.

22. V5llalkoz6 koteles 6rnapl6t vezetni, melyben minimSlisan szerepeltetni kell: a szolgdlatban

l6v6 6r nev6t, szolgSlat Stv6tel6nek-lead6sSnak id6pontj5t, a jSr6roz6sek id6pon$ait, a

kul6nleges esem6nyek 6s 6szlel6sek leir5sdt.

23. VSllalko-z6t teljes k:5rt6riit6si kotelezetts6g terheli a nem szerz&6sszeri (felr6hat6)

teljeslt6sb6l (tev6kenys6g, mulasztds) a megrendel6t illeWe harmadik szem6lyeket 6rt

k5rok6rt. n firt6rit6s'megfizet6se a k6rbejelent6st6l sz5mi'tott 60 napon be[il esed6kes.

Ezen kotelezetts6g nregszeg6se (b5rmely modon) silyos szenSd6sszeg6snek min6sill.

24. VSllalkoz6 kijelenii, hogy felel6ss6gbiztosit6ssal rendelkezik. Felek meg5llapodnak abban,

hogy a felel6ssegbiztosft5si jogviszony alapj5n tdrt6n6 biztositt6i teljesit6s 6rdek6ben

"gii;ttrULodnek. 
Vdllalkoz6 koteles a szerz6d6s hat5lya alatt a felel6ss6gbiztoslt5si

sien6desetfenntaftani a felhilvSsban rogzirtett minimSlis felt6telekkel. V5llalkoz6 jogosult 0j

szen6d6s kot6s6re legk6s6bb a kor5bbi szerz6dds megszfin6s6nek napj5t kQyet6

kock5zaWisel6si kezd6 nappal, amennyiben ez a biztositds megfelel a kor6bbi biztosit6sra

vonatkoz6, a kozberszerz:6si eljdrSsban rogzitett minim6lis felt6teleknek. A biztosflt6s

megszfin6s6t 6s az ri;i biztosit5sijogviszony l6trejdtt6t koteles a V6llalkoz6 a Megrendelg fel6

okiiatokkal halad6kterlanul bejelenteni 6s igazolni). Fentiek megszeg6se (b6rmely modon)

s0lyos szerzSd6sszegr5snek mi n6sril'
25. Nem terheli a felel,5ss6g a V5llalkoz6! ha a bekovetkezett k5r a k5rosult felr6hat6

magatart5s6b6l sz5rnrazott. Ilyennek min6stil p6ld5ul a z6rhat6 helyisege( szekr6nye( be

nem z5r5sa, 6t6kek l-eli.igyelet n6lkUl hagy6sa (keresked5, illeWe l6togat6).
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26. A Megrendel6 illetver 3. szem6lyek kotelesek k6rig6nyeiket a tudom6sra jut5st6l sz5mitott 72

6r5n beltil a VSllallioz6nak ir5sban bejelenteni. Ezzel egyen6rt6kli a fenti hat5rid5n beltil
megtett rend6rs6gi feljelent6s.

27. Megrendelcj a V5llalkoz6nak utasit6st adhat, de ez nem teheti a teljesit6st terhesebb6.

AmLnnyiben az utersft5s jogszer0tlen, szakszerfitlen vagy c6lszerfitlen, erre a VSllalkoz6

k6teles a m5sik f6l figyelm6t felhivni. Amennyiben az utasitSst a Megrendel6 fenntaftja,

akkor a V5llalkoz6 a MegrendelS kockSzat6ra v6gzi el a szolg5ltat5st. Meg kell tagadni a
szolg6ltat5s ell5t5sdt, ha az k6gens jogszab6lyba iitkdzik vagY az harmadik szem6ly(ek)

6let6t, testi 6pseg6t, eg6szs6g6t vesz6lyezteti.
28. V5llalkoz6 kijelenli, hogy tiszt5ban van azzal, hogy a szerz6dds szen6d6sszer[i teljeslt6se a

Megrendelc5 
-kiemelkedSen 

fontos 6rdeke, igy kotelezi mag5t, hogy fokozott gondoss5ggal

j5r el a teljesit6s sor5n.
ZS. h te[esit6sre egyebr:kben a hat5lyos jogszabSlyok 6s a kdzbeszerz{si elj5r5s iratanyaga az

ir5nyad6.
30. fen[iek v5llalkoz6 6ltali megs6rt6se silyos szerz6d6sszeg6snek min6si.il.

6. Ka pcsolatta ft5s, jognyi latkozatt6tel

1. Jelen szezSd6ssel kapcsolatban joghat5lyos nyilatkozatt6telre jogosult szem6lyek az

al5bbiak, akik jognyilatkozataikat kii5i6tag irSsban, az 5tv6tel idej6t igazol6 m6don tehetik

meg 6rv6nyer"n] f"ef ez alatt 6rtik a telefax illetve az e-mail iizenetek v5lt5s6t, ha annak

Sw6tele igazolhat6:
Megrendel6 r6sz6r6l:

Tel, fax:

Jognyilatkozatot nem tehet: Cegl6di M6nika

06-30/s83-0047

V5llalkoz6 r6sz6rr5l : Hornok Gergely

06-30-540-2501

06-27 -200-66506 06-27 -200-666

Szerz6d6 felek jelen :;zen6d6s teljeslt6se sordn fokozottan kotelesek egyi.ittmllodni.

M"il;J"i6 Es'v51at[oi6 egym5s irnsbeli megkeres6seire azok k6zhezv6tel6t6l sz6miwa 2

;;;k;..p"n betril in5sban SiOemi nyilatkozatot kotelesek tenni, kiv6ve, ha jogszabSly vagy

jelen szerz6d6s enn6l rovidebb hat5rid6t tSmaszt'

V5llalkoz6t a tudomdr#ra jutott adatok, t6nye( stb. vonatkoz6s5ban - a szerz&6s id6beli

nutalva*f. megszfint..6t kovet6en is - titoktart5si kotelezetts6g terheli. Kiv6te.lt k6pez ez al6l

uion'uoutoK i6nyek kore, melyek nyilv5noss5gra hozatalSt jogszabSly el6irja..V6llalkoz6

titoKart5si kotelezetts6g" kit.rj"O alvillalkoz6ir+ teljesft6si seg6deire, tov5bbS vele b5rmely

m u n kav6gz6sre i r5 nyu 16 egy6b jogviszonyba n 5 I l6kra'

7. Vegyes 6sz5r5 rendelkez6sek

1, lelen szea6d6st a felek hatdrozott id6re, a szerz6d6s al5ir5sSnak napj5t6l sz6mltott 12

h6na pos v6 | lal koz6i teljesit6si id5sza kra koti k'

5

Ford6s Attila polg5rmester

06 -27 -3 15-5 34, 06-27 -3 15-537
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2. Felek a rendes felmrrnd5s jog5t kiz6rjak.
3. Bdrmely f6l jogosult a szerz6dds azonnali hatalyri (rendkivUli) felmondSs5ra, ha a mSsik f6l

srilyos szerz&lsszeg6st kdvet el, 6s ennek ok5n m5r nem 5ll 6rdek6ben a szerz6d6s
teljesrt6se. Bdrmell' srllyos vagy ism6telt szez6d6sszeg6s az 6rdekmil6st onmag5ban
megalapozza, fuggetleni.il att6l, hogy azt jelen szez5d6s nevesfti-e.

4. Ilyennek mincjsrll a t/Sllalkoz6 oldal5r6l ktllOnosen, ha

a. VSllalkoz6 megszegi a foglalkoztatSsra ir6nyad6 jogszab6lyok rendelkez6seit 6s ezt
joger6s hat6rozat megSllapitja,

b. egy napt5ri h6napban legalSbb 2 teljesilt6si nap vonatkoz5s5ban hib6san, hi5nyosan

teljesit,
c. neki felr6hat6an a Megrendel6nek vagy harmadik szem6lyeknek bizonyithat6an k5rt

okoz,
d. a titoktartSsla vonatkoz6 el5lrSsokat megszegi,
e. jogen5sen felsz5mol6si eljSrSs indul ellene,
f. v6gelszSmoliisi k6relmet nyrljt be,
g. ad6sz5m5t tdrlik.

5. Ilyennek min6stil a tt4egrendel6 oldal5r6l, ha

a. fizet6si kotelezetts6g6t a megint6s ellen6re sem teljeslti,
b. a v5llalkoz6 rtev6kenys6g6t alapos indok n6lkul akadSlyozza.

6. A felmondds jogdnak gyakorlSia el5tt a m5sik f6l figyelm6t a szerzSd6sszerfi teljesft6sre

tegat5bb e nids (r'5lliikoz6i dijfizet6sn6l 15 napos) hat5rid6 biztosit5s5val fel kell hfvni,

t<ii6ve ha ez a s6relmet szenvedett f6lt6l nem v6rhat6 el. Ilyennek minSsUl klil6nosen az

ism6telt szez6d6sszr:96s.
7. Megrendel6 jogosult 6s egyben koteles a

hatSrid5vel, amely lehet6v6 teszi, hogy
gondoskodni tudjon - ha

a. a V5llal-kozirban kozvetetten vagy k6zvetlentil Z\o/o-ot meghalad6 tulajdoni

r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint

jogk6pes sz€:wezet, amely vonatkoz5sSban fenn5ll a Kbt. 56' g (1) bekezd6s k)

pontj5ban meghat5rozott valamely felt6tel.
b. a Vdjhlkoz6 k6zvetetten vagy kozvetlenUl 250lo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st

szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes

szervezetben, amely vonitliozSs5ban fennSll a Kbt. 56. 5 (1) bekezd6s k) pon$5ban

meg hat6rozott valamely felt6tel.
A lelen pont szerinti felmond5s eset6n a V5llalkoz6 a szerz6d6s megszfin6se el6tt

m5r teljesibtt szolg5ltat6s szenldlsszerfi p6nzbeli ellen6rt6k6re jogosult'

8. Megszfinik a szerzSd|s azon a napon, amikor a V5llalkoz6 m5r nem rendelkezik a szUks{Jes

hat6sSg i enged6l lyel, felelSss6gbiztosfltSssa l.

g. t'tegsziiiik i szerzSdls a v5llaikoz6 felelSssegbiztoslt5sSnak meqszfin6s6t kovet6 napon, ha

ezen ido alatt a kozbeszez6si eljSr5s iratanyaga szerinti minim5lis felt6telekkel rendelkez6

szez6d6ssel azono:; vagy a 
-Megrendel6re 

kedvezSbb taftalmri felel6ss6gbiztosit6si

jogviszony l6trejott6t a Megrendel6 fel6 nem igazolja.

10. Vdllalkoz6 koteles a jelen fejezet 7-9. pon$linak bekovetkezt6tSl (illetve ha arr6l el6bb

tudom5st szerez a rudom5sszez6st kovet6en) halad6ktalanul a Megrendel6t 6rtesflteni.

Ennek elmarad5sa eset6n a felmertilt k5rok6rt felel6s'

Lt. E szerzod6sben nenr szab5lyozott k6rd6sekben a Kbt., tovSbb5 a Kbt' 5ltal engedett

m6rt6kben a ptK valamint a 2005. 6vi OCCffI. t6ru6ny, tov5bb5 a kapcsol6d6 jogszab5lyok

rendelkez6sei az ir5nYad6k'

12. Felek esetleges vit5s ijgyeiket egyeztet6s ritj5n rendezilg ennek eredm6nytelens6ge eset6n

a jogvitdp eidont6s6ru iitotit a V6.i J6rdsbir6s5g, illetve a Budapest K6rny6ki Toru6nysz6k

illet6kess696t.

szez6d6st felmondani - ha sziiks6ges olyan

a szea5d6ssel 6rintett feladata ell5t6s516l
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13. Felek meg5llapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6d6s b5rmely pontja k6gens
jogszab5lyba titko::ne, vagy a kozbeszerz6si elj6rSs kotelezcj 6rv6nyfi dokumentumSnak
tartalmSval ellent6tes lenne, akkor jelen szerz6d6s fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be -
minden tovSbbi jogcselekmeny, igy krilonosen a szerz6d6s m6dosi[5sa n6lkul - a megs6rtett
kotelez6 6rv6nyfi jogszab5lyi rendelkez6s vagy kozbeszez6si dokumentumi rendelkez6s
kerul. Fentieket llell megfelel5en alkalmazni, ha valamely kogens jogszab6ly akk6nt
rendelkezik, hogy valamely rendelkez6se a szerz6d6s r6sze 6s azt szovegszerfien a
szerzSd{s nem tartalmazza (az adott rendelkez6s a szerz6d6s r6sz6t k6pezi).

14. Felek megSllapodrrak abban, hogy a V5llalkoz6 nem fizet, illetve sz5mol el a szez6d6s
teljesitt6s6vel 6sszerfi.igg6sben olyan kolts6geket, melyek a Kbt. 56. 5 (1) bekezd6s k) ponfia
szerinti felt6teleknek nem megfelel6 t6rsas5g tekintet6ben merrilnek fel, 6s melyek a
V5 | la I koz6 ad6koteles jovedel m6nek csokkent6s6re a I ka I masa k;

15. Felek meg5llapodnak abban, hogy a szerz6d6s teljesitt6s6nek teljes id6tartama alatt
tulajdonosi szerke;zet6t VSllalkoz6 a Megrendel6 szlmira megismerhet5v6 teszi 6s a Kbt.
125.5 (5) bekezd6s szerinti tigyletekn5l a Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiti.

16, Jelen szerz6d6s cs,ak a Kbt. 132.9 alapjSn m6dosithat6.
17. Jelen szen6d6s 5 megegyez6, eredeti p6ld6nyban k6szult el, melynek Megrendel6n6l l6v6

p6lddny5nak elvdlaszthatatlan r6sz6t k6pezi a kozbeszea6si eljSr6s iratanyaga. A szea6d6s
a mindk6t f6l a15ir5sra 6s kotelezetts6gv5llal5sra jogosult vezet6 tiszts6gviseldj6nek
(V5 | la I koz6n 6l c6g:;zer ii) a 15 ird sa eset6n 6rv6nyes.

18. Jelen szerz6d6s az al5[r5s6nak napj5n l6p hatSlyba.

fulek a szez6d6st, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, elolvasSs 6s 6rtelmez6s ut6n,
helybenhagy6lag al5irj5k. .,,":"* 
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Vdc, 2015. szeptember 3,

Megrendel6
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Ellenjegyzem:

p6nztigyi ellenjegyz6
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