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amely ldtrej 6tt e gyr,6szr6l

N6v: Legf6bb iigy6szs69 nev6ben eljir6 Brics-Kiskun Megyei F6iiry6szs6g
K€pviseli: Dr. N6nisi Liszl6 f6iigy6sz

Sz6khely/levelez6si cim: 6000 Kecskem6t, Rrik6czi irt 7.

mint megbiz6 (a tovibbiakban: Megrendel6),

m6sr6szr6l
C6gn6v: TORO Biztons6gszolg6lati Bet6ti Tarsas69

Szdkhely/levelez6si cim: 6000 Kecskem6t, Kisk<ir<jsi ir 1/C. 1/6.

C5gSegyz6kszitmi 03 -06 - | | | 4 6 4
Banksz6mlasz6m : 1 17 32002-20389925
Ad6igazol6si szim: 21 3 6061 6-2-03
mint v6lla1koz6 (a tov6bbiakban: V6llalkoz6)

k6zdn (a tov6bbiakban egyiitt: Felek) kdzltt az alulirott id6ben 6s helyen, az alflbbi felt6telek

szerint:

El6zm6nvek:
M.g"rd"16; Legftibb Ugy6szs6g nev6ben elj6r6 B6cs-Kiskun Megyei F6iigy6szs6g ,,Orz6s-

v6dilmi feladatok ell6tris a" tirgyfuban kdzbeszerz6si eljririst bonyolitott le, melyben Vdllalkoz6

az orz1s-v1dekni feladatok ell6t6sara tett ajrinlat6val elnyerte jelen szerzi5d,6s teljesit6senek jog6t.

A k6zbeszerz6si eljar6s dokument6ci6j a:

a) aj anlattdteli felhiv6s
b) a V6llalkoz6 2013.05.21. keltri ajanlata,

c) a szolgiiltatiis mriszaki leiriisa
d) a V6llalkoz6 2013.05.21 . keltfi kereskedelni ajrinlata

e) a V6llalkoz6 akdzbeszelzlsi elj6nisban tett valamennl egy6b

nyilatkozata.
A jolen szeri6d6s elv6laszthatatl an r6sz6tk6pezi az L sz. mell6klet (Szolg6ltat6si Rend).

l.) A szerz6d6s t6rwa:
m;;"rO"tO 1"t"" .^r0i6ssel megbizza V6llalkoz6t a Kecskem6ti Jrir6si Ugv€szs6g 6s

feikemetl )iyomoz6 Ugy6szs6g 6ltai haszn6lt 6000 Kecskemet' M6ty:isi u. 3. sz. alatti ingatlan

6l6er<is 6rz6sv6delemi 
-ieladatainak folyamatos ell6t6s6val. Megrendelti kijelenti' hogy

rendelkezik jelen megbiz6s felt6teleinek valamennyi jogosults6g6val'

2.) A szerz6d6s id6beti hatilYa 6s meeqzfln6qe:

Jelen s""-6d6s 2011j,1trt"r te-tot t"p ,:t.,tte, hat6rozott ideig,2014. december 31 -ig 6rv6nyes.

3.) A szolsdlat sordn elv6ezend6 felad4to\:
lfA'V6ll"lk r6"rk 

" 
birt"nsagi srotertltut6sok ell6trisakor az altlbbi f6 feladatokat keli ell6tnia:

- az objektum rendj6nek, biztons6grinak ellen6rz6se,
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a jogtalan behatol6sok megel6z6se, megakad6lyozasa,

szab6lys6rt6sek, btincselekmdnyek megel6z6se,

tiizv6delmi figyel6szolg6lat ell6t6sa,

- abiztons6gtechnikai berendez6sek feltigyelete,

- rendkiviili esem6ny bek6vetkeztekor a szakhat6s6g, a Megrendel<l kijel6lt
k6pvisel6jenek 6rtesitese, k6zremrik6d6s az eljrir6sban, a szolgilati adminisztr6ci6

vezet6se,

- az 6rszolg6lat vez6nyl6s6vel 6sszefiigg6 feladatok ell6t6s4 6s az ellStishoz sztiks6ges

6rszolg6lati okmrinyok, szolgAlati jeliegti felszerel6si 6s berendez6si t&gyak
biztosit6sa.

- felel az orzls-teclnikai berendez6sek, elhelyezdsi k6rletek, berendez6si t6rgyak

meg6vris66rt.

A szolg6ltat6st v 69z6 szem6ly(ek) r6szletes feladatait krildn Szolgiltat6si Rend tartalmazza.

3/2. Megrendel6 v6llalja hogy minden olyan inform6ci6t V6llalkoz6 6s a szolg6latot teljesit6

alkalmazott(ak) rendelkez6s€re bocs6t, amely a szolgiflati feladatok zavartalan ell thsihoz

sziiks6ges. Kiil6n<isen vonatkozik ez magitta az objektumra, az otl talilhat6 tiiz-6s

vagyonv6delmi berendezdsekre 6s ezek kezel6sere, az objektumba tdrten6 be-6s kileptet6s, az

objektumon beliili mozg6s 6s tart6zkod6s, a rendkiviili esem6nyek kezel6s6vel kapcsolatos, a

Y 6lla|koz6 kdzremtikdd6si form6inak meghatitrozisita, valamint a kulcsok kezel6s6nek rendj6re.

3/3. A szolgrilatot teuesit6 szem6ly kdteles a munkav6gz6s hely6n kipihenten, cselekv6s 6s

it6l6kepess6get befolyrisol6 anyagokt6l (alkohol, k6bit6szer, egyes gy6gyszerek stb.) mentes

allapotban, az eI6in iilt6zetben" a szolg6'lat megkezddse el6tt 15 perccel megielenni, a szolgiilatot

6penni, 6s e1111ek t6ny6t a szolg6lati napl6ba bejegyezni. K6teles tov6bb6 akadrilyoztat6s esetdn

(pl. baleset, betegs6g) a Y6llalkoz6 felel6s vezet6j6t 6rtesiteni, hogy helyettesit6sdr6l id6ben

gondoskodni tudjon.

3/4. Abiztons|g; szem1lyzet az al|bbiak szerint l6tja el a szolg6latot:

- munkanapokon 7,00 6r6t6l 17,00 6r6ig (penteken 7,00 6r6t61 14,00 6rilig) 2 fo biztons6gi

szenilyzettel;
- munkanapoko n 17,00 6tilt6l (penteken 14,00 6r6t6l) m6snap 07,00 6r6ig, illetve
- munkasziineti 6s iinnepnapokon 07,00 6r6t6l mrisnap 07,00 6r6ig 1 fi5 biztonsigi szern6lyzettel.

315. A szolg|lalot teljesit6 szem6ly a szolg|lat hely6t csak int6zked6st ig6nyl6 esen6ny miatt

vagy a lev6lt6st k6vet6en hagyhatja el. A szolgalat tagjai szolg6lati idejiik alatt ismer6seiket,

csal6&agjaikat nem fogadhatjri'lg 6rhelytiket el nern hagyhatj6k, csak a r6sztikre kijeliilt
teakonyh6ban 6tkezhetnek, 6s a portrtr elhelyezett telefonk6sztil6ket csak szolgtilati c61ra vehetik

ig6nybe. Az irodahta egy6b helyis6geibe kizir6lag szolgrilatuk v|gz6se ,6rdek6ben lephetnek be,

ott tart6san nern tart6zkodhatnak. A Megrendel6 tulajdon6t k6pez6 (recepci6s helyis6gen kiviil
hasznllatdbxr l6v6) g6peket, eszkdzdket (szif;rlit6g(ry, f6nym6sol6, fax stb.) csak el6zetes

enged6ly alapjrin hasznrilhatjak. Intemet hasznAlat tilos!
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3/6. A V6llalkoz6 villlalja, hogy szolg6ltatrist megfelel6 szakk€pesitessel, vagyon6ri

igazolvlrnyal, erkiilcsi bizonltvarm-yal 6s sziikseg eset:l 9sr6b 
hat6s6gi enged6llyel rendelkez6

sZem6lyeLkel 
-v 

1gezteti el. Az okirattal igazolhat6 felt6teleket a Megrendel6 kepvisel6je a

sioryatLtAa tep6s 
-els6 

napj6n el1en6rzi. A felt6teleknek meg nem felel6 szern6ly szolg6latot nem

16tha:t el. A szolg6latot teljesit6 valamennyi szem6lynek titoktart6si nyilatkozatot kell tennie

szolg6latba lep6sJ eh6 napj6n. A titoktartasi nyilatkozat megt6tel6nek megtagadrisa esetan az

alkimazott siem6ly u ,rolg6lutot nem l6thatja el. A szolg6latb 6l kizint szem6ly azonnali

p6tl6s6r6l a Villalkoz6 gondoskodik.

3/7. A V6llalkoz6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendel6 vezelli az 6rszolg6lat tevekenys6get'

vagy az objektum biztons6g6t 6n6ll6an is ellen6rizhetik, 6s ennek sor6n ehhez minden segitseget

megad.

3/8. A V6llalkoz6 k6telezetts6ggel 6s felel6sseggel tartozik az6rt, hogy a teljes szem6lyi

rillomany, az 6rzo-v,6d6 Anand6 6s id6leges megbizat6si szemllyzet, marad6ktalanul betartsa a

pr"gr*ojo 6s a V6llalkoz6 rendelkezeseiit, 6s tw6kenys6g6t a Megrendel6 vallalati kultur6j6val

6sszhangban v6gezze.

3/9. A Megrendel6 biztosltja az 6rzdsv6delmi szolg6latot €l16t6k r6szere az iiltiizkdd6s, a

tiszt6lkod6s, a mell6khelyis6gek haszn6latanak lehet6s6g6t'

3/10. A gumibot, a vegyi eszkiiz (gazspray), fegyverkutat6 eszk6z (ferndetektor) bizlosit6sa a

V6llalkoi6 feladata. Ai6r6k formarufralat, valamint a viselend6 nevt6bl6t a Y 6llalkoz6 biztositja.

3/11. A V6llalkoz6 az d:pitlet l. emelet6n, az aul6ban a jit6r6z6s ellen6rz6sere bejelentkez6

(,,csekkol6') pontot l6tesit'

4.) Fizet6si felt6telek:
:ili=,r*rA6.ben 6s a Szotgaltatas! !.g:rffen lo 

q:i!ettbiztons6g;t szolg6ltat6sok vdllal6si

dijiltlllekazal6bbiak szerint rdgzitik: 1.100 Ftl6ra/f6 + Afa

4/2. A teljesitesek tisszeg6t a Y6llalkoz6 minden t6rgyh6napot k6vet6 h6nap 1-en' illetve els6

munkanapj6n sz itmllzza aMegrertdel6 fel6'

4/3.Megrendel<i_amunkateljesitds-igazol6saalapjan_asz6filak6zhezv6te|6tk6vet6ena
v6llalkoz6i dijat ak'zbeszerz6sekr6l s2616 2OI1.6i CVIII. t6rv6ny (a tovabbiakban: Kbt') 130'

$ (3) bekezd6sben foglalt fizet6si hat6rid6k alkalmaz6s6val a Kbt' 130' $ (3) bekezd6s6ben

szabiilyozott m6don a vrillalkoz 6 11732002-20389925 (OTP) szitm'6 sziniitjitabanki 6tutal6ssal

egyenliti ki.

4/4. Az 6rz6s-v6delmi feladatok el16t6s6nak jelen szerz6d6sben rdgzitett dija a szerz6d6s teljes

id6tartama alatt kdt6tt marad' az semmilyen jogcimen nem ernelhet6'
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4/5. Megrendel6 magilra n6z'te viilalja az ad6z6s rendjer6l s2616 2003. 6vi XCII. tdrveny (Art.)

3 6/,{. $-6ban fo glaltakat'

5.) Felek kapcsolattart{sra kiieliilt k6pvisel6i:

5/1. Megrendel6 iiLltal kapcsolattartisra kijeldlt szem6ly:

N6v : Marton Zoltrinn6
Telefon: +36-76-514-607
Fax: +36-76-514-611
E-mail: bac.fou@mku'hu

512. Y 6llalkoz6 51ta1 kapcsolattart6sra kijel6lt szem6ly:

N6v: S6ndor J6zsef
Telefon: 06-30/502-1289
E-mail: torobt@viPmail.hu

5/3. A kapcsolattart6sra kijeldlt szern6lyek a V6llalkoz6 6ltal teljesitett szolg6ltat6ssal

kapcsolatban jognyilatkozat megt6tel6re jogosultak, 
.ez a jogositv4ny azonban nem terjed ki a

jel,rr szerz6d6s m6alosites6val, megsztintet6sevel stb. kapcsolatos jogryilatkozatok megt6telere.

6.) A teliesit6s earanci6i:
6/1.8i;i6r6 ;o"do.kodik arr6l, hogy a biztons6gi szen6lyzet a t61e elvarhat6 mixrmatrs

felel6ss6gtudattal 6s szakmai hozz66rt6ssel tegyen eieget feladatainak. Vrillalkoz6 kdteles

gondoskidni a sziiks6ges ds megfelel6en kepzett munkaer6 folyamatos biztositisrir6l 6s kdtelezi

iiag6t, hogy a jekn Jzazbd6sben szab6lyozott feladatok e116t6sara ktz|r6lag ellen6rizhet6 6s

megbizhat6 szernllyzetet alkalmazhat.

612. A y 6llalkoz6 kdteles az eredm6nyhirdet6st kdvet6 8 napon beliil a jelen kcizbeszerz6si

itllnx tlngya szerinti tev6kenys6g6re, valamint amennyiben alvallalkoz6val rendeikezik tigy

u1ltutt oiOiu tev6kanys6g€re is legal6bb 20 milli6 Ft/6ves 6s legal6bb 2 mi11i6

fVtat"r"-eny"nt 6nti kirkffizet6si limit dsszegre vonatkoz6an felel6ss6gbiztosit6st bemutatni 6s

*t u 
"""-nai" 

hatri,lya alatt fenntartani, tov6bb6 lehet6s6get biztositani arra, hogy a Megrendel6

vagy meghatalm azoitia a biztosit6si szerzodls megl6t6t a jelen szerzod6s id6tartama alatt

ellen6rizhesse.

7.) Ellen6rz6sekr
7/ 1.1fi"gild"i-6*k vagy megbizottj6nak jogiban 611 el1en6rizni, hogy a teljesit6s megfelel-e a

szerz6d6sb-en foglaltaknak, az lsetleges hirinyoss6gokat, mulasztrisokat a Szolg6lati-, illetve

gllenOrzeg Nap-totan r6gziteni,. A Megrendel6 fenntartja mag6nak azt a , jogot,_ 
_hogy 

az

alkalmatlannak lt6lt szem6ly(ek) v6gleges cser6j6t k6rje a Vallalkoz6t6l, amelyet a V6llalkoz6

kdteles teljesiteni. A Megrendel6 k6teles a d6nt6s6t megindokolni, a v6llalkoz6val egyeztetni'

7/2. Felek a 7/1. pontban irt ellen6rz6sek lefolytat6srinak rendj6re a kdvetkez6kben allapodnak

meg:





. havonta egy alkalommal a teljesites megtdrt6nter6l s2616 igazolSs Yillalkoz6 r1szere
tort6n6 6tad6sakor a Megrendelti jogosult teljes kdriien 6rt6kelni a V6llalkoz6
tdrgyh6napra vonatkoz6 teljesitds6! amennfben a teljesitdssel kapcsolatban a
Megrendel6 kifog6ssal 61, az egyeztet6sr6l jegyz6k<inyvet kell felvenni, amelyet a
Megrendel<i 6s a Vri.'llalkoz6 kepvisel6je is aliir,

o bArmilyen, az orzott objektum rendj6t zavar6 esem6ny bekdvetkeztekot a Y6llalkoz6
teljesit6sben r6szt vev6 alkalmazottja halad6ktalanul k6teles t6jekoztatni a Megrendel6
k6pvisei6j6t az eserr6ny 1ezaj16safi1, a kiv6lt6 okokr6l, a kdvetkezm6nyek6l 6s a
meg6llapit6sokr6l, amelyeket jegyz6kdnyvbe kell foglalni 6s a Megrendel6, valamint a
Vrillalkoz6 kepvisel6j6nek al6 kell imia,

t a Yillalkoz6 havonta kdteles - de a Megrendel6 kerdsere soron kiviil is - t6j6koztat6st
adni a Megrendel6nek a teljesit6sben r6sztvev6 alkalmazottai never6l, egy6b, a szerzldes
teljesit6se sorrin figyelembe veend6 adatair6l.

8.) Szerz6d6sszee6s 6s fehnond:is:
8/1. V6llalkoz6nak a teljesit6st a jelen Y illalkoz6i Szerz6ddsben 6s annak elv6laszthatatlan
mell6kleteiben foglaltak szerint kell teljesiteni. A szerzrid6s teljesit6se sordn Vdllalkoz6
halad6ktalanul lr6sban k6teies jelezni a teljesit6s akad6ly6t, annak vri.rhat6 megsziin6s6t.

8/2. Ha a V6llalkoz6 a szolgtiltat6si k6telezetts6g6t nem szerz6d6sszenien teljesiti, vagy nem
teljesiti (kiv6ve: vis maior esete), a Megrendeki a VriLllalkoz6val szemben az al bbi szankci6kat
6w6nyesitheti:

- k6sedelmi vagy meghirisul6si kiitber,
- a szerz6d6s azonnalibat{lyi felmond6sa.

Megrendel6 tov6bb6 6rv6nyesitheti a szerz6disszeg6sb6l ered6 egyeb, a Polg6ri
Tdrvdnykdnyvr6l sz6l6 1959. 6vi IV. tdrv6nyben (a tov6bbiakban: Ptk.) meghatrirozott jogait is
(pl. karterit6s).

8/3. A Megrendel6 6s a V6llalkoz6 jogosult jelen szerz6d6st azonnali hatriLllyal felmondani a
m6sik f6l srilyos szerz6d6sszeg6se eset6n (rendkiviili felmond6s).
Sulyos szerzSdesszeg6snek min5siil a MegrendelS rdsz6ri5l a legal6bb 30 napos fizet6si
k6sedelemmel, vagy ha a magatart6sa folytan a vrillalt tev6kenys6g e116t6sa lehetetlern6 v6lik,
illetve csak silyos 6s an4nytalan r6fordit6sok ril{n lenne v6gezhet<i.

Srilyos szerz6d6sszeg6snek min6siil a villalkoz6 r'€sz,ir6l - ide6rtve alvdJlalkoz6j6t is - ha neki
felr6hat6 okb6l a Megrendel6nek jelent6s k6rt okoz, vagy m6s szern6ly sz6nd6kos k6rokozas6ban
tevdkenyen r6szt vesz, az 6rz6si tev6kenys6g folyamatos ellatAsdt elmulasztja 6s felsz6littis
ellen6re azormal nem tesz int6zked6st az 6rz6s folytat6srira.

8/4. A Megrendel6 6s a V6llalkoz6 jogosult jelen szerz6d6st indokl6s n6lki.il 30 napos hat6rid6vel
felmondani.

9.) Kdrt6rit6s. kiitb6r:
9/1 , Amennyiben a V6llalkoz6 bizonftottan elmulasztja a jelen szerzbd6sben 6s annak

melf6kleteiben v6llalt ktitelezetts6geinek teljesit6s6t, fgy a Megrendelo - a szerzod6sszeg6sb6l

ered6 egy6b k6rrendez6sre vonatkoz6 ig6nyeken tril - k6sedelmi kdtb6ne jogosult. A k6sedelmes
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teljesites eset6n a k6tb6r m6rt6ke minden egyes eredmdnyteleniil, vagy k6sedelmesan eltelt nap

utin a havi brutt6 vdllalkoz 6i dij t%-a. K6sedelemnek min6siil ebb6l a szempontb6l az a

kdriilm6ny, ha a v6llalkoz6 a szolg6ltat6s teljesit6s6t 30 perc kesedelemmel kezdi meg.

9/2- A Megrendel6nek jog6ban 611 azonnali hat6llya1 felmondani a szerzodbst, amennyiben a

V611alkoz6 srilyos szerz6d6sszeg6st k6vet el, igy kiildn6sen:

I. a s)otg1ltatrist mrisodik alkalommal k6sedelmesen vagy egy|ltalin nem, illetve nem

kifog6stalan min6s6gbar teljesiti'
II. ehulaszda u ,r.r"6d6.b6l 

- 
ad6d6 egy6b ktitelezetts6geit (pl. folyamatos szakmai

felel6ss6gbiztos itis, alv llalkoz6 ig6nybev6tel6re tett nyilatkozat6ban foglaltakat

megs6rti stb.).

Ebben az 
"."tbin 

u Megrendel6 meghirisul6si ktltb6ne jogosult, amelynek m6rt6ke az 6ves nett6

vriLllalkoz6i dij 20%-a.

9/3.AMegrendel6k6tb6rig6ny6nek6rv6nyesit6senernjelentiegy6big6nyeiiranti
jogosults6g6nak elveszt6s6t, korl6toz6s6t'

gl4. Blrmety szerzldhsszeru teljesit6s jogi fenntart6s n6lkiili elfogad6sa a Megrendel6 r6sz6r6l

nem ertetmeziret6 joglemond6st 6nt azoi ig6nyr6l vagy ig&ryekr6l, amelyek a Megrendel6t

szoz6d6sszeg6s k6vetkezn6nyek6nt megilletik'

g/5. A Megrendel6 k6tb6r ig6ny 6rv6nyesit6senek feltetele, hogy a k6sedelem, 
_ 

illetve a

-"O6*fari k6tber erv6nye"'it6ret ttt"gaupoz6 esem6ny bekdvetkeztet, - 
a- k6tber. alapj6t

-.ii"i."ro esern6nyeket 6s a k6tberalapot - a k6sedelem k6riilm6nyeinek felttintet6s6vel -
inisban kiizdlje a Vrillalkoz6val.

9/6. AYSllalkoz6 azonnali hatlllyal felmondhatja a jelen szerz6d6st' ha

I. a Megrondel6 fizet6skeptelenn6 v6lik,

ii. " 
-fvi"s*aaO 

leg4abU k6tszeri felsz6litas elien6re nem teljesiti szimlafizet6si

k6telezetts6g6t,
fn. u tut"grendi6 egy1b sze.,3d1ses k6telezetts6g 6t a Yillalkoz6 legal6bb k6tszeri fe1sz6lit6sa

ellenere nem teljesiti, azriegszegi, amely miatt a V6llalkoz6 szakszertt teljesit6se vesz6lybe

keriiLlhet.

10.) Ew6b felt6telek:
t0/1. A ffi;i6;;6-fr4 illetve sz6mol e1 a szerzod1s teljesit6s6vel 6sszefligg6sben olvan

tOfrr6g"t"t, melyek a Kbt. 5;. g (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nern megfelel6

;;;J;].,il;iiben meriilnek iel, 6s melyet a nyertes aj6nlauev5 ad6k6teles jdvedelmenek

csiikkent6sere alkalmasak.

1012. A y6llalkoz6 kdteles a szerz6d6s teijesites6nek teijes id6tartama. alatt tulajdonosi

szetkezet ta Megrendel5 szirnara megismerhekiv6 tenni 6s a Kbt' 125. $ (5) bekezd6s szerinti

iigyletekr6l az ajhnlatk'6r6t halad6ktalanul 6rtesiteni'

10i3. A Megrendel6 jogosult 6s egyben kdteles a szerz6d6st felmondani - ha sziiks6ges olyan

;;;6ri;e;"i,;"ly leirei6v6 teszi, Iogy a szerz6ddssel 6rintett feladata e116t6s5r6l gondoskodni

tudion - ha
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a) a V6llalkoz6sban k6zvetetten vagy kdzvetlenril 25 %o-ot meghalad6 tulajdoni
reszesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szon6lyis6ggel nem
rendelkez6 gazdas{gS trirsas6g, amely nem felel meg a Kbt. 56. g (1) bekezd6s k)
pontj6ban m€ghatrirozott felt6teleknek.
b) a V6llalkoz6 kiizvetetten vagy k6zvetleniil 25 %o-ot meghalad6 hrlajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogS szon6lls6ggel nem
rendelkez6 gazdas|gi tarsas6gban, amely nem felel meg a Kbt. 56. g (1)
bekezdds k) p ontj 6b an meghatitr ozott feltlteleknek.

10/4. Az el6z6ek szerinti felmond6s €seten a V6llalkoz6 a szerzi5d1s megsztn6se el6tt mrir
teljesitett szolg6ltatr{s szerz6d6sszeni p6nzbeli ellen€rt6kere jogosult.

11.) Vis maior
11/1. A V6llalkoz6 nem srijthat6 k6rt6rit6ssel vagy a szerzod6s azonnali hat6lyu felmond6sdval,
ha a k6sedelmes teljesit6s vagy meghirisul4s vis maior eredm6nye.

ll/2. A jelen szerz6des alkalmazrisriban ,,vis maiot'' fogalm6n olyan randkiviili terrneszeti
esem6nyeket kell 6rteni (pl.: fiildreng€s, itriz, szfllihar stb.) amelyek a Vrillalkoz6nak fel nern
r6hat6, 6rdekkdr6n kiviil 6116 okb6l kdvetkeznek be. A vis maiomak kdzvetlen dsszefiigg6sben
kell lennie a V6l1alkoz6 tev6kenysdg6vel 6s a bekdvetkezett szez6d6sszeg6ssel.

1 1 /3 . Vis maiorr a a Y 6llalkoz6 csak akkor hivatk ozhat, ha igazolt m6don 6rtesiti a Megrendel6t a
vis maior t6ny6r6l, okir6l. Amennyiben a Megrendel6 egy6b ininyu utasitdst nem ad, a
Vri.Lllalkoz6nak tov6bb kell teljesitenie szerz6d6ses kdtelezetts6geit, amennyiben az 6sszeri.rcn

lehets6ges, 6s meg kell keresnie minden 6sszerff alternativ m6dot a teljesit6sre, amelyet a vis
maior esete nem g6tol.

11/4. Amennyiben a vis maior id6ta*ama meghaladja a 30 napot, a Megrendel6nek jog6ban 611 -
h6tr6nyos jogi kdvetkezm6nyek n6lkiil - a szerzod6s nem teuesitett r6sz5t azonnali hatillyal
felmondani olyan m6don, hogy a Vrfllalkoz6hoz err6l6rtesitest kiild.

I l/5. A teljesit6s vis maior ok6b6l tiirtend ellehetetleniil€se id6tartama alatt a Megrendel6 csak a
V6llalkoz6 riltal t6nylegesen nyrijtott szolg6ltat6sok jelen szerz6d6sben kikdtdtt ellenert6k6t
k6teles megfizetni.

12.) Alvdllalkoz6 is6nvbev6tele:
12/1. A V6llalkoz6 jelen szerz6d6s teljesit6s6be a teljesit6s 6rt6k6nek 10%-ot meghalad6

m6rtdkben csak az ajfulathban szerepl6, megn€vezett alvillalkoz6t vonhada be. Amennyiben a

szerz6deskdt6st k6vet6en - a felek 6ltal el6re nem l6that6 okb6l - beAllott kiiriilnenyre tekintettel
a szerz6d6s vagy annak egy resze nem volna teljesithet6 a megnevezett alv6llalkoz6val, m6s

alv6llalkoz6 ig6nybev6tel6hez aYfillalkozinak a Megrendel6 ellzeleshozz6jitrul6s6t kell k6rnie.

l2/2. A Y6llalkoz6 kotelezetts{get vri,llal arra, hogy amennlben a szerzodes id6tartama alatt a
szerzodls teljesit6s6hez a teljesit6s 10Yo-a alatti m6rt6kben szind6kozik a teljesit6sbe

alvillalkoz6t bevonni, azt a lehet6 legr6videbb id6n beliit, de legk€s6bb az ij alvillalkoz6
rervezett alkalmaz6sdt megel6z 5. munkanapig kdteles bejelenteni a Megrendel6nek.
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1213. A Y1\lalkoz6 kdtelezefiseget v61lal arra, hogy a jelen szerz6d6s teljesit6s6be csak olyan

alv6llalkoz6kat von be, aki megfelel a Vdllalkoz6val szemben a kizbeszerz6si elj6r6s sor6n

tfumasztott k6vetelm6nyeknek, 6s iizietvitele sor6n marad6ktalanul betartja a mindenkor hat6lyos

jogszab6lyokat.

1214. A yiltalkoz6 az alv|llalkoz6 tev6kenys6g66rt rigy felel, mintha azt maga teljesitette volna.

Amennyiben a V6llalkoz6 a jelen szerz6d6s 1l/1., 1112, 11/3. pontjaiban foglaltakt6l elt6r6en

vesz ig6nybe alv6llalkoz6t, felel mindazon khr,6rt, amely az ig6nybev6tele n6lkiil nen kdvetkezett

volna be.

13.) Eeviittmfikiid6s a felek kiiziitt:
13/1. A V611a1koz6 6s a Megrendel6 k6teles megtenni mindent arxrak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen

targyal6sok ritj6n rendezzenek minden olyan ellent6tet vagy vit6t, amely a szerz6d6s teljesit6s6vel

kafcsolatban meriil fel. Minden, a szerzodls megkdtese ut.in felmeriil6 - a teljesit6st akad6lyoz6

- iOrtlmenyr6l a felek kiitelesek egymrist haladdktalanul t6j6koztatni'

i3i2. A Megrendel6 kepvisel6je 6s a biztons6gi rir6ket ir6nlt6 biztons6gi vezet6 sztiks6g szerint,

de legal6bb hav onta #iekodatjil< egym6st, az &szem'lyzetet €s az 6rz6si tevekenysdget 6rint6

probl€mrikr61, amelyet feljegyz€sben rdgzitenek.

13/3. A Megrendel6 objektum6nak 6rz6s-v6delmi rendszer6ben csak el6re egyeztetetl, mindk6t

f61 6ltal elfogadott, irfuos form6ban rdgzitett v6ltoz6sok hajthat6k v6gre'

14.) Az inform6ci6k felhaszndldsa:
tgt. AfiluttozO er u tra"gr"nd"to a m6sik f6l el6zetes ir6sos hozz6j6rul6sa n61kii1 a jelen

szerz6d6s fennallasinak id6tartama alatt tudom6sara jutott inform6ci6kat kizar6lag a jelen

szerzod1s teljesit6sere haszn6ihatja fel. Felek kijelentik, hogy a szerzodls kapcsrin tudom6sulcra

jutott titkot, bizaimas inform6ci6t meg6rzik, azokkal kapcsolatban a vonatkoz6 jogszabalyok

szerint jrimak el.

15.) A szerz6d6s m6dositisa:
15/1'A@afialmirm6dosit6sa6skieg6szit6secsakir6sban,aFe1ek
egyez| akaranyt'lvtinitr{s6val, a Kbt. 132. $-a 6s a Ptk' alapjrin lehets6ges'

16.) lirtesit6sek:
16/1. AzAikF1l 6lrul a m6sik F61nek kiilddtt 6rtesiteseket ir6sban, t6rtivev6nyes lev6lben vagy

visszaigazoit telefaxon kell megkiildeni 6s ir6sban vissza kell igazolni'

16/2. Az t:rtesit(tsben foglaltak a k6zbesit6s napj6t kiivet6 els6 munkanapon lepnek hat6lyba'

17.) Zdr6 rendelkez6sek:
1711. LtI'to"taiar"l ahhoz, hogy a v61lalkozis keret6ben v6gzett szern6ly-6s

.,ragyonv6delrii, valamint a rnag6nnyomoz6i tev6kenys6g szab|lyait6l sz6l6 2005. 6vi cXXXIII'

tOi6ny ruraeitezdseiben foglaltatra figyelemmel a_. nev6t 6s sz6khely6t a V6llalkoz6

nyiiuanturtartu vegye, 6s ezen nyilv6ntart6sba a rend6rhat6sdg a V6llalkoz6 tev6kenys6ge

ellen6rz6se sor6n betekinthessen.
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17/2. A jelen szerz\des drtelmez6sere 6s a jelen szerz6d6sben nem szabilyozott kerddsekben a
Ptk. rendelkez6s ei az irinyad6ak.

17/3. Felek tudom6sul veszik. hogy jelen szerz6d6st az A ami Sz6mvev6sz6k 6s a Kormrinyzati

Ellen6rz6si Hivatal ellen6rizni jogosult. A V6llalkoz6 az esetleges vizsgSlat esetdn v6llalja, hogy

adatszolg6ltat6si k6telezetts6genek eleget tesz.

17/4. AKbt.31. $ (1) bekezd6s e) pontja alapjrin a jelen szerzldls nfilv6nos, tartalma k6z6rdekii
adatnak min6siil, kiv6ve a Kbt. 80. $ (1) bekezd6se szerinti aj6nlattev6i mell6klet iizleti titokkA
nllv6nitott adatut. Ez ut6bbi ajrinlattev6i iizleti titokk6 nllvrinit6s soriin az ajinlattevl nev6nek,
sz6khely6nek, az i,ltala kert ellenszolgaltat6snak, a teljesitesi hat6rid6nek, valamint M olyan
inform6ci6nak, amely a blrdlati szempont alapjrin 6rt6kel6sre keriil, a nyilvrinoss6gra hozatalii
nem tilthatja meg. Nem korl6tozhat6, illetve nem tilthat6 meg iizleti titoka hivatkoz6ssal olyan
inform6ci6 nyilv:iLnoss6gra hozatala sem, amely a k<iz6rdekii adatok nyilvrinoss6giira 6s a
kdzerdekb6l nllviinos adatra vonatkoz6, kiildn t6rv6nyben meghatiirozott adatszolgiiltatrisi 6s
t6j6koztat6si k6telezetts6g al6 esik.

17/5. Jelen szerz6d6s mindenben megegyez6en 4 eredeti p6ld6nyban kdszrilt, melyeket Felek

6tolvas6s utiln, mint akaratukkal mindenben meg egyez6t j6vihagyllag alAifiak.

Kecskem6t, 2013. jfnius I 3.
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