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mint v6llalkoz6 (a tovdbbiakban: V6llalkoz6)

kiizdtt (a tovribbiakban egyiift: Felek) krlz<itt az alulirott id6ben 6s helyen, az alAbbi feitdtelek
szerint:

E16zm6nvek:
Me_erendel6, a Legfobb ugydszs6g nevdben eljrir6 Brics-Kiskun Megyei F6iigy6szs6g ,,6rz6s-
v6delmi feladatok ellatdsa" tingyiban kcizbeszerz6si eljrir6st bonyolitoit te, 

-melyben

Vdllalkoz5 az 6rz6s-v6delmi feladatok ellitrisdra tett ajiinlatrival elnyerte jelen szerz<ld6s
teljesit6s6nek jog6t. A krizbeszerz6si elj6rids dokument6ci6ja, igy kiikindsen:

a) ajdnlau6teli felhivris
b) a V6llalkoz6 2014.12.05. keltii ajtullata,
c) a szolgriltatds mriszaki leirrlsa
d) a V6llalkoz6 2014.12.05. keltri kereskedelmi aiiinlata
e) a V6llalkoz6 a krizbeszerzdsi eljdrrisban rert viamennyi egy6b

nyilatkozata.
Ajelen szerz6d6s elvdlaszthatatlan rdsz6t k6pezi az 1.s2. mell6klet (szolg6ltat6si Rend)

l.) A szerz6d6s tSreya:
Megrendel6 jelen szerz6d6s sel megbizza V6llalkoz6t a Kecskemdti J6r6si Ugy6szsdg es
Kecskem6ti Nyomoz6 Ugy6szs6g 6ltal haszn6lt 6000 Kecskemdt, M6ty6si u. J. sz. alatti
ingatlan 6l6er6s 6rz6sv6delemi feladatainak folyamatos ellAt6s6val. Megrendel6 kijelenti,
hogy rendelkezik jelen megb.zits ad5s6nak valamennyi jogosults5g6val.

2.) A szerz6d6s id6beli hatdlva 6s megsziin6se:
Jelen szerz<id6s 2015. jantlr 1-t6l ldp 6letbe, hatlrozott ideig, 2015. december 31-ig 6rv6nyes.

3.) A szoleilat sorin elv6szend6 feladatok:
3/1. A Vrillalko z5nak a biztonsrigi szolg6ltat6sok etl{it{isakor az allbbi f<i feladatokat kell
elli{tnia:

- az objektum rendj6nek, biztonsri,g6nak ellen<jrz6se,



- a joglalan behatolAsok megel6zdse, megakad6lyoz sa,

- szab6lysdrt6sek, brincselekmdnyek megel6zdse,

- tiizv6delmi figyel6szolg6lat ell6t6sa,
a biztons6gtechnikai berendez6sek feliigyelete,
rendkiviili esem6ny bekdvetkeztekor a szakhat6s6g, a Megrendel6 kijeldlt
k6pvisel6j6nek drtesitdse, kdzremrikddds az eljdr6sban, a szolgiiati adminisztr6ci6
vezetdse,

- az orczolgitlat vez6nyl6s6vel cisszefiigg6 feladatok ell6t6sa, €s az ellfitAshoz
sziiksdges 6rszolg6lati okmanyok, szolg6lati jellegri felszereldsi 6s berendezdsi
t6rgyak biztosit6sa,
felel az orzfs-technikai berendez6sek, elhelyezlsi ktirletek, berendez6si t6rgyak
meg6v6s56rt.

A szolg6ltat6st v69z6 szem6ly(ek) r6szletes feladatait kiildn Szolg6ltat6si Rend tartalmazza.

3/2. Megrendeli v6llalja, hogy minden olyan inform6ci6t a Vdllalkoz6 6s a szolg6latot
teljesit6 alkalmazott(ak) rendelkez6s6re bocs6t, amely a szolg6lati feladatok zavartalan
ell{tasilhoz sziiks6ges. Kiil6n6sen vonatkozik ez mag'ra az objektumra, az ott taliihat6 tvz-€s
vagyonv6delmi berendez€seke 6s ezek kezelds6re, az objektumba tdrtdn6 be-6s kil6ptet6s, az
objektumon beliili mozg5s 6s tart6zkod6s, a rendkiviili esem6nyek kezel6s6vel kapcsolatos, a
V6llalkoz6 kdzremiikcid6si formainak meshate(oziis6ra. valamint a kulcsok 6s kulcsdobozok
kezel6s6nek rendj6re.

313, A szolgfiatot teljesit<i szemdly kdteles a munkav6gz6s hely6n kipihenten, cselekv6s 6s

it6l6kdpess6get befoly6sol6 anyagokt6l (alkohol, k6bit6szer, egyes gy6gyszerek stb.) mentes
6llapotban, az elfirt dltdzetben, a szolgrllat megkezd6se el6tt 15 perccel megjelenni, a

szolg6latot 6tvenni, 6s ennek t6ny6t a szolg6lati napl6ba bejegyezni. K<iteles tov6bb6
akadiiyoztat{s esetdn (pl. baieset, betegs6g) a V6llalkoz6 felel6s vezet6j6t drtesiteni, hogy
helyettesit6s6r6l id<iben gondoskodni tudjon.

3/4. A biztonsdgi szemdlyzet M al6bbiak szerint l6da el a szolgdlatot:
- munkanapokon 7,00 6rrit6l 77,00,6riig (p6nteken 7,00 6r6t6l 14,00 6r6ig) 2 f6 biaons6gi

szem€lyzeltel;
- munkanapokon 17,00 6r6t6l (p6nteken 14,00 6rdt6l) mdsnap 07,00 6r6ig, illetve
- munkasziineti 6s iinnepnapokon 07,00 6rdt6l m6snap O7 ,00 6r6ig

1 f6 biztonsrigi szemflyzeftel.

3/5. A szolg6latot teljesit6 szemdly a szolgitlat helydt csak int6zked6st ig6nyl6 esem6ny miatt
vagy a lev6ltrist kdvet6en hagyhatja el. A szolgrilat tagiai szolgdlati idejiik alatt ismer6seiket,
csal6dtagjaikat nem fogadhatj6k, 6rhelyiiket el nem hagyhatjdk, csak a r6sztikre kijeldlt
teakonyh6ban dtkezhetnek, 6s a portrin elhelyezett telefonkdsziil6ket csak szolg6lati c6lra
vehetik ig6nybe. Az irodahdz egy6b helyis6geibe kiz6r6lag szolg6latuk v6gz6se 6rdek6ben
l6phetnek be, ott tart6san nem tart6zkodhatnak. A Megrendel6 hrlajdonrit k6pez6 (recepci6s
helys6gen kiviil hasmtllat6ban l6v6) g6peket, eszk<iztiket (szdmit6g€p, f6nym6sol6, fax stb.)
csak el6zetes enged6ly alapjrin haszn6lhatj 6k.

3/6. A V6llalko zo v6llal1a, hogy szolg6ltatrist megfelel6 szakk6pesit6ssel, vagyon6ri
igazolv5nnyal, erkdlcsi bizonyitv6nnyal 6s sziiks6g eset6n egy6b hat6sdgi enged6llyel
rendelkez6 szem6lyekkel v6gezteti el. Az okirattal igazolhato felt6teleket a Megrendel6
k6pvisel6je a szolg6latba l6pds els6 napjiin ellen6rzi. A felt6teleknek meg nem felel6 szem6ly



szolg6latot nem l6that el. A szolg6latot teljesit6 valamennyi szem6lynek titoktartasi
nyilatkozatot kell tennie szolgrilatba l6p€se els6 napjritr. A titoktartasi nyilatkozat
megtdtel6nek megtagadasa esetdn az alkalmazott szem6ly a szolg6latot nem l6thatja el. A
szolgilatb6l kizirrt szem6ly azonnali p6tl6s6r6l a V6llalkoz6 gondoskodik.

3/7. A Y allalkoz6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendel6 vezet6i az <irszolgrilat tev6kenys6g6t,
vagy az objektum biaonsiigrit <indll6an is ellenorizhetik, 6s ennek soriin ehhez minden
segits6get megad.

3/8. A V6llalkoz6 kcitelezetts6ggel 6s feleloss6ggel tartozik az€.rt, hogy a teljes szem6lyi
6llom6ny, az 6rz6-vedi5 6lland6 6s id<ileges megbizatdsri szemdlyzet, maraddktalanul betansa
a Megrendel6 ds a v6llalkoz6 rendelkezdseit, 6s tev6kenys6g6t a Megrendelo viillalati
kultiir6j6val cisszhangban vEgezze.

3/9. A Megrendel6 biztositja az 6rzdsvddelmi szolg6latot elliit6k rdszdre az cilt6zk6d6s, a
tisztrilkod6s, a mell6khelyis6gek haszndlatdnak lehetcis6gdt.

3/10. A gumibot, a vegyi eszkiiz (gizsprav), fegyverkutat d eszklz (f6mdetektor) biztosit6sa a
V6llalkoz6 feladata. Az ordk formaruh6jiit, valamint az azon viselend6 n6vtribldt a Vdllalkoz6
biztositja.

3i 1 1. A V6llalkoz5 az ipilet 1 . emelet6n, az aul6ban a jfuorozes ellencirzdsdre bejelentkez6
(,,csekkol6") pontot l6tesit.

4.) Fizet6si felt6telek:
4/1. A jelen szerz6ddsben 6s a SzolgSlati Utasitdsban figzitett ,biztons6gi szolg6ltat6sok
vdllalr4si dij6t Felek az alflbbiak szerint rtigzitik: 974.000,- Ft/h6 + Afa

4/2. A teljesit6sek risszeg6t a vrillalkoz6 minden t6rgyh6napot k<ivet6 h6nap 1-dn, illetve els6

munkanapj6n szitmlizza a Megrendelo fel6.

4i3. Megrendel<i - a munka teljesit6s-igazolesa alapjdn - a szfurnla kdzhezv6tel6t kdvetoen a
v6llalkoz6i dijat a kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2011.6vi cvIII. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.)
130. S (3) bekezd6sben foglalt fizetdsi har6rid6k alkalmaz6s6val a Kbt. 130. $ (3)
bekezd6s6ben szabilyozott m6don a V6llalkoz6 71145004-29900033 sz6mri sz6ml6i6ra banki
6tutal6ssal egyenliti ki.

4/4. Az otz6s-v6delmi feladatok ell{t6s5nak jelen szerz6ddsben rdgzitett dija a szerz6d€,s
teljes id6tartama alatt kdtdtt marad, az semmilyen jogcimen nem emelhet6.

4/5. Megrendel6 magiira n6zve viilalja az ad6z6s rendj6r6l sz6l6 2003. dvi XCII. t<irvdny
(Art.) 36/4'. $-6ban foglaltakat.

5.) Felek kapcsolattartrisra kiieliilt k6ovisel6i:
5/1. Megrendel6 dltal kapcsolattartdsra kijel<ilt szem6ly:
N6v : Tomasovszkind D6rd Edit
Telefon: +36-76-514-6Oj
Fax: +36-76-514-671



E-mail: bac.fou@mku.hu

5 12. Y 6llalkoz6 6ltal kapcsolattart6sra kijel6lt szem6ly:
N6v: Feh6r Istvdn iigyvezet6 igazgat6
Telefon: 06-761324-1,16
Mobil: 06-30/90-30-700
E-mail: progrespol@fonline.hu

5/3. A kapcsolattartesra kijeldlt szem6lyek a V6llalkoz6 6ltal teljesitett szolg6ltat6ssal
kapcsolatban jognyilatkozat megt6tel6re jogosultak, ez a jogositv6ny azonban nem terjed ki a
jelen szerz6d6s m6dosit6s6val, megszrintet6s6vel stb. kapcsolatos jognyilatkozatok
megt6teldre.

6.) A teliesit6s earanci6i:
611. Y6llalkoz6 gondoskodik arr6l, hogy a biztonsiigi szemflyzet a t6le elv6rhat6 maximdlis
felel6ss6gtudattal 6s szakmai hozz6drtdssel tegyen eleget feladatainak. V6llalkoz6 k6teles
gondoskodni a sziiksdges 6s megfelel6en kdpzett munkaer<i folyamatos biztositrisrir6l ds
kdtelezi mag6t, hogy a jelen szerz<id6sben szabrilyozott feladatok ell6tasfua kizdr6lag
ellen6rizhet6 6s megbizhat6 szem6lyzetet alkalmazhat.

612. A Y itllalkoz6 kdteles az eredm6nyhirdet6st kdvet6 8 napon beltil a jelen kdzbeszerzdsi
eljSrds t{rgya szerinti tevdkenys6g6re, valamint amennyiben alv6llalkoz6val rendelkezik rigy
alv6llalkoz6ja tev6kenysdg6re is legal6bb 20 milli6 Ft/6ves 6s legal6bb 2 milli6
Ft/karesem6nyenk6nti karkifizet6si limit 6sszegre vonatkoz6an felel6ssdgbiaosit lst bemutatni
6,s azt a szerz6d6s hat6lya alatt fenntartani, tovribb6 lehet6s6get bidositani arra, hogy a
Megrendel<i vagy meghatalmazottja a biaosiliisi szeruidds megl6t6t a jelen szerz6dds
idotartama alatt ellen6rizhesse.

7.) Ellen6rz6sek:
7/1. A Megrendel6nek vagy megbizottjanak jog6ban 6ll ellen6rizni, hogy a teljesitds
megfelel-e a szerz6d6sben foglaltaklak, az esetleges hirinyoss6gokat, mulaszt6sokat a
Szolg6lati-, illetve Ellen6rz6si Napl6ban rcigziteni. A Megrendel6 ferurtartj a magrinak azt a
jogot, hogy az alkalmatlannak itdlt szem6ly(ek) v6gleges cserdjdt k6rje a V6llalkoz6t6l,
amelyet a Vrlllalkoz6 kdteles teljesiteni. A Megrendel6 kdteles a ddnt6s6t megiadokolni, a
V6llalkoz6val egyeztetni.

712. Felek a711. pontban irt ellen6rz6sek lefolyatrisinak rendj 6re a kdvetkez6kben rillapodnak
meg:

e havonta egy alkalommal a teljesit6s megtiirt6nt6r6l sz6l6 igazolis Vrlllalkoz6 r6sz6re
tdrt6n6 6tad6sakor a Megrendel6 jogosult teljes k<inien 6rt6kelni a Vfllalkoz6
tdrgyh6napra vonatkoz6 teljesitdsdt, amennyiben a teljesit6ssel kapcsolatban a
Megrendel6 kifogrissal 61, az egyeztet6sr6l jegyz6kcinyvet kell felvenni, amelyet a
Megrendel6 6s a Vrillalkoz6 k6pvisel<ije is al6ir;

r b6rmilyen, az 6rzbtt objeknrm rendjdt zavar6 esemdny bekdvetkeztekor a Vrillalkoz6
teljesit6sben rdszt vev6 alkalmazottja halad€ktalanul kdteles &ij6koztatni a
Megrendel6 k6pvisel<ijdt az esem6ny lezajl6sin6l, a kiv6lt6 okok6l, a
kdvetkezmdnyek6l 6s a megrillapit6sok6l, amelyeket jegyz6kcinyvbe kell foglalni 6s
a Megrendel6 valamint a V:illalkoz6 k6pvisel6j6nek al6 kell imia.



r A V6llalkoz6 havonta kdteles - de a Megrendel6 k6r6s€re soron kiviil rs -
t6j6koztatast adni a Megrendel6nek a teljesit6sben rdsztvevo alkalmazottai nev6r6l,
egyfb, a szerzod6s teljesitdse sonin figyelembe veend6 adatair6l.

8.) Szerz6d6sszes6s 6s felmondis:
8/1. V6llalkoz6nak a teljesit€st a jelen Vrlllalkoz6i Szerz6ddsben 6s annak elv6laszthatatlan
mell6kleteiben foglaltak szerint kell teljesiteni. A szerz<idds teljesitdse sor6n V6llalkoz6
haladdktalanul ir6sban kdteles jelezni a teljesitds akaddly6t, annak vilrhat6 megszr.in6s6t.

8/2. Ha a V6llalkoz6 a szolg6ltatiisi kdtelezettsdg6t nem szerz6ddsszerr.ien teljesiti, vagy nem
teljesiti (kiv6ve: vis maiot esete), a Megrendel6 a Vrillalkoz6val szemben az ali-}bi
szankci6kat 6rv6nyesitheti:

- k6sedelmi vagy meghiirsul6si kdtb6r;
- a szerzitd6.s azonnali hat6lyri felmond6sa.

Megrendel6 tovribbri drvdnyesitheti a szerz6d,6.sszeg6sbol eredo egy6b, a Polgriri
Tdrv6nykiinyvr6l sz6l6 1959.6vi IV. tdrv6nyben (a tov6bbiakban: Ptk.) meghatarozott jogait
is (pl. kdrt6ritds)

8i3. A Megrendel6 6s a V6llalkoz6 jogosult jelen szerzod6st azonnali hatr{llyal felmondani a
masik f6l srilyos szerz6d6sszeg6se esetdn (rendkivtili felmondds).
Stilyos szerz6d6sszeg6snek min<isiil a Megrendelo rdsz6r6l a legalibb 30 napos fizetdsi
k6sedelemmel, vagy ha a magatart6sa folytiin a v6llalt tev6kenysdg ell6t6sa lehetetlennd v6lik,
illetve csak srilyos 6s ar6nytalan niforditiisok iirdn lenne vdgezhet6.

Sitlyos szerz6d6sszegdsnek min<isiil a vriLllalkoz6 resz6r6l - ide6rtve alv6llalkoz6j6t is - ha
neki felr6hat6 okb6l a Megrendel6nek jelentos k6rt okoz, vagy m6s szem6ly sziind6kos
kiirokoz6sriban tev6kenyen rdszt vesz, az orzlsi tev6kenysdg folyamatos ell6t|s6t elmulasztja
6s felsz6litiis ellendre azonnal nem tesz int6zked6st az iirzls folytatas6ra.

8/4. A Megrendel6 6s a V6llalkoz6 jogosult jelen szerz6ddst indokl6s n6lktil 30 napos
hatririd6vel felmondani.

9.) Kirt6rit6s. kiitb6r:
9/1. Amennyiben a V6llalkoz6 bizonyitottan elmulasztja a jelen szerz6d6sben 6s annak
mell6kleteiben v6llalt kdtelezettsdgeinek teljesitdsdt, rigy a Megrendel6 - a
szerz6d6sszeg6sb6l ered6 egy6b ki4rrendezdsre vonatkoz6 ig6nyeken tril - k6sedelmi kdtb6rre
jogosult. A k6sedelmes teljesitds eset6n a kotb6r mdrt6ke minden egyes eredm6nyteleniil,
vagy k6sedelmesen eltelt nap ut6n a havi brutt6 v6llalkoz6i dij lVo-a. Kdsedelemnek min6siil
ebb6l a szempontb6l az a kdriilmdny, ha a V6llalkoz6 a szolg6ltat6s teljesit6s6t 30 perc
k6sedelemmel kezdi meg.

9/2. A Megrendel6nek jog6ban 6ll azonnali hatdllyal felmondani a szen6ddst, amennyiben a
Vrillalkoz6 srilyos szerz6d6sszeg6st kdvet el, igy kiikindsen

I. a szolg6ltat6st mrisodik alkalommal k6sedelmesen vagy egy6ltal6n nem, illetve
nem kifog6stalan min6sdgben teljesiti,

II. elmulasztja a szerzod6sbol ad6d6 egy6b kdtelezettsdgeit (pl. lolyamatos szakmai
felel6ss6gbiztosit6s, alviillalkoz6 ig6nybevdtelere tett nyilatkozat6ban foglaltakat
megs6rti stb.)

',::--,r' )-



Ebben az esetben a Megrendel6 meghirisulisi kdtb6rre jogosult, amelynek m6rt6ke az 6ves
nett6 vi4llalkoz6i dij 20Vo-a.

9/3. A Megrendel6 kdtb6r ig6ny6nek 6rv6nyesit6se nem jelenti egy6b igdnyei iranti
jogosultsdg6nak elveszt6s6t, korlitozdsdt.

9/4. B6rmely szerz6ddsszeni teljesit6s jogi fenntart6s n6lkiili elfogadrlsa a Megrendel6
r6sz€r6l nem drtelmezhet6 joglemondriskdnt azon ig6nyr6l vagy ig6nyekr6l, amelyek a
Megrendel6t szerz6d6sszeg6s kdvetkezm6nyek6nt megilletik.

9/5. A Megrendel6 kdtbdr ig€ny 6rv6nyesit6sdnek felt6tele, hogy a k6sedelem, illetve a
meghirisul6si kcitb6r 6rv6nyesit6s6t megalapoz6 esemdny bekdvetkezt6t, a k<itb6r alapj6t
meghat6roz6 esem6nyeket 6s a ktitb6ralapot - a k6sedelem kdrtlmdnyeinek feltiintet6s6vel -
irdsban krizrilje a Villalkoz6val.

916. AYiilalkoz6 azonnali hatrillyal felmondhatja a jelen szerz6d6st, ha
1. a Megrendel6 fizetdskdptelenn6 v6lik,
2. a Megrendel6 legal6bb k6tszeri felsz6litiis ellen6re nem teljesiti szrimlafizet{si

kdtelezetts6gdt,
3. a Megrendel6 egydb szerz6d6ses kdtelezetts6g6t a Vrillalkoz6 legal6bb k6tszeri

felsz6lit6sa ellen6re nem teljesiti, azt megszegi, amely miatt a Vrillalkoz6 szakszerfi
teljesit6se vesz6lybe keriilhet.

10.) Ew6b felt6telek:

10/1. A Vdllalkoz6 nem fizet, illetve szrimol el a szerziid6.s teljesit6s6vel dsszeftigg6sben
olyan krilts6geket, melyek a Kbt. 56. g (1) bekezd6s k) pontja szerinri felt6teleknek nem
megfelel6 tarsaseg tekintet6ben meri.ilnek fel, 6s melyek a nyertes ajdnlattev6 ad6kiiteles
jtivedelm6nek cs6kkent6s6re alkalmasak.

10/2. A Vrillalkoz6 kdteles a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetet a Megrendel6 szArnara megismerhet6vd tenni €s a Kbt. 125. $ (5) bekezd6s
szerinti iigyletekr6l az ajrlnlatkdr<lt halad6ktalanul 6rtesiteni.

10/3. A Megrendel6 jogosult 6s egyben kdteles a szerztiddst felmondani - ha sziiks6ges olyan
hatririd6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6ddssel 6rintett feladat a ell6t6sir6l
gondoskodni tudjon - ha

a) a VdllalkozAsban k6zvetetten vagy k<jzvetleniil '25 Vo-ot meghalad6
tulajdoni rdszesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi
szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdas|gi tarsas6g, amely nem felel meg a
Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontj6ban meghat6rozott felt6teleknek.
b) a V6llalkoz6 kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25 %o-ot meghalad6 tulajdoni
rdszesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemdlyis6ggel
nem rendelkez<i gazdasAgi tarsas6gban, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1)
bekezd6s t) pontjr4ban me Ebatfuozoll felt6teleknek.

l0/4. Az el6z6ek szerinti felmond6s eset6n a V6llalkoz6 a szerz6d6s megszrin6se el6tt mar
teljesitett szolgiltat6s szerz6d6sszerri pdnzbeli ellendrt6kdre jogosult.
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11.) Vis maior
l1ll' A v6llalkoz6 nem srijthat6 kdrtdrit6ssel vagy a szerz6d6s azonnali hatrilyi
felmond6s6val, ha a k6sedelmes teljesit6s vagy meghirisul6s vis maior eredmdnye.

1 1/2. A jelen szerz6d6s alkalmazhsitban ,,vis maior" fogalmrin olyan rendkiviili term6szeti
esem6nyeket kell 6rteni (pl.: fcildreng6s, 6rviz, szllvihar stb.) amelyek a vdllalkoz6nak fel
nem r6hat6, 6rdekk<ir6n kiviil 6116 okb6l kcivetkeznek be. A vis maiornak kdzvetlen
<isszeftigg6sben kell lennie a Y6llalkoz6 tev6kenvs6s6vel ds a bekrivetkezen
szerz6d6ssze96ssel.

11/3. vis maiorra a v6llalkoz6 csak akkor hivatkozhat, ha igazolt m6don drtesiti a
Megrendel6t a vis maior t6ny6r6l, okiir6l. Amennyiben a Megrendeld egydb ir6nyri utasitrist
nem ad, a Vrillalkoz6nak tov6bb kell teljesitenie szerz6d6ses kdtelezetts6geit, amennyiben az
6sszeriien lehets6ges, 6s meg kell keresnie minden 6sszerii altemativ m6dot a teljesit6sre,
amelyet a vis maior esete nem g6tol.

11/4. Amennyiben a vis maior idiitartama meghaladja a 30 napot, a Megrendel6nek jog6ban
r41l - h6trdnyos jogi kdvetkezm6nyek n6lkiil - a szerzod€s nem teljesitett r6sz6t azonnali
hat6llyal felmondani olyan m6don, hogy a V6llalko zohoz enijl6rlesit6st ki.ild.

11/5. A teljesitds vis maior okAb6l tdrtdn6 ellehetetleniil6se id6tartama alatt a Megrendel6
csak a Vrillalkozo 6ltal t6nylegesen nyrijtott szolgAltat6sok jelen szerzriddsben kikdt<itt
ellen6rtdk6t kriteles megfizerni.

12.) Alv6llalkoz6 ie6nvbev6tele:
1211. A vrillalkoz6 jelen szerzodes teljesit6s6be a teljesitds 6rt6k6nek 10%-ot meghalad6
m6rt6kben csak az aj6nlatdban szerepl6, megnevezett alv6llalkoz6t vonhatja be. Amennyiben
a szerz6d6skdtdst kdvet6en - a felek riltal elore nem l6that6 okb6l - be6llott kririilm6nyre
tekintettel a szerzi)dds vagy annak egy rdsze nem volna teljesithet6 a megnevezett
alvdLllalkoz6val, miis alvdllalkoz6 igdnybevdtel6hez a V6llalkoz6nak a Megrendel6 el<izetes
hozz 61 6r ul5s6t kell k6rnie.

12/2. AY6'llalkoz6 k6telezetts6get vallal arra, hogy amennyiben a szerz6d6s id6tartama alatt a
szerztid6s teljesit6s6hez a teljesft6s 10%o-a alatti m6rt6kben sz6nd6kozik a teljesit6sbe
alv6llalkoz6t bevonni, azt a lehet6 legrdvidebb id6n beliil, de legk6s6bb az ij alvtilalkoz6
tewezett alkalmaz6s6t me gelozo 5. munkanapig kriteles bejelenteni a Megrendel<inek.

1213. A V6llalkoz6 kdtelezetts6get v6llal ana, hogy ajelen szerzod6s teljesitds6be csak olyan
alv6llalkoz6kat von be, aki megfelel a V6llalkoz6val szemben a k6zbeszerz6si elj6r6s sori4n
ti4masztott k<ivetelm6nyeknek, 6s iizletvitele sor6n marad6ktalanul betartia a mindenkor
hat6lyos jogszab6lyokat.

7214. A Y6llalkoz6 az alvillalkoz6 tev6kenysdg66rt igy felel, mintha azt maga teljesitette
volna. Amennyiben a vrillalkoz6 a jelen szerzodds 1111., lll2., 11/3. pontjaiban foglaltakt6l
elt6r6en vesz ig6nybe alv6llalkoz6t, felel mindazon krir6rt, amely az ig6nybev6tele n6lkiil nem
k<ivetkezett volna be.

13.) Ewiittmiikiid6s a felek kiiziitt:

=-{



13/1 . A Valldkoz6 es a Megrendel<i kdteles megtenni mindent annak 6rdek6ben, hogy
kdzvetlen t6rgyal6sok ftj6n rendezzenek minden olyan ellent6tet vagy vit6t,, amely a
szerz<id6s teljesit6s6vel kapcsolatban meriil fel. Minden, a szenod9s megk6t6se utrin
felmeriil6 - a teljesitdst akad6lyoz6 - kdrtilm6nyr6l a felek kdtelesek egymdst halad6ktalanul
t6jdkoztatni.

13/2. A Megrendel<i k6pvisel6je ds a biztons6gi 6r6ket iranyit6 biaons6gi vezet6 sziiks6g
szerint, de legalfbb havonta tdj6koztatj6k egymrist az 6rszem6lyzekt 6s az 6tzdsi
tevdkenys6get 6rint6 probl6mdkr6l, amelyet feljegyz€sben 16 gzitenek.

13/3. A Megrendel6 objektumAnak 6rz6s-v6delmi rendszer6ben csak el<ire egyeztetett,
mindk6t f6l 6ltal elfogadott, irisos form6ban rcgzitett viltozSsok hajthat6k v6gre.

14.) Az inforrnici6k felhasznildsa:
1411. A V6llalkoz6 6s a Megrendel6 a m6sik f6l el<jzetes irasos hozz6j6rulasa ndlkiil a jelen
szerz6d6,s fenndll6s6nak id6tartama alatt tudomiisara jutott informrici6kat kizrlr6lag a jelen
szerz6dds teljesitesdre haszniilhatja fel. Felek kijelentik, hogy a szerz6d6s kapcsiin
fudomrisukra jutott titkot, bizalmas informrlci6t meg6rzik, azokkal kapcsolatban a vonatkoz6
jogszabdlyok szerint j6mak el.

15.) A szerz6d6s m6dositfsa:
15/1. A jelen szerz6d6s brirmilyen tartalmri m6dositdsa 6s kieg6szit6se csak ir6sban, a Felek
egyez<i akaratnyilvrlnit6s6val, a Kbt. 132. $-a 6s a Ptk. alapjdn lehets6ges.

16,) lirtesit6sek:
16ll. Az egyik F6l 6ltal a m6sik Fdlnek kiilddtt 6rtesit6seket irfsban, t6rtivev6nyes levdlben
vagy visszaigazolt telefaxon kell megkiildeni 6s irdsban vissza kell igazolni.

76/2. Az 9rtesit{sben foglaltak a kdzbesitds napjdLt kdvet<i els6 munkanapon ldpnek hatrilyba.

17.) Zrir6 rendelkez6sek:
1711. A Megrendel6 hozzi4intl ahhoz, hogy a v6llalkoz6s keret6ben v€gzett szemdly-ds
vagyonv6delmi, valamint a mag6ruryomoz6i tevdkenys6g szab6lyair6l s2616 2005. 6vi
CXXXII. tdrv6ny rendelkez6seiben foglaltaka figyelemmel a nev6t 6s sz6khely6t a

V6llalkoz6 nyilv6ntartAsba vegye, ds ezen nyilvdntart6sba a rend6rhat6s6g a V6Lllalkoz6
tev6kenys6ge ellen6rzdse sor6.n betekinthessen.

17/2. A jelen szerz6dds 6rtelmez6sdre 6s ajelen szerz6d6sben nem szabiilyozott k6rd6sekben a
Ptk. rendelkez6sei az ir6nyad6ak.

1713. Felek tudom6sul veszik, hogy jelen szerz<id6st az Allami Szrlmvev6szek 6s a
Kormiinyzati Ellen6rz6si Hivatal ellen6rizni jogosult. A V6llalkoz6 az esetleges vizsg6Llat
eset6n v6llalja, hogy adatszolg6ltat6si k<jtelezetts6g6nek eleget tesz.

1714. A Kbt. 31. S (1) bekezd6s e) pontja alapj6n a jelen szerz6d6s nyilvrinos, taxtalma
kdz6rdekri adatnak min6siil, kivdve a Kbt. 80. $ (1) bekezddse szerinti aj6nlattev6i mell6klet
iizleti titokka nyilviinitott adatait. Ez ut6bbi ajrinlattev6i iizleti titokk6 nyilvfuft6s sordn az
ajrirrlattev<i nev€nek, szdkhelydnek, az 6ltala k6rt ellenszolgdltaMsnak, a teljesitdsi
hatririd6nek, valamint az olyan informilci6nak, amely a birdlati szempont alapjrin 6rt6kel6sre



keriil, a nyilvdnoss6gra hozatalat nem tilthatja meg. Nem korl6tozhat6, illewe nem tilthat6
meg iizleti titokra hivatkozdssal olyan inform6ci6 nyilv6noss6gra hozatala sem, amely a
kiizdrdekii adatok nyilviinoss6grira 6s a kdz6rdekbdl nyilv6nos adatra vonatkoz6, kiild,n
t<irv6nyben rneghat6rozott adatszolg6ltatisi 6s t6j6koztat6si kdtelezetts6g ali esik.

l7/5. Jelen szerz6dds mindenben megegyez6en 4 eredeti pdldrinyban k6sziilt, melyeket Felek

dtolvasls utiin, mint akaratukkal rnindenben megegyez6t j6v{ihagy6lag akl'irtrik.

Kecskem6t, 2O14. december 22.

Ellenjegiezte:

Mell6kletek:

Szolgfltatisi Rend a vagyonSri tev6kenys6g ellitlsihoz a Kecskemtdi Jardsi Ugy6szs6g 6s
Kecskem6ti Nyomoz6 Ugy6szs6g 6piilet6nek v6delm6re
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