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mint Nlegbizon (a tovibbiakban: l\{cgtrizon)
k6zdtt (a tovebbiekbao egviiti lrclck) kdz6tt az alulirotr id<jbcn 6s helvcn, az a}lbbi fclt6tclck

E162m6nvekl
\Icgbiz6, a Legf6bb t,gr6szs6g ncv6bcn eljdr<i llics Kiskun Nlegyei l.6iigy6szs6g ,,Kccskem6tr
Jidsi 6s Nyomozrl LJgyiszs6g 6l6cr6s 6rz6s v6dclrni feladatok ellitisa" titg,-iban kcizbcszcrz€si
cljidst bonvolitott lc, mel-r'ben Nlcgbizott az 6tz6s r.€dclmi feladatok cllitisira rett aiinl.arival
clnl erte jelen szcrz<id6s teljesit6sinck iogit. .{ kozbeszcrz6si eljiris dokumenriciola, ig1

kiilrinrisenr a) elj6rist mcgmdit6 felhivis
b) a Nlcgbizott 2018.05.31 kclti ajinlata,
c) a szolgiitaris mriszaki leirisa
d) a \Iegbizott 201ti.05.31 keltri kcrcskcdelrni ajinlata
e) a \Iegbizott a kr;zbeszerz€si elj;risbad tert valamcnnvi egl6b

nyrlatkozata.

'\ jelen szerz6d6s clvilaszdratadan risz6t k6pczi az 1.s2. melUklct (Szokiltat6si Rcnd)

l.) A szerr6d6s tirgya:
Megbiz6 jeleo szcrz6dissel megbizza Nlcgbizonat a Kecskem6d Jirisi 6s Nromoz6 Ugr€szs6g
iltal haszn6lt 6000 Kccskem6r, trIitlisi u. 3. sz. alatri ingatlan 6l5er6s 6zisvidelerni feladatainak
folvamatos ellitisival. Nfcgbl6 i<ijelenti, hog,r rcndelkezik jc)cn megb2ris adisAnak valamenn)'i
jogosultsigir.al. N{egbizott a megbizist elfogadja.

2,) A szerz6d6s id6beli hatilya 6s megsziin6se:
Jelen szcrz6d6s 42 hrinapra 201i1.07.02. 09 6rittil l6p iletbe, hatirozott rdeig,2021.12.31. 18 6tlig
hatilyos.

3.1 A szolgilat soien etvegzend6 feladatok:
3/1. A Mcgbizottnak az e szerz6dis hetl6kletat kapcz6 Szol#ltatrsi Rcndben meghatitozottakra
figlclcmmel a biztonsigi szolgiltat6sok ellfuisakor az alibbi frl fcladatokat kcll cllitnia:

- az obiektum rendi6nek, biztonsiginak ellen6rzisc,

- a jogtalrn behatolisok mcgel6z6se, mcgakadillozisa,
- szabilysittisck,biincselekm6nlckmcgel6z6se,



tizv€delrni Egyel6szolgilat ellitisa,
a biztonsigtechni}ai betendez€sek feliigyelete,

- tendkiviili esem6ny bek6vetkeztekor az illet6kes hat6sig, a Megbiz6 kijek;lt
k6pvisel6i€nek €itesit6se, kdzremik6d6s az eljtuisban, a szolgllati adminisztrici6
vezet6se,

- ^z 
6tszo$bt tez6nyl6s6vel 6sszeftigg6 fela&tok ellit6sa, €s az ellitishoz sziii<s6ges

6rczolgdlati okminyok, szolgilati jellegri felszetel6si 6s berendez6si tirgyak biztositisa,

- lelel az 6rz6s technikai berendez€sek, clhelyez6si kddetek, berendez6si titgrak
meg6visi6rt.

A szoJgiltatist v6gz6 szem€ly (ek) r€szletes feladatait a Szokiltalisi Rend tatt^hlra?'7'^.

3/2. Megbiz6 villalja, hogy rninden olyan informici6t a Megbizott 6s a szolgilatot teliesit6

alkalmazott (ak) tendelkez€s6re bocsit, amely a szolgilati feladatok zavanalan eMtis6hoz
sziiks6ges. KiiLldnriseo vonatkozik ez magfua az objeknrmra, az ott talilhat6 tGz 6s vagyonv6delrni

berendez6sekre €s ezek kezel6s6re, az obiektumba tcjrten6 be-6s kil€Ptet€s, az obiektumon beliili
moz#s 6s tan6zkodis, a rcndkiviili esem6nyek kezel6s6vel kapcsolatos, a N{egbizott

k<izremikcjd€si formiinak meghatirozAsita, vzlamjnt a kulcsok 6s kulcsdobozok kezel6s6nek

rendj6re.

313. A szolgil^tor teljesit6 szem€ly kdteles a munkav6gzas hely6n kipihenten, cselekv5 6s

it6l6k6pess6gct befolyisol6 anyagokt6l (alkohol, k6bit6szer, cgles gy6g1rszetek stb) inentes

illapotban, az el6it tiltrizetben, a szolgilat megkezd6se el6tt 15 petccel megjelenni, a szolgilatot
iwenni, €s ennek t6ny6t a szol#lati napl6ba bejegyezni. Kcjteles tovibbi akadilyoztatis eset6n

@L baleset, betegs6g) a Megbizott felel6s v€z€t6i6t 6rtesiteni, hogr hely€ttesit6ser6l id5ben

gondoskodni tudjon.

3/4. A biztonsigi szem6\zet az alibbiak szerint litja el a szolgtlatot:
- munkanapokon 7,00 6tit6l 17,00 6rdig (p6nteken 7,00 6r6t6l 14,00 6riJg) 2 f6 biztonsigt

szem€lyzettel;
- munlenapokoD 17,00 6tit6l (pdnteken 14,00 6rit6l) rnisnap 07,00 6rdig, illcwe

- munlasziineti €s iinnepnapokon 0?,00 6rit6l mlsnap 07,00 6rlig
1 f6 biztonsigi szem6ll'zenel.

3/5. A szolgilatot teljesit6 szem6ly a szolg6lat hely6t csak int6zked6st ig6nyl5 esem6ny mjatt vagy

a levaltast kdvet6efl hagvhatja cl. A szolgilat tagiai szolgilati idejiik alatt ismer6seiket,

csahdtagiaikat nem fogadhatjik, 6thelyiiket cl nem hagyhatji\ csak a r6sziiLkre kiielolt

tcakonyhiban 6tlezheme! 6s a portin elhelyezett telefonk6sznl6ket csak szolgllati c6lra vehetil
ig€nybe. Az iodahiLz egytb helyis6geibe kiz6r6lag szolgilatuk v6gz6se 6tdek6ben l6phemek be,

ott tat6san nem tatt6zkodhatnak. A Megbiz6 tulajdonit k6pcz6 (recepci6s hclys6gen kivnl
hasznllatiban l6v6) g6peket, eszkcizciket (szimir6g6p, f6nyrnisol6, fat stb) csak el62etes enged6ly

alapjin hasznilhatjik.

3/6. A Megbizott vallalja, hogy szolgiltattst megfelel6 szakk6pesitdssel vagyon6ri igzolv6nnyal,
erkcilcsi bizonyitvinnyal 6s szi.iks€g €set€o egy6b hat6sigi engeddllyel rendelkez6 szem6lyekkel

v€gezteti el. Az okirattal igzolhat6 feltEteleket a Megbiz6 k€pvisel6je a szolgilatba l6p6s els6

napj6n ellen6rzi. A felt€teleknek meg nem felel6 szem6ly szolgilator nem lithat el- A szolg:ilatot

teliesit6 valanennyi szem6ll'nck titoktanisi nyilatkozatot kell tennie szolgilatba lep6se els6

napjin. A titoktanisi dyilatkozat megt6tel6nek megtagadlsa esetan az alkalrnazoft szem6b a

szolgilatot nem l6thaga el. A szolgiltatist v6gz6 s2em6llyel kaPcsolatban felrncriilt piobl6mit a



Megbiz6 jelzi a Megbizotmak. A szolgilatb6l kizrirt szem6ly azonnali p6usir6l a Megbizott
gondoskodik.

3,/7. A Megbizott tudomisul veszi, hogy a Megbu6 vezet6i az 6rszolgllat tev6kenys6get, vagy az
objektum biztonsigit <inill6an is ellen6rizhetik, 6s ennek sorin ehhez minden segits6get megad.

3/8. A Megbizott kdtelezens6ggel €s felel6ss6ggel tartozil az€rt, hogy a teljes szem6lyi illominy,
zz 6n6-v|d6 6lland6 6s id6leges megbizatisri szemdlyzet, matad6ktalanul betaitsa a Megbi6 €s a

Megbizott rendelkez6seit, 6s tev€kenys6g6t a Megbiz6 szerezeti kulnhijival <isszhangban
,regezze.

3/9. A Megbiz6 bbtosiqa az 6rz6sv6delmi szolgllatot eMt6k r6sz6re az <ilt<izk6d6s, a
tiszrilkod6s, a mell6khellsEgek hasznilatlnak lehet6s6ger

3/10. A gumibot, a vegyi eszkdz (gizspray), fegryetkutat6 eszkdz (f6mdetektor) biztosirlsa a
M€gbiott feladata. Az 6t<ik formaruhijit, valamint az azon viselend6 n€vtiblit a Megbiott
biztositja.

3/11. A Megbbon az 6piiletben 
^ iar6r6z1s ellen6rz€s6re bejelentkez6 (,,csel*ol6') pontokat

l6tesit.

4.) Fizet6si feltdtelek:
4/1. A jelen szerz6d€sben 6s a Szolgilati Utasirisban r6gziteft biztonslgi szolgiltatisok villahsi
dij6t, a rnegbiztsi dijat Felek az abbbiak szednt rdgzitik: nett6 1 779 270.- Ft/h6

Az MJ.) alkelarcsagz- feltatelk€tt el6i4 legahbb t tinimttm 36 hdaap uegtloovidettti
ter.ileteo szerzett szalonai gyakodzftal bini szakealbet alkalnassigi kdveteltuanyea feli i
szak rrai gyekodata h6aapjainek sz{ma: 234 h6nap
4/2. A teliesit6sek dssze*t a Megbiort minden titgyh6napot kdvet6 h6nap l-6n, illetve €ls6
nvtkarapji.o szi,trti.zza a Megbiz6 fel6.

4/3. Megbiz6 - a havi munka t€ljesit6s igazolisa alzplim - a szimla k€zhezv6tel6t kdvet6en a
Megbizotti diiat a kr;zbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXIIIL tcirv6oy (a rovibbiakban: Kbr) 135.

$ (1) bekezd€sben foglaltak t"pi6n a Polgiri Tdrv6nykdnywr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny (a
tov6bbiakban: Ptk) 6:130. g (1)-(2) bekezd6se szerint havonta a l,Iegbioft 12001008-00189?05-
00100001 sz6mrl sz6rnlljln banki 6tutallssal egyenliti ki.
Szakmai teljesit6sre iogosult: Kov6cs Kfuoly iizemeltet€si csoportvezet6.

4/4. Az 6tzis-v6delmi feladatok eMtis6nak jelen szerz6d6sben t6gzitett dijz a szee6d€s telies
id6tartama alaft kdtdft marad, az semmilyen jogcimen nem emelhet6.

5.1 Felek kapcsolattaftasra kiieltilr k€pvisel6i:
5/1. Megbb6 atal k^pcsolattarrisra kijel6lt szem6ly:
N6v: Tomasovszkin€ D6r6 Edit
Telefon: +3676-514-607
Fax: + 36-7 6-514-611
E mait bacs kiskun.fou@mtu.hu

5 / 2. Meghizott 6lt^l kapcsolaft aidsra kijeliilt szem€Iy:
N6v: Sepnis Zoltin



Telefon: 1 / 329-9046, 329 -9047, 320'1217 ,320-1218
Mobil 30/231 3300
E mail: sepms.zoltan@testorkft.hu

5/3. A kapcsolattartisra kijel<ilt szem€lyek a Megbizott Altal telj€sitett szolgiltatissal kapcsolatban
jognyilatkozat megt6tel6re jogosultak, ez a iogositvAny zzonban nem terjed ki a jelen szetz6d6s

m6dositisival, megsziltet€s6vcl stb. kapcsolatos jognyilatkozatok megt6tel6te.

6.) A tdiesites garanciti:
6/1. Megt;izott gondoskodik arr6l, hogy a biztonsigi szem€lyzet a t6le elvirhat6 maxirnilis
felel6ss6gtudatul 6s szaknai hozzi€t€ssel tegycn eleget fela&tainak. Megbizott kdteles
gondoskodni a sziiks6ges 6s megfelel6en k6pz€tt munkaei6 folyamatos biztosit6s6r6l 6s kcjtelezi
magit, hoglr a jclen szetz6d6sben sz^b^lyozoft f€ladatok ellitis6la kiz6r6Jag ellen6tizhet6 6s

megbizhat6 szem€lyzetet alkalrnazhat.

6/2. A Megbizon ktiteles az eredm€nyhirdet6st kciv€t6 8 napon beltil a jelen kcizbeszez€si eliirls
t6rgya szein:J tev€kenys6g6re legalibb 20 milli6 Ftl6ves 6s legahbb 2 milli6
Ftlkareseh6nycnk6nti lairldfizct6si lihit dsszegre vonatkoz6afl felel5ss6gbiztositist bemutatni €s

^zt ^ 
szerz6d6.s h^rtly^ alaft fenntattani, tovibbi lehet6s6get biztositani ara, hogy a Megbiz6 vagy

meghatalmazottia a biztosit6si szerz6d6s megl6t6t a ielcn szetz6d€s id5tanarn2 alatt

ellen5rizhesse.

7.) Ellen6tz6sek:
7/1. A Megbiz6nak vagy megbizottjinak jogiban 6ll ellen6rizni, hogy a teliesit6s megfelel e a
szerz6d6sben foglxltaknak, az esedeges hiinyossigokat, mulasztlsokat a Szobalati, illetse

Ellen6rz6si Napl6ban rtigziteni. A Megbiz6 fcnntartja maginak Mt ^ )ogo\ hogy az

alkalmatlaonak it6lt szem€ly(ek) v6gleges cset6j€t k6rjc a Megbizon6l, amelyet a Megbizott ktiteles

teljesiteni. A Megbiz6 k6teles a ddnt€s6t rnegindokolni, a Mcgbizottal egyeztemi

7 /2. Felek a "/ 11. pontban irt ellen6t2 6sek lefolytatis6nak rendiEte a kdvetkez6kben rillapodnak

meg:

. havonta egy alkalommal a teliesit6s megtcitt6nt&61 sz6l6 igazolis Megbizott r6sz&e

tdrt€n6 itadisakoi a Mcgbiz6 iogosult telies ktirrlen 6t6kelni a Megbizott tlrgyh6napra
vonatkoz6 teljesit6s6t, amennyiben a teljesit€ssel kapcsolatban a Megbiz6 kifog6ssal 6\ az

egyeztetEst6l jegyz6kcin)"v€t kell felvenrii, arnelyet a Megbiz6 6s a Megbizott k6pvisel6ie

is allit;
. birmilyed, az 5rz6tt objektum rendj6t zavar6 esern6ny bek<ivetkeztekor a Megbioft

teliesit€sben r6szt vev6 alkalmazottja halad6kulanul k<iteles tli6koztami a Megbiz6

k€pvisel6i6t az es€m6ny lezalhsin6l, a kivilt6 okokr6l, a k<ivetkezm€nyekt6l 6s a

megillapitisokr6l, amelyekct jegyz6kcinyvbe kell fog)dni 6s a Megbiz6 val.ahint a

Megbizon k6pvisel6j€nck ali kell imia
o A Megbizon havonta kdteles - de a Megbiz6 k&6s6re soton kiviil is - i'ii6koztanist adfli

a Megbiz6nak a teljesit6sben r€szwev6 alkaltazottai nev6r5l, egy€b, a szerz6d6s

teliesitdse sorin figyelembe veend6 adatair6l.

8.) Szerz6d6ssze#s 6s felmondis:
8/1. Megbizotmak a teliesit6st a jelen Megbiz6si Szetz6ddsben €s annak elvilaszthatadan

melldkleteiben foglaltak szerint kell telesiteni. A szec6d6s teliesit6se sor6n Megbizon
halad6ktalanul irasban kiiteles jelezni a teliesitas akadilyat, annak v6rhat6 megszin€s6t.



8/2. H^ ^ Megbizot a szolgiltatisi kdtelezetts€#t nem szerz6d€sszerien teljesiti, vagy nem
telicsiti ftiv6ve: vis maior esete), a Megbiz6 a Megbizottal szemben az alibbi szankci6kat
6w6nyesitheti:

- k6sedelrni vagy meghirisulisi k<itb€r;

- 
^ 

szerz6d6s 
^zonnali 

hat{lyr felmoodisa.
Megbiz6 tovibbi 6w€nyesitheti a szerz6d6sszeg6sb6l ered6 egy6b, a Polgiri T<irv6nyk<io1wr6l
sz6l6 2013. 6vi V. tdw6ny (Ptk.) meghat rozort iogait is (pl. kift€dr6t

8/3. A Megbiz6 €s a Megbizoa logosult jelen szerz6d€st azonnali hatlllyal felrnondani a misil f6l
srilyos szerz6d6sszeg€se eset€n (rendkiviili felrnond6s).
Silyos szerz6d6sszeg€snek min6siil a Megbiz6 t|sz|t6l a legalibb 30 nepos fizet6si k€sedelern,
vagy ha, a magatznlse folytln a villalt tev6kenys€g ellitisa lehetedenn€ vA[k, illetve csak sulyos 6s
arinytalan dfotditisok irin lenne v€gezhet6.

A Megbizoft azonnali hat6llyal feJrnondhatja a ieled szerz6d6st, ha
l. a Megbiz6 fizet6sk6ptelenn6 vilik,
2. a Megbiz6 leghbb k6tszeri felsz6litis ellen6re nern teljesiti szimla6zet6si kdtelezetts€g€r,

a Megbiz6 egy€b szetz6d6ses kcitelezensEg€t a Megbizott legal,bb k6tszeri felsz6litisa ellen€re
nem teljesiti, azt megszegi amely miatt a Megbizott szakszerii teljesit6se vesz6lybe kerfiet

Silyos szerz6d6sszeg6snek min6siirl a Megbizott r€sz6r6l ha neki fek6hat6 okb6l a Megbiz6nat
k6n okoz, vagy mis szemdly szind6kos kilokozisiban tev€kenyen teszr vesz, 

^z 
6tzisi

tev6kenys6g folyamatos ellitisit elmuJasztja 6s felsz6litis ellen6te azonnal nem tesz iflt6zked€st

^z 
6nes foI\r^t6sar ,

A Megbiz6oak iogiban ill azonnali hatillyal felrnondani a szerz5d6st, arnennyiben a Megbizon
srilyos szerz5desszeg€st kovet el. igy kiiJcincisen:

I. a szolg6ltat6st k€sedelmesen vagy egriltalin nem, ill€tve nem kifogistalan min6s€gben
teljesiti,

IL elrnulasztja a szetz6d6sb6l ad6d6 egy€b kdtelezetts6geit (pl. folyamatos szakmai
felel6ss€gbiztositis, alvillalkoz6 ig6nybev6telere vonatkoz6ao el6itakat megs6rti
stb.)

8/4. A Megbt6 €s a Megbizoa jogosult jelen szerz6d6st indoklis n6lkiil 60 napos hatitid6vel
felmondani.

9.) K4rt€rit6s. kdtb6r:
9/1. Amennyiben a Megbizon bizonyitottan elmulasztja a ielen szerz6d6sben 6s annak
mell€kleteiben v6llalt kcitelezetts6geinek teljesit€s6t, rigy a Megbiz6 - a szetz6d6sszeg6sb6l ered6
egr6b kirrendcz6sre vonatkoz6 igenyeken tril - k6sedelrni k<itb6ne logosult. A kdsedelmes
teliesit6s eset6n a k6tb6r m6rt6ke minden egyes eredm€nyteleniil, vagy k6sedelmesen eltelt nap
utin a havi brutt6 Megbizisi dij 1%-a. K€sedelemnek min6siiLl ebb6l a sz€hpontb6l az a
kcitiiLlm6ny, ha a Megbizott a szolgiltatis t€liesit€s6t 30 perc k6sedelemmel kezdi meg.

A Megbiz6 iltzlt azonnalt hatilyri szerz6d6sfelrnondis esetdn a Megbiz6 meghiiisuL.isi kdtb6ffe
jogosult, amelynek m6rt&e az 6ves nett6 Me gbbisi dij 20ok-a.

9/3. A Megbiz6 k<itb€r ig6ny€nek 6rv€nyesitase nern jelenti egy6b igenyei idnti jogosultsig6nak
elveszt6s6q korlitozisAt.



9 /4. BiLrnely nem szen6d€sszeri teljesit6s jogi fenntartis n6lkiili elfogd'isa z Megbiz6 t€sz€t6l
nem 6rtelrnezhet6 ioglemondisk6nt azon rginyt6], vagy igenyekr6\ amelyek a Megbiz6t
szerz6d6sszeg6s kcivettezm6nyek6nt megilletik.

9/5. A Megbiz6 k<;tb6r igeny 6rv6nyesit6s€nek felt6tele, hogy a k6sedelern, illewe a meghirisulisi
ktitb€t €rv6nyesit6s6t megalapoz6 esem6ny bek<ivetlezt€t, a k6tber abpj6t meghztAtoz6
esem€nyeket 6s a lccitb6ralapot - a k6sedelem k<iriilm€nyeinek feltiintet6s6vel iresban kdz6lie a

Megbizottal.

10.) Egy6b felt6telek:
10/1. A Mcgbizon nem 6zetJ illetve sz:imol el a szec6d€s teljesit6s6vel <isszefiigg€sben olyan

kdlts6gekeg melyek a Kbt.62 $ (l) bekezd6s,€,) pontja szednti felt6teleknek nem megfelel5

tirsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a $yertes ai6olattev6 ad6kdt€les jdvedeltn6nek

cscikkeatds6re alkalmasak.

10/2. A Megbizoft k6teles a szez6d6s teljesit€s6nek tcljes id6tartarna alan tulajdonosi szerkezet€t

a Megbizo szAmia megismerhct6v6 tenni €s a Kbt. t43. $ (3) bekezd6s szerinti iigyletekr6l az

aiinlatk€r6t halad6ktalanul €ftesiteni.

10/3. A Mcgbiz6 jogosult 6s egyben ktiteles a szctz6d€st felmondani - ha sziiks6ges olyan

hatirid6vel, amely lehet6v€ teszi, hog/ a szerz6d6ssel 6rintett feladata eMtisir6l gondoskodni
tudjon ha

a) a Villalkozisban ktizvetetten vagy k<izvedeniil 25 %-ot meghalad6 olaidoni
r6szesed6st szetez ',/^l^rne7y olyan jogi szem€ly vagy szem6lyes ioga szennt
jogk6pes szervezet, arnely nem felel meg a Kbt. 62. S (1) bekezd6s k) pontiiban
meghatirozott f€lt6telekfl ek.

b) a Megbizoft kozvetetten vagy kiizvedeniil 25 %-ot meghalad6 tulajdodi

r€szesed6st szetez valamely olyan jogi szem6ly vagv szem6lyes ioga szemt

iogk6pes szervezetben, arnely nem felel meg a Kbt 62. $ (1) bekezd6s *J

pontjiban meghatirozott felt6tel€knek.

10/4. Az el6z6ek szerinti felmondis eset6d a Megbizott a szerz6dts megszin6se €15ft rnir
teljesitett szolg{ltatis szerz6d6sszer6 p6nzbeli ellen6rt6k&e jogosult.

11.) Vis maior
11/1. A Megbizott nem sijthat6 kirt€rit6ssel v^gy 

^ 
szerz6das 

^zonndi 
hatllyl felmondisival, ha

a k6sedelmes teljesit6s vagy meghirisulis vis maror ere&n6nve.

l1/2. A jelen szen6d6s alkdrnazisitban ,yis maior" fogalmin olyan rendkiviili termdszeti

esem6nyeket kell €teni (pl.: f<ildreng6s, iwiz, sz6lvihar stb.) amelyek a Megbizothak fel nem

r6hat6. 6rdek}<ir6n kiviiLl 6116 okb6l kdvetkeznek be. A vis maiomak kdzveden 6sszefiigg6sben

kell lennie a Megbizott tev€kenys6gdvel 6s a bektivetkezett szerz6disszeg6ssel.

1 1 /3. Vis maiorra a Megbizon csak akkor hivatlozhat, ha igazolt m6don 6rtesiti a Megbiz6t a vis

maior t6ny6r6l, okit6l. Amennyiben a Megbiz6 egy6b irinf utasitist nem ad, a Megbizottnak

tovibb kell teliesiteni€ szerz6d6ses kdtelezetts6geit, arnennyiben az 6sszeriien lehetsages. es meg

kell keresnie minden 6sszeri altcmativ m6dot a teliesit6sre, ahelyet a vis rnaioi esete ncm gitol



1114. Amennyiben a vis maior id6tatama mcghaladja a 30 napot, a Ntegbiz<inak jog:iban iU -
hiu6nvos jogi kijr.e tkezm6nvck n6lk - a szcrz6d6s nem tcljcsitett r6sz6t azonnali hatdllval
fclmondani olvan m6don, hog\ a Nlcgbizotthoz crr5l €rtesit6st kiild.

11/5. A teliesit6s vis maior okib<-rl trjrt6n5 ellchctctleniiLl6se idrjtartama alan a Nlegbiz6 csak a

Nlcgbizon ihal tinvlcgesen mrijror szolgiltatisok jclcn szerz6d6sben kik5tcin cllcn€t€k€t kcjtclcs
tncafizetni.

12.) Alvelhkoz6 ig6nybev6tele:
1211. ,\ szern6lv- is raglonv€delmi, ralamint a maginnlomoz<ii tcr'6kenrs6g szabillan6l sz6l<i

2005. 6vi CXXXIIL t6n6nr 1.t.\ (1) bckczd6se alapj:in Nfegl>|zo nct;l j;nl hozza ahhoz, hog az

N{cgbizon a szcrz6dis teljesit6sc 6rdck6ben tovibbi villalkozissal kixsrin szerz6d6st.

13.) Eg/iitunfikiid6s d felek kiiziin:
1311. -\ \{egbizott 6s a \legbiz<i k6tclcs megtcnni mindcnt annak 6rdek6ben, hogt krizveden
tirg]alisok iljin rendezzcnck minden ollan cllcnr6tet vag'vitit, amell a szez6d6s teljesit6s6vel
kapcsolatban mcriil fel. Nfindcn, a szetz5d6s mcgkrit6se utin fclmernl6 a tcljcsit6st akadilvoz6

- kiirnLn6nyr6l a fclek ki;telesck cpmist haladiktalanul rij€koztatni.

13,12. A \{egbizri k6pvisel6je 6s a llegbizon r€szlr6l ctjir6 biztonsigi lezet6 sziiks6g szerint, de
lcgalibb halonta tAj6kozrarllk cgl m:ist, az 6rszcmilrzetet 6s az 6rz6si tevIkenrs6get enntri
ptobl6mikr6l, amclyct feljegrz6sbcn nigzitenek.

13/3. A Megbiz6 objektuminak 6rz6s v6delnri rcndszcr6bcn csak el6rc cgyeztctett, rnrndk6t f6l
iltal elfogadon, irisos formiban r<.lgzitctt viltozdsok hajthat6k r'6grc.

1314. lmennviben az 6rszem6llzet tagjainak birmel,vk6vel szcmben \legbizrinak kifogisa van,
igy Mcgbizott ktiteles azt a szcm6lyt 48 6dn bclnl levilani 6s hclyctte Llj szemilyt brztosrtam dgy.
hogy fnhrmaro.lcAcn r rcrikcm.6g regzcrc.

13/5. \lcgbizon dolgoz6inak baleset- €s munkar6delni oktatis,i€rr, az abban foglaltak
bctartisi€tt 6s bcmrtatisi6rr, valamint az csctlcgcs 6nhibrkb6l ad6d6 balcsctek6n, a

munkafepXelem is moril megfclcl6 szinten tartdsi€t, mindczckb6l ad6dri jogritikErt cgyediil
Nlcgbizottat terhcli a fclcl6ssig, Nlegbiz6val szcmben semmifilc ig6t1e 6s kcivctcl€se nem lehct c
t6rcn. Ilsedeges k6rcsctck as/vagr baiesetek bcktivetkez6sekor a mindenkor hatilyos jogzabilyok
szerint kcll eljirni.

14.) Az inform6ci6k felhaszn6l6sa:
1411. A Megbizott €s a N{egbizr'r a misit f6l ck5zctcs irisos hozz:iiirulisa n6lkiil a jelen szetz6d6s
fcnnillisinak id6tatama alatt tudom,isira jutott informici6kat Ltzit6lzg a jclcn szerz6d6s
tcljesit€s&e hasznllhatja fel. Fc)ck kijclenrik, hogr a szerz6d6s kapcs:in tudomisukra jutotr titkot,
bizalrnas nformicirit meg5rz r, azokkal kapcsolatban a lonatlozci jogszabillok szcrint jimak el.

15.) A szerz6des m6dositisa:
15/1. A jelen szcrziid6s birmilycn tartalmi m6dosit6sa is kieglszit6se csak irisban, a Felck
cgvezti akaratnlilvinirisfi.al, a Kbl 141. g a as a l)tl. alapjin lchcts6ges.

16.) Enesit6sek
lfil1. Az ep'i} 116l iltal a mnsik };alnck kiilddtt artcsit6seker ir6sban, t6rtilev6nycs lev6lben vagl
visszaigazolt telcfaxon kell megkiildcni 6s ir:isban vissza kell igazolni.



1612. -\z 6rtesit6sben foglaltak a k6zbesit€s napjlt k6vct6 els6 munkanapon l6pnck hatllyba.

17,) Zir6 iendelkez6seki
1711. A Megbizci hozzAjArul zhhoz, hogv a villalkozns ketet6bcn vigzett szem6ly-6s
vagonv6delmi, valamint a maginnyomoz6i tcvikcnys6g szabilyat6l sz6\6 2005. 6r.i Cli-\L\lll.
tdn'6ny rcndelkczascibcn foglaltakra fgvclcmmel a nev€t 6s szikhelr'6t a Nlegbizott
nlilv6ntardsba vegve, 6s ezen nvilrintartisba a rend6rhat6sig a \{egbizott ter6kcnls6gc
ellen6rz6sc soran bctckinthessen.

l7 /2. :\ jelcn szerz6d6s 6rteLnez6s€re 6s a jclcn szerz6d6sben ncm szabilyozott k6rd€sekbcn a

Ptk. rcndelkez6sei az idnyad6ak.

17/3. Felek tudomisul vcszik, hog, ;elen szerzrjdcst az -illarm Szamvcr o"zik ris a Korminr,zatr
Ullen6rz6si Hivatal cllcn6rizni jogosult. A Nlcgbizon az esetleges r-izsgilat csct6n wilalja, hog1

adatszoktltadsi kdtclezetts€g6rek eleget tesz.

l7l4. .\ Kbt.37. $ (1) bekezd6s e) pontia alapjin a jelen szerz5d6s n.vilvinos, tartalrna kriz6rdekri
adatnak min6siil, kir:i.r.c a Kbt. aa. \ (t) bekczdisc szermtr ajiolattcv6i mclliklct nzleu titol*i
nyilv6nitott adatait. Ez ut6bbi ajinlattev6i iizlcti titolki Irl'ih'initis sorin az ajinlaner'6 nev6nek,
sz6khcly6nck, zz 6kala k|rt ellenszoJg-iltatisnak, a teliesit6si hatitid<inck, valamint az olvan
inform6ci6nak, amel,v a birilati szcmpont alapjan €rt6kel6src kcrul, a nyrlvinossigra hozatalit
ncm tilthatja meg. Nem korlitozhat6, illctr'c ncm ulthat6 meg Lizlcti titokta hivatkozissal olyan
informici6 nyilvinossAgta hozztala sem, amelv a krjz6dckf adatok nfilvinossagira is a

kijzirdekb6l nvilvinos adatta vona*o26, kiilcjn tciw6nvben mcghatir<-rzotr adatszolgiltatisi 6s

iii6koztarisi kdtelezcttsig ali csik.

17l5. ,\ Felek jogr ita csctire kikotik a Kecskem6ti liin 6nysz6k kizir<llagos illet€kess6gct.
17/5. lelen szez5d6s mindcnbcn megegvez5cn ,1 etcdcti p6ldinyban kiszrilr, melyeket lrelck
itolvasis utin, rnint akaratukkal mindenben mcgcppcz<3t j6r-ihagy6lag al6irtik.

Kecskem6t, 2018. jrinius 29.

Dr, Nin6si Leszl6
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