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Egyrdszrol: a B6k6s Megyei F6iigy6szs6g

Szdkhely:5700, Gyula, Vdroshdz u. 6-8.

Telefbn: +36-661 463-7 33

Fax: +36-661463-839
Ad6sz6m: I 5300 148-2-41

K6pvisel6: Dr. Veress Gabriella megyei f6iigy6sz'

mint Megrendel6 (a tov6bbiakban: Megrendelo)

Mcllcklet:

mdsrdszrol: a BLOC QUEST Szem6ly', Vagyonv6delmi 6s Mag6nnyomoz6i Kf't'

4031, Debrecen, Eross Lajos u' l5.sz.

Cdglegyzdk szdm: 09-09-0 1 4120

Ad6szdm: | 4 104066-2-09.
Bankszdmlaszdm: ERSTE BANK Rt. I 199 3001-0232 5749

K6pvisel6: Torday Szabolcs cgt. iigyvezet6 igazgatS,

mint V6llalkoz6 (a toviibbiakban: Vdllalkoz5 ) kbzott a kovetkezo feltdtelekkel:

l.) A Felek rogzitik, hogy kozotttik a Megrendelo r{ltal. meghirdete,,., ,,1 Bdk6s Megyei

Foligydszsdg, a Gyulai Nyomoz6 Ugydszsdg ds a Gyulai Vdrosi Ugydszsdg objektr"rn-rdban,

valamint a Bekd.scsabai Vilrosi Ugydszsdg irodadptiletdben dloeros orzds-vddelrni 6s

portaszolgdlati tevdkenysdg ell6tiisa" tdrgyt egyszertisitett kozbeszerzdsi eljrlrris

eredmdnyekdnt 2010. f'ebrudr 09-dn, vdllalkozdsi szerzodds jott ldtre hat6rozatlan idore. A

szerzodd.s szerint V6llalkoz6 a szolgiiltati4st sajdt alkalmazottaival koteles elldtni,

alv6tlalkoz6k bevoniisa nem megengedett.

2.) Felek rogzftik, hogy a Kormdny 45412015. (XII.29.) Korm. rendelete a kotelezo legkisebb

munkabdi (minimriibdr) ds a garant6lt bdrminimum meg6llapftds6r6l a fenti szerzodds

teljesftdsdben rdszt vevo, a Vrillalkoz6val munkaviszonyban 6ll6 alkalmazottai

vonatkozds6ban a garant6lt b6rminimumot a 2015. dvben drvdnyes 122 000 Ft-r6l 2016.

dvre vonatkozSan 129 000 Ft-ra (5'7 Vo-kal) emelte'

3.) VrillalkozS K-33/2016.s26m alatt dijkorrekci6s javaslat tdrgyiiban Megrendelohoz irt

leveldben bejelenti, hogy a havi 72.632 Fr + AFA tobblet kiaddsdt fedezni, kigazddlkodni

nen tudja. Jogszabiilyi.toirar szerint alkalmazottai rdszdre a garantiilt bdrminimumot ki

kell fizetnie, melynek elmulasztiisa mrikoddsdre vonatkoz6an szankci6kkaljdr, ezdrt kdrte

Megrendelot, hogy ezt a koltsdg kiilonbozetet vdllalja 6t'

4.) Megrendelo mdrlegelve a hivatal 6rdekeit, drtdkelve a szolgdltat6s szfnvonaldt, valamint a

Kbt- 303. $ (l) bekezddse alapjdn (A f'elek csak akkor rn(rdosithatidk a szcrzoddsnek a lelhiv{s' a

clokurrrcntdci(r tclritcloi, illctoleg az. a.j6nlat tartalma alap.i6n, mcghatdrozott rdsztjt, ha a szerzoddsk(ittjst

kovcr6cn - a sz.crz.ocldsktitdskor elore nenr kithat<i ok k<jvctkcztibcn - bedllott k6riilnriny miatt a szcrzoclds

valamclyik l'dl ldnye ges jogos drdckdt sdrti, a Vdllalkoz.6 kirdstinck helyt ad.)

ZE.R.



Megrendel6 a szolg6ltat6s dij6t

20l6.m6rcius 1. napj6t6l havi 1.344,643 Ft + AFR tisszegben elfogadja.

(6radfj: 1.163 Ft/6ra + AFR;

5.) A szerz6dds jelen m6dosft6ssal nem drintett rdszei v6ltozatlanul hatdlyban maradnak.

6.) Jelen szerzoddsm6dosit6s 4 eredeti p6ld6nyban kdsziilt, melyet a Felek elolvas6s ds

drtelmezds ut6n, mint akaratukkal mindenben egyezot,j6v6hagy6lag irjdk al6.
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