
vAlulxozAsr szenz6oEs

amely l6trejritt

egyr6szr6l: a Veszpr6m Megyei F6iigy6szs6g,sz6khely: 8200 Veszpr6m, BrusznyafArpdd u, +. szdm,telefon: 06/881429-655,
fax: 06/BB/422-9t8,
e-mail clm: ves.fou@mku,hu
k6pvisel6: dr. Orb6n Gy6rgy cimzetes fettebbviteli f6Ligy6szs69i gylsz,

mb. f6i.igy6sz
tovdbbiakban Megrendel6,

mdsr6szr6l: a ,,Nyugalom" BiztonsSga 6s Vagyonv6delmi
Szotg5ttat6 Kft,

szdkhely: 8200 Veszpr6m, Szabadsiig t6r 2. szdm,
telefon: 06/88/577-050, 06/88/577-060,
fax: 06/88/577-053,
e-mail cim: nyuga lom@nyuga lom. h u
c6gjegyz6kszaim: Cg. 19-09-001093,
ad6szdm: I04L582I-2-L9.
k6pvisel6: Siinta Kiiroly rigyvezet6 igazgat6,
tov6bbiakban V6llalkoz6 kciz<itt.

1. PREAMBULUM

Jelen szerz6d6s a Megrendel6 6ltal meghirdetett ,,A Veszpr6m Megyei
F6rigy6szs69, a Veszpr6mi Jdrdsi Ugyeszs6g 6s a Veszpr6mi Nyomoz6 Ugy6szs6g
iroda6pfileteiben portaszolg6lati (6rz6s-v6delmi) 6s takaritiisi tev6kenys6g
elliitdsa" tiirgy( egyszer(i krizbeszerzdsi eljiir6s eredm6nyek6nt j6tt l6tre,
Vdllalkoz6 nevezett eljiiriison 2013. jUnius 20-i keltii, 2013. jrilius 4. napjiin kelt
v6gs6 ajiinlattal pontositott ajiSnlatdval elnyerte az 6piiletekben a Megrendel6
6 ltal meg hatdrozott feladatok elliit6siinak jogdt.

2. DEFINiCI6K

Szen6d6 felek kijelentik, hogy a szerz6d6s teljesit6se sor6n az aldbbi
kifejez6seket a mellett0k rdgzitett meg hat6roz6sok szeri nt 6rtelmezik :

a) Megrendel& a Veszpr6m Megyei F6Ugy6szs69.

b) Vdllalkoz6: a ,,Nyugalom" Biztons6gi 6s Vagyonv6delmi Szolg6ltat6 Kft.

c) Szerz6dds: a Megrendel6 6s a VSllalkoz6 krizritt l6trejott megdllapod6st
jelenti, amelyet szerz6d6s formdjiiban rdgzltettek 6s a felek alSirtak,
bele6rtve annak cisszes mell6klet6t, valamint mindazon okm6nyokat,
melvekre utalds tdrt6nik.
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A szerz6d6s elv6laszthatatla n r6sz6t k6oez6 dokumentumok:

- ,,A Veszpr6m Megyei F6rigy6szs6g, a Veszprdmi Jilrdsi Ugyeszs6g 6s a
Veszp16mi Nyomoz6 Ugy6szs6g iroda6piileteiben portaszolgdlati
(6rz6s-v6delmi) 6s takarltdsi tev6kenys6g ell5tiisa" tdrgyri
ajdnlatt6teli felhivds 6s dokument6ci6;

- a Viillalkoz6 2OL3. jtnius 20-i kelt6, 2013. jrilius 4. napjSn kelt v69s6
aj6nlattal pontositott ajiinlata ;

- 1. sz6mir mell6klet: A portaszolg5lati (6rz6s-v6delmi) 6s takaritdsi
tevdkenys6g dijai 6pUletenk6nt, kamera rendszer ki6pit6sdnek dijai
6pijletenk6nt, valamint az iizemeltet6s dijai 6piiletenk6nt;

- 2. szdm[ mell6klet: Az elv6gzend6 feladatok felsoroliSsa
6ptlletenkdnU

- 3. sziimri mell6klet: Szolgiilati utasitiisok 6piiletenk6nt;
- 4. szdmrl mell6klet: Titoktartdsi nyilatkozat;
- 5. sz6m0 mel16klet: Az 6p0letek biztonsSgtechnikai eszkdzeinek

mfiszaki paramdterei.

Szerz6ddses ir/szolgdltatlsi dijak: a Viillalkoz6nak a szerz6d6s keret6ben,
szerz6d6ses kdtelezetts6geinek teljes k<irU 6s megfelel6 teljesit6s66rt
fizetend6 ellen6rt6ket jelenti. A szerz6ddses dr az elfogadott ajdnlat szerint
k6pezhet6.

Szolgdltatdsok' mindazon tev6kenys6gek 6s ktttelezetts6gv6lla16sok,
amelyeket a Vdllalkoz6nak a szerz6d€s 6rtelm6ben a Megrendel6 r6sz6re
teliesiteni kell.

3. A SZER;Z6DES TARGYA, HATALYA

A.Veszpr6.m Megyei F6rigy€szs6ghez tartoz6 dptiletekben portaszolg6lati (6rz6s-
v6delmi) 6s takaritdsi tev6kenys6g elliitdsa a kcivetkez6 helyszineken:

- A Veszpr6m Megyei F6ii9y6szs6g 8200 Veszprdm, Brusznyai A. u. 4.
sz6mU, valamint a Veszpr6mi Jiirdsi Ugy6szsdg 6s a Veszprdmi Nyomoz6
Ugy6szs6g 8200 Veszpr6m, Vdr u. 6. 6s 8. szdm0 iroda€pUletei,
mindOsszesen hdrom 6pijlet.

A szerz6d6s 2013. augusztus 1. napj6t6l hatdlyos. A szerz6d6st a felek
hatiirozott id6re, k6t 6vre kotik.

4. AUX

VSllalkoz6 a jelen szerz6d6s t6rgyiit k6pez6 szolgiiltat6sok v6gz6s6t a szerz6d6s
teljes tartama alatt az 1. sziSmri melldklet szerinti 6rakon teljesiti.

Viillalkoz6 a kcizbeszerz6sekr6l sz6l6 2011. 6vi CVIII. torvdny (a tovdbbiakban:
Kbt.) 125. g-a (4) bekezd6s a) pontja el6fr6sainak megfelel6en nem fizet 6s nem
szdmol el a szerz6d6s teljesit6s6vel cisszefiiggdsben olyan k<ilts6geket, amelyek
a Kbt. 56. 5-a (1) bekezd6s6nek k) pontja szerinti fett6teleknek nem megfeiel6
t6rsas6g tekintet6ben mertllnek fel, 6s melyek a V6llalkoz6 ad6kbteles
jovedelm6nek cscikkentds€re alkalmasak,
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5.2

SZoLGALTATAs, reuesirEs

A szolgdltatiis terjesit6se a szerz6d6s hat6rybar6p6s6t6r kezd6d6en, a 2.
sz6m0 mell6kletben meghat5rozott feladatok elliitiisiival folyamatos.
A s?lgailtatiis a Megrendel6 meghatalmazottja dltal aliiirt teljesit6si
igazolSssal tekinthet6 elfogadottnak. A teljesit6s igazoldsdra a Megiendel6
dltal kueldlt dolgoz6 iogosult.

f.. Megrendel6 a szolgiiltatiis v69z6s6hez a V6llalkoz6 6llomiinya r6sz6re
kciteles biztositani az Eptiletekbe tbrt6n6 bel6ptet6st 6s benntart6ikoddst.
A Viillalkoz6 a szolgiiltat6si tev6kenys6get elldt6 alkalmazottainak,
kcizremfiktld6inek adatait kciteles .itadni a'Megrendel6 k6pvisel6j6nek, 6s az
dllom6nyban bek<ivetkez6 vSltoz:isr6l a Megrendel6t azonnai 6rtesitenie
kell- .A. szerz6d6s teljesit6s6ben r6sztvev6knek az 6piiletbe tcirt6n6
belep6set a Megrende16 enged6lyezi.
Az 6ltalSnos szakmai 6s biztonsdgtechnika i el6lriisokon trilmen6en
Megrende16 iiltal a V6llalkoz6 rendelkez6s6re bocs6tott biztons6gi
tfizvddelmi 6s egy€b szabiiryzatiiban fogrart er6irdsok betartiisS,
6rv6nyesitdse, a teljesit6sben r6sztvev6 alkilmazottak r6sz6re tcirt6n6
rendszeres oktatdsa, a bennUk foglalt el6ir6sok betarteisa, 6rv6nyesit6se a
Vdllalkoz6 feladata 6s kiitelezetts6ge.

A vALLALKoz6 :oenr Es rdrelezerrsEcEr

A viS.llalkoz6 iillomiinya k6teles a munkav6gz€s hely6n kipihenten, cselekv6s
6s.it6l6k6pessdget befotydsol6 anyagokl6l (alkohol, kiibit6szer, egyes
gyogyszerek stb.) mentes 6llapotban, az el6irt oltozetben, a szolg6lat
megkezd6se el6tt 15 perccel megjelenni, a szolgiilatot iitvenni (felvennil, 6s
ennek teny€t a szolgiilati napl6ba bejegyezni. Kciteles tovdbbd
akad6lyoztatds eseten (pl. baleset, betegs6g) a Viillalkoz6 felel6s vezet6j6t
ertesiteni, hogy helyettesit6s616l id6ben gondoskodni tudjon.
A biztonsSgi 6s takarit6i szemdlyzet az al6bbiak szerint ldtja el a
szolg6latot:

egy-egy f6s biztonsiigi 6rszolgdlat mindh6rom 6piiletben

q?

5.4

5.5

6.

6.1

o.z

kdt-k6t f6s takarit6i szem6lyzet mindhdrom 6p0letben

- h6tf6t6l - csiitortdkig
- p6nteken

6.3 A szolgdlatot teljesit6 szem6ly a szolgdlati hely6t csak intdzked6st ig6nyl6
esem6ny miatt vagy a levdlt6siit kovet6en hagyhatja el. A szolgSlat tagjai,
illetve a takarit6 szem6lyzet a szolgSlati idejtik alatt ismer6seiker,

- h6tf6t6l - csr.it6rtdkig
- p6nteken

07.00 - 18.00-ig
07.00 - 16.00-ig,

16.00 - 18.00-ig
14.00 - 16.00-ig.
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csaliidtagja ikat nem fogadhatjiik. A Megrendel6 tulajdon6t klpezi5
(hasznSlat6ban l6v6) 96peket, eszkcizoket (sz6mit696p, f6nymdsol6, fax
stb.) a szolgdlatot teljesit6 szem6lyek nem haszndlhatj6k, az 6ltaluk okozott
vagy egy€rtelmiien a munkav6gz6sUk hib.ij6b6l ered6 kdrt a V6llatkoz6
k6teles megt6riteni a kivizsgiil6s sordn megiillapitott felel6ss6ge ardny6ban.
A Viillalkoz6 a szerz6d6s teljesit6se 6rdek6ben jogosult alviillalkoz6t ig6nybe
venni, tovdbbi v6llalkoz6ssal/egy6ni vdllalkoz6val szerz6d6st k6tni a
tev6kenys6g v69z6s6re.

Biztons6gi 6rt a Vdllalkoz6 csak a f6rigy6sz el6zetes j6vd hagyiSsiiva I jogosult
szolgSlatra beosztani. Amennyiben a biztons5gi 6r a f6Ugy€lzs6g
megit6l6se szerint nem lStja el megfelel6en a feladatiit, a Viillalkoz6'k6tele;
mSsik biztonsdgi 6rt szolg.Slatba iillitani.
A Viillalkoz6 viillalja, hogy az iroda6pijletek portiijiira - amennyiben az
nincs ki6pitve - legalSbb hdrom kamer6s vide6 megflgyel6-rendszert telepit
6s t.izemeltet sajiit kcilts6gdn, ami az 6 tulajdona marad, valamint
mindhSrom dprilet riaszt6 6s t$zjelz6 tiivfeltigyetet6t eltiitja. A Vdllalkoz6
viillalja tov6bbd, hogy a 8200 Veszpr6m, Viir u.6. sz5m alatti iroda6prjlet
riaszt6berendez€sdt ket darab riidi6s passziv infra mozg6s6rz6kel6 sajiit
k<ilts6g6n tcirt6n6 telepit6s6vel b6viti, ami szint6n az 6 tulajdona marad.
A Viillalkoz6 kdteles a riibizott vagyontdrgyak v6delm6t biztositani minden
jogellenes tev6kenysEggel szemben, valamint a tulajdon 6s az irodahdzak
rendje ellen irdnyul6 cselekm6nyeket megakadiilyozni, megszr.jntetni,
biincselekmdny elk6vetds6n tetten 6rt szemdlyeket elfogni 6s a-rend6rs69
ki€rkez6s6ig visszatartani. Rendkiviili esem6ny bek-rivetkez6sekor a1
illet6keseket kdteles 6rtesiteni, illetve a t6le elvdrhat6 m6don a kdrokat
enyhiteni.

A VSllalkoz6 viSllalja, hogy iroda6pri leten k6nt elektronikus (chip kdrty6s)
bel6ptet6 rendszert telepit €s rizemeltet sajiit krilts6g6n, ami az 6 tutaidoni
marad. Ennek alkalmazdsSval nyilvii nta rtiist vezet az dpriletben tart6zkod6
tigydszs6gi .alkalmazottakr6l. M6s szem6lyek be- 6s kil6ptet6s6t papir alapri
nyilvdntartils alkalmaz6s6val v€92i.

FIZETESI FELTETELEK

Jelen szerz6d6s keretdben a V6llalkoz6 r6sz6re teljesitend6 fizet6st a
szerz6ddses 5r p6nznem6ben (HUF) kell teljesiteni.
A Viillalkoz6 6ltal a szerzld's keretdben v6gzett szol96ltatdsokra
felszdmitott 6rak nem t6rhetnek el a szerz6d6sben rdgzitett iirat<i6t.
A havi szolg6ltatiisi dij kiegyenlit6se a Viillalkoz6 r6sz6re havonta dtutalds(tjdn t6rt6nik, a szdmla k6zhezvdtel6t6l szdmitott 15 (tizen6t) napon beltil
a Kbt. 130. g-a, valamint az ad6zAs rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCII. t6rv6ny
36/A. g-a figyelembev6tel6vet.

Az dtutalds teljesit6se az aliibbi okmiinyok egyilttes beny0jtiisa ellen6ben
trirt6nik:

6.5

6.6

6.7

6.8

7.

7,L

7.2

7.3

7.4
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- Viillalkoz6 szdmliija k6t p6ldiinyban c6gszerrien al5irva, feltuntetve a
Megrendel6 nevdt 6s cim6U

- az 5,2 pontban rdgzitetteknek megfelel6en elkdszitett teljesit6si
igazoliis egy p6ld6nya.

7.5 Megrendel6 kdsedelmes fizet6se eset6n a V6llalkoz6nak jogdban dll a
Polg6ri Tdrv6nykonyvr6l sz6l6 1959. 6vi IV. torv6ny (a tovdbbiakban: ptk.)
301. $-dnak (1) bekezd6se szerinti k6sedelmi kamatot felsz6mitani.

8. SZAVATOSSAG

A Viillalkoz6 szavatolja, hogy a szerz6dds keret6n belill iiltala elv6gzett
szo196ltat6s megfelel a magyar jogszabdlyoknak, el6irdsoknak.

9. ELTEN6RZESEK€SVIZSGALATOK

9.1 Mindazon eljdriisok 6s vizsg6latok tartoznak ide, melyek meg6llapitjdk,
hogy a szolgdltatds v€9z6se megfelel-e a szerz6d6sben foglaltaknak.

9.2 A Megrendel6nek vagy megbizottjiinak jogdban 5ll megvizsgdlni - akdr
naponta - a szolgiiltatds v6gz6sdt, hogy az megfelel-e a szerzdd6sben
foglalt felt6teleknek.

9.3 Amennyiben a szolgdltatds ellen6rz6se sordn a Megrendel6nek kifog6sa
mer0l fel vagy mulaszt6st 6szlel, azt koteles a V6llalkoz6val a lehet6
legrovidebb id6n beli.il (hdrom munkanap) krizcilni, illetve a min6s6gi kifogiis
vagy mulaszt6s t6ny6t is m6rt6k6t irdsban r6gziteni. A Viillalkoz6 koteles a
min6s6gi kifogiis, illetve mulasztiis megszrintet6se 6rdek6ben a szr.iks6ges
int6zked6seket a lehet6 legrcividebb id6n - le9k6s6bb a krizl6st6l sz6mitott
hdrom napt6ri napon - belrll megtenni, illetve a szolgSltatiist v6926
szem6lyek helyett mds szem6lyeket kijel6lni.

9.4 A Viillalkoz6 tudomdsul veszi, hogy szi.iks69 eset6n a szolgdltatiSst v6gz6,
vagy abban b6rmilyen formiiban kcizremfik6d6 szem6ly nemzetbiztons6gi
ellen6rz6sre kcitelezhet6, amelynek az 6rintett kcjteles alSvetni magiit.

10. A vALLALKoz6 NEM szER:z6DEsszERO TEuEsiTisE

10.1A V6llalkoz6nak a szolgiiltatiis teljesit6s6t jelen szerz6d6s 2. szdmI
mell6klet6ben meghat6rozott feladatok ell6tiis6val, az ugyanott r6szletezett
titemez6s szerint kell elv6geznie.

10.2 A Viillalkoz6 szolgdltatdsi kcitelezetts6geinek nem szerz6d6sszerfi, vagy
nem-teljesit6se eset6n (kiv6ve: a vis maior eset6t) a V6llalkoz6val szemben
az aliibbi szankci6k 6rv6nyesithet6k:

- hib6s teljesitds miatti vagy meghirisuliisi kcitb6rigEny 6rv6nyesit6se,
- kiirt6rit6s 6rv6nyesit6se,
- a szerz6d6s rendkivtili, azonnali hat6ly( felmonddssal tdft6n6

megsziintet6se.
A megrendel6 6rv6nyesitheti a szerz6d6sszeg6sb6l ered6 egyeb jogait is.
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10.3 A Vdllalkoz6 felel6s alkalmazottai, alviillalkoz6i munkav69z6s66rt, emberi
magatart6s66rt, az iiltaluk okozott kiirok6rt. A munkav6gz6sre, valamint az
emberi magatartisra vonatkoz6 t6rsadalmi norm6k srilyos vagy ism6fl6d6
megs6rtdse eset6n a Megrendel6 jogosult a szerz6d6st azonnali hatdllyal
felmondani.

11. KiRTERiT€s, rdreEn

11.1 Amennyiben a V6llalkoz6 a szerz6d6sben v5llalt kotelezetts6geit nem, vagy
nem. megfelel6en teljesiti, rigy a Megrendel6 - a szerz6d6sszeg6sb6l fakad6
egy6b kdrrendez6sre vonatkoz6 ig6nyeken t0l - hib6s teljesitds miatti
kotbdrre jogosult. A kdtb6r m6rt6ke minden kritelezettsdgmu lasztdssal
erintett nap utdn az adott 6puletre meghat6rozott havi szolgdltatiisi dlj 3
(h6rom) napra jut6 6rt6ke [3/31, 3/3O vagy 3/29 (3/Zg) r6sz]. A
Megrendel6 a kotb6rt meghalad6 k6rdt is 6rv6nyesitheti a Vdllalkoi6var
szemben.

11.2 A Megrendel6nek jogdban 6ll az esed6kess6 viilt k6tb6rt a viittalkoz6si diib6l
levonni, visszatartani.

11.3 Ha a szerzid{s olyan okb6l sz0nik meg, amely6rt a Viillalkoz6 felel6s, a
Megrendel6 meghirisul5si k<itbdrre jogosult. A meghirisulaisi kcitb6r m6rt6ke
2 000 000,- Ft, azaz kett6milli6 forint.

11.4 A Megrendel6 a kritb6ren fekil jogosult mindazon kdriinak k6vetel6s6re,
amely mdshonnan nem tdrillt meg.

11.5 Bdrmely nem szerz6d6sszerri teljesit6s jogi fenntart6s ndlkiili elfogadiisa a
Megrendel6 r{sz|ril nem 6rtelmezhet6 joglemonddskdnt azon i96nyr6l vagy
ig6nyekr6l, amelyek a Megrendel6t szerz6d6sszeg6s kcivetkdzm6nyek6nt
megilletik.

12. VITAS TENO€SCr RENDEZESE

12' 1 A V6llalkoz6nak 6s a Megrendel6nek meg kell tennie mindent annaK
6rdek6ben, hogy kcizvetlen tiirgyaliisok rlq-n rendezzenek minden olyan
n6zetelt6r6st vagy vit6t, amely kozdttirk a szerz6dds keret6ben felmerrirr.
Minden ezzel kapcsolatos t6nyr6l, akadiilyoz6 k6ri.ilm6nyr6l a felek
kdlcsonOsen k6telesek egymdst irdsban tiij6koztatni.

12.2 Ha az 6rintett felek az emlitett kcizvetlen tiirgyaliisok megkezd6s6t6l
szdmitott 30 (harminc) napon beliil nem tudjiik megoldani J szez6d6s
alapjdn, vagy ezzel. dsszefugg6sben keletkezett jogvitiijukat, 6gy a
Veszpr6mi Ji5 riisbir6sd g kiziir6lagos illet6kess6g6t kdtili ki,

L3. AZ INFORMACI6K FETHASZNALASA

13.1 A viilla-lkoz6 a Megrendel6 el6zetes iriisos hozziijdruliisa n6lkril az eljdrds
folyam6n tudomSs5ra jutott inform6ci6kat 

-kizdr6lag a szerr6d6s
teljesitdsdre haszniilhatja fel, kiv6ve a jogszab6lyok iidl el6irt k6telez6
bejelent6si 6s ellen6rz6si kotelezetts6oeket.
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13.2 A Vdllalkoz6 tudomdsul veszi, hogy a Kbt. 31. g-6nak (2) bekezd6se szerint
a szerz6d6s - a Kbt.80. g-iinak (1; bekezd6se szerinti'kiv6telekkel, felt6ve,hogy az abban foglaltak nem ellent6tesek a Kbt. 80. g_iinak (a)
bekezd6s6vel - nyirv5nos, annak tartarma k6z6rdekfi adatnak mi-ngiul.

13.3 A Vi5llalkoz6 alkalmazottai 6s alvdllalkoz6i fel6 trirt6n6 informdci6krizl6snek
bizalmasnak kell lennie,.6s csak olyan m6rt6kig megengedett, urn"ty u,
adott szerz6d6s terjesit6s6nek szem pontjiib6r fert6fl en rii szI ks6ges.

13.4 A v.illalkoz6 valamennyi, a szorg6rtatds v69z6s6ben, eilen6rz6s6ben 6s
irSnyitSsdban r6szt vev6_ arkarmazottjiinak, kciiremiikdooienet arii keil irniaa Megrendel6 iiltal kiiillitott - a jelen szez6d6s 4. sziml mell6klet6oen
meghat6rozott - titoktartiisi nyilatkozatot, amelyben rdgzit€sre kerul, hogyadat, t6ny, illetve inform6ci6 - biirmilyen m6don julott hozzti _'senki
r6sz6re nem adhat6 toviibb.

13.5 A veillalkoz6 kijelenti, hogy a vdllalt tev6kenys6g elliitiis6ra jogosurt;
rendelkezik a szriks6ges szakhat6sdgi enged6lyelikei 6s a ;ogszabiiiy dttalel6irt felel6ss6gbiztositdssar. Az en!ed6r'y, o6;etent6s nia"nv-riu6i vlgy a
tev6kenys6gre vonatkoz6 szabiiryori be'nem tartiisiib6r ei-ed6 bii#ery
btintet6s, kdr 6s egy6b kdtelezetts6g vonatkoz6s6ban a viillalkoi6 tetjes es
kdzvetlen felel6ss6ggel tartozik.

14. A szERz6oEs uooosirAsA Es MEGszgN€sE

14.1A jelen szez6d6s m6dosit6sa ir6sban, kizirr6lag a Kbt. 132. g_dban
meghatii rozott esetekben lehets69es.

14.2 Sflyos szez6d6sszeg6s eset6n a Megrender6 jogosult a Vdllalkoz6hoz
int6zett, indokolt irdsbeli nyilatkozatta-l a szeri6J6st azonnali hatiillyar
felmondani.

Srilyos szerz6d6sszeg6snek m in6srll kri lcincisen, ha
- a VSllalkoz6 a f6tigy6sz el6zetes j6v6hagyiisa n6lktil oszt be szolgdlatra

biztonsi5gi 6rt;
- a vdllalkoz6 nem az el6irt l6tsziimban 6s id6tartamban iillit szolgdlatba

biztonseigi 6rt.

14'3 Megrendel6 a Kbt. 125. g-iinak (5) bekezdese alapjdn jogosult a szer6d6st
felmondani, mely esetben a viiilarkoz6 a mdr ietiisitett szorgdrtat6s
szerz6d€sszerfi p6nzbeli ellen6rt6k6re jogosult.

rs. EnresirEser

Felek egymds kcizti drtesiteseit irdsban, a szerz6d6sben rdgzitett cimre (vagy e-
mail-ben) kell megktildeni,6s ir5sban (vagy e-mail-ben) vissza kell igaioln-i. Az
drtesit6sben foglaltak akkor l6pnek erv6nybe, amikor azt kik6zbesitett6k.

16. zAR6 nenorlrezEsex

16.1Jelen szea6d6s az aldirdsiit k6vet6 h6nap els6 napjdn l6p hati5lyba, 6s k6t
6vi hat6rozott id6re sz6l. A szerz6d6s elvd laszthalaUan r6sz6t kloezi az
ajilnlati felhiviis 6s dokumentiici6, a nyertes ajdnlattev6 2013. j[nius 20-i



8

keltfi, 2013. jrilius 4. napjdn kelt v6gs6 ajiinlattal pontositott, ,,A Veszp16m
Megyei F6tigy6szs6g 8200 Veszpr€m, Brusznyai A. u.4. sz6mri. valamint a
Veszpr6mi J6rdsi Ugy6szs69 6s a Veszprdmi Nyomoz6 Ugy6szs69 8200
Veszpr6m, Vdr u.6.6s 8. sz6md iroda6puletei portaszolg6lati (6rz6.s-
v6delmi) 6s takaritdsi feladatainak ell6tdsa" tdrgy0 egyszerfi kozbeszerzdsi
eljdr5sra beny[jtott ajiinlata, valamint a szerz6d6s mell6kletei, amelyek az
aldbbiak:

- 1. szdm6 mell6klet: A portaszolgdlati (6rz6s-v6delmi) 6s takaritdsi
tev6kenys69 d[jai 6p0letenk6nt, kamerarendszer ki6plt6s6nek dijai
6ptiletenk6nt, valamint az tlzemeltet6s dijai 6ptlletenk6nt;

- 2. szdmti mell6klet: Az elv6gzend6 feladatok felsoroldsa
6pijletenk6nU

- 3. sz6mI mell6klet: Szolg6lati utasitdsok 6puletenk6nt;
- 4. sz6m'i mell6klet: Titoktartdsi nyilatkozat;
- 5. szdmI mel16klet: Biztons6qtech n ikai eszkiizok mfiszaki

param6terei.

16.2 A Megren del6 hozzijarul ahhoz, hogy nev6t 6s sz6khely6t a Vdllalkoz6
nyilv6ntartsa, 6s ebbe a nyilvdntartdsba a rend6rhat6sdg a V6llalkoz6
tev6kenys6g6nek ellen6rz6se sordn betekintsen.

16.3 A szerzSd6sben nem, vagy nem kieldgit6en szabdlyozott k6rd6sekben a Ptk.
rendel kez6sei irdnyad6ak.

16.4 Jelen szerz6d6s nyolc szdmozott oldalb6l 6s ijt darab csatolt mell6kletb6l i5ll.

\6.5 A szerz6d6st a felek Sttanulm6nyozds utdn. mint akaratukkal mindenben
megegyez6t n6gy eredeti p6lddnyban j6vdhagy6lag irj6k a15.

Veszpr6m, 2013. jtilius 26, napjdn

V5flalkoz6 ,e.=erA)/
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