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A je|en vá||a|kozási szerződés (a továbbiakban: ,'Szeződés,') |étrejött egyrészrő| az

ALFö LDVíZ Reg i o ná l is Vízi közm ű-szo l gá |tató Zrt.
székhe|y/cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi ú 5.
cégjegyzékszám: 04-1 0-001 580
adószám : 131 00887 -2-04
statisztikai számje|: 1 31 00887-3600-1 14-o4
Ban kszá m I aszám. 1 0402609-260 1 7989-00000000
Képvise|i: Dr. Csák Gyu|a vezérigazgató
mint Megrendelő (a továbbiakban: MEGRENDELo)

másrészrő| a .

Preventív.Security Biztonsági és Tanácsadó ZÉ.
Székhe|y:1136 Budapest, Pannónia u. 11'
Adószám : 1 22527 30-2-41
Cégjegyzékszám: 01 -1 0-o4344o
Leve|ezési cím:1136 Budapest, Pannónia u. 1,1.

B a n kszá m l aszám.. 1 04021 42-21 42057 5 -0 00 0 000 0
mint közös aján|attevő és e|járnijogosu|t képvise|ő tag

továbbá a

Jánosik és társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Kft.
Székhe|y: 1047 Budapest, Atti|a u 34.
Cégjegyzékszám' 01 -09.91 481 2
Levelezési cím 1047 Budapest, Atti|a u 34.
Adószám: 1 1066901 -2-41
ba n kszá m |aszá m : 1 0 1 027 1 8-07 2393 15-00000002
mint közös ajánlattevő
között |étrejött kozös ajánlattéte|re és közös te|jesítésre vonatkozó együttműkodési
(konzoroiális) megá||apodása alapján te|jesítő Vá||a|kozók (a továbbiakban egyÜtt :

VALLALKOZO)
Képvise|i: Czájder Gábor

együttesen Felek kÖzött, az a|u|írott napon és he|yen az a|ábbi fe|téte|ek me||ett:

I. PREAMBULUM

A Megrende|ő, mint aján|atkérő, a közbeszerzésekrő| szó|ó 2011. cV|||. torvény (a
továbbiakban: Kbt.) második rész X|V. fejezet szerinti, uniós értékhatárt e|érő értékű
hirdetmény né|kü|i tárgyalásos kozbeszerzési e|járást fo|ytatott |e (',Közbeszerzési
e|járás''),,VáIlaIkozási Szerződés az AIföIdvíz Zrt. részére őrzés.védelmi (távfelügyelet,
kivonuló szolgálat) objektumtakarításl szolgáltatás nyújtására !I.,,tárgyában. Vá||a|kozó,
mint aján|attevő, az e|járásban a törvényes fe|téte|eknek megfe|e|ő érvényes aján|atot
nyújtott be, ame|y az aján|ati fe|hívás szerinti bírá|ati szempont a|apján a kozbeszerzési
eljárásban nyertes aján|atként kerü|t kivá|asztásra.
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A je|en szerződés közvetlen elózménye ugyanezen Megrendelő, mint aján|atkérő által, a

közbeszerzesekrő| szóló 2011' cV|||. io'éi.'v (a továbbiakban: Kbt.) második rész XlV'

fejezet szerinti, unios erterhatárt erero értér<ű,,m-eghívásos közbeszerzési eljárás, ame|y az

EU Hivata|os l-"p]ánán, 2o14ts 215.3815:il iÍtatasi számon, 2014. november 7-én

megjelent részvétetiie|hívással indu|t mct,,"lo'.Tény közbeszerzési e1járás''). Ajánlatkéró a

nevezett e|őzmény iazbeszerzési erjárá.'á|apján á rnt. 94. s (3) bekezdés b) pontja

a|ka|mazásáva| (a kapcso|ódó jog.';úáryi tbjtetetet< .maradékta|an 
teljestilése me|lett)

indította meg a jeren siérződés alápláuiszoígátó hirdetmény né|kü|i közbeszezési e|járást.

A Felek rögzítik, hogy a je|en szeződést a Kbt' rende|kezései a|apján, a fent hivatkozott

Közbteszeiési eljáráéia tekintettel, annak részeként írják a|á'

Jelen Szerződés me||ékletét képezi a Közbeszerzési e|járáshoz \:ry..o]:dó ajánlattételi

felhívás, és annak ."ttext"tet képező va|amennyi dokumentáció, továbbá VáIlalkozó nyertes

aján|ata. 
t

|l. A szERzŐoÉs rÁnoyn

1. Jelen szerződés tárgya a Vá|la|kozó á|tal a Megrendelő-.Szeződés 1. sz.

me||ékletében ,n"gÉril "telephelyein a me||ék|etben meghatározott 
'' 
táblázatban

fog|a|tak szerint jíácÁnixai 'őrzésvédelmi feladatok e||átása, a Szerződés 1. sz.
me|lék|etében meg.;e|ölt objektumor< tecnnir<ai berendezéseinek (távfe|ügyeleti-, tűzje|ző-

és kamerareno,'"ij-'"n.í.'á,". fetti|vizsgá|ata, karbantartása, illetve megrendelés

alapján történo jauiiá.a, ciéiej", felújítása.-Jelen szeződés tárgya a Válla|koző á|ta| a

je|en szeződés 3. sz. metiextete[én meghatározott helyszíneken a te|ephelyek'

épü|etek, rendszeres takarítási feladatáinak e-llátása, éves nágytakarítás, valamint eseti

ürarítasi feladatok és higiéniai termékek biztosítása feIadat e||átása.

A Megrende|o á|ta| Üzemeltetett épü|etekben .és a, 
^azokhoz 

tariloző helyszíneken

higiénés anyagok ni,io,ita'at Jánosik. és tarsai lpari, Szolgá|tató és Karbantartó Kft.

végzi.

A technikai orzésvéde|met, objektumok technikai berendezéseinek (távfelügye|eti-,

tíifle|ző- és kamerarendszer) iendszeres felÜ|vizsgá|atát, karbantartását, i||etve

megrende|és alap;áí io'té"o l"íit".at, """réjét, 
fe|újítás?t az objektumokban Preventív-

Sejurity Biztonsági és Tanácsadő Z|t. végzi.

2.

3.

l||. VálIa|kozóköte|ezettségei

1. A Vá||a|ko ző vá||a|ja, hogy a felhívásban, az a1án|ati dokumentációban és az

aján|atban megr'ataioióit''unl.akat kifogásta|an módon és minóségben a meghatározott

műszaxi tartalómma|, hiánymentesen végzi el.

A Vá|la|kozó a Megrende|ő képviselőjéve| előre egyeztetett időpontban úgy végzi a

szolgáltatást, hogy .iátotn1^^atos műköáést ne zavarja, Vagy ne akadá|yozza.

A Vá||a|kozó koteles betartani a he|yi munka-, tűzvéde|mi-, valamint a biztonsági-, és

környezetvédelmi előírásokat.

Válla|kozó a szerződés te|jesítése során köteles a Megrendelő vagyontárgyait óvni,

épségüket biztosítani.

3.

4.



5.

6.

Vá||alkozó kije|enti, hogy a te|jesítésben résztvevő va|amennyi szemé|y a magyar
nye|v anyanye|vi szintű ismeretéve| rende|kezik.

Vá||a|kozó a takarítási tevékenységet a Szerződés te|jes hatá|ya a|att kizáró|ag
megbízható, szakmailag fe|készített és erkölcsi bizonyítvánnya| rende|kező büntet|en
e|őé|etű, munkavá||a|ókka| végzi. Vá||a|kozi kÖte|es |egkésőbb a Szerződés megkÖtéséig
Megrendelő képvise|ője részére a te|jesítésben közvetlenü| résztvevő munkavá||a|óknak
a nevét megadni me|y irat a Szeződés 4. sz. me||éklete. Válla|kozó kijelenti, hogy a
szemé|yes adat kiadása okán a szemé|y adatkeze|ői nyi|atkozatát az adattovábbítási cél
megje|ö|éséve| besze rezte.

Vá||aIkozó tudomásuI Veszi, hogy a takarítási feladatokat közvet|enül el|átó
szemé|yek tekintetében buntetett e|őé|etű munkavá||a|ó jeIen te|jesítésben történő
alka|mazásához Megrendeló nem járu| hozzá, az e körbe tarilozó, a Szeződés
teljesítését akadá|yoző körÜ|ményt a Vá||alkozó a tudomásszerzéstő| számított 2
munkanapon be|ü| kÖte|es Megrende|őnek beje|enteni, i||etve biztosítan| a Szeződés
|||.6. pontjában fogIa|tak maradékta|an te|jesülését.

Vá||a|kozó a takarítási fe|adatokat közvet|enÜ| e||átó szemé|yek 3 hónapná| nem
régebbi erkö|csi bizonyítványát |egkésőbb a szeződéskötést követő 15 napon belÜ|
bemutatja a Megrende|őnek azza|, hogy a je|en szeződés megkotéséve| egyidejúíleg az
erkö|csi bizonyítvány fe|adásáról a névre szó|ó postai fe|adóvevények máso|atát is
Megrende|ő rendelkezésére bocsátja, a fe|adóvevények máso|atát a Szerződés 5' sz.
me||ék|eteként csato|ják a Fe|ek.

Vá||a|kozi kötelezettséget vá||a|t arfa, hogy a takarítási tevékenység végzéséhez
haszná|t fertőtlenítő- és tisztítószerek kizárólag Magyarországon engedé|yezett,
regisztrá|t és biztonsági adat|appa| rende|kező anyagok. Az anyagok fe|soro|ását a
Szerződés 6. sz. me||ék|ete Íarla|mazza, (mely fe|soro|ás megegyezik az e|ózmény
közbeszezési e|járásban |étrejott szerződésben rÖgzített takarítószerek fe|soro|ásáva|).

Vál|a|kozó kote|es |egkésőbb a Szerződés megkÖtésének időpontjára a
közbeszerzés tárgya szerinti Fe|elősségbiztosítássaI rende|kezni az a|ábbiak szerint:
a. takarítási tevékenységre vonatkozi |ega|ább 150 mi||ió Ft/év és lega|ább 25 mi||ió

Ftlkár összeg ű fe|e|ősség biztos ítássa| ;

b' őrzés-véde|mi tevékenységre vonatkozó |ega|ább 150 mi||ió Ft/év és |ega|ább 25
m i | | ió Ft/kár összeg ű fe|elősség biztosítássa| ;

c. a biztosításnak mentesítenie ke|| a Megrende|őt és képvise|őit az eset|egesen
bekövetkező káresemények kártérítési köte|ezettsége a|ó|.

11 ' A Szerződés |||.10. pontjában fogla|tak szerinti, szerződéskötéskor hatá|yos
felelősségbiztosítás kötvény máso|ata aSzerződés 7. sz. me||ékletét képezi.

12. A Vá||a|kozó kÖte|es az e|őző fe|téte|eknek megfele|ő fele|ősségbiztosítását a
Szeződés te|jes időtartama a|att fenntartani, és ezt - adott esetben - a Megrende|ő fe|é
igazoI n i, a hatá|yos d íj rész|et megfizetésére vonatkozó dokumentum bem utatásáva|.

13. Vál|alkozó kÖteles a takarítási tevékenység megva|ósítása során - a Szerződés
keretében _ azon mego|dásokat (techno|ógiai fo|yamatok' módszerek) a|ka|mazni' me|y
mego|dásokat a Szerződés 8. sz. me||ék|etében szerepe|nek (melyek azonosak az
eIozmény közbeszerzési e|járás aIapján ke|etkezett szerződésben rögzített
megoIdásokka|).

14. Vá||a|kozó köte|es a takarítási tevékenység irányítására és e||enőrzésére a
Szerződés keretében _ azon mego|dásokat alka|mazni, me|y mego|dások a Szerződés 9.

7.

8.

9.

10
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sz. me|lék|etében szerepe|nek (metyek azonosak az e|őzmény kÖzbeszerzési e|járás
alapján ke|etkezett szeződésben rögzített mego|dásokka|)'

15' Vá||a|kozó kÖte|ezettséget vá|lal az e|őzmény közbeszerzési e|járás a|apján
keletkezett szeződésben vá||a|t tarta|omma| egyezően _ a távfe|ütgyelet és kivonuló
szo|gá|at áta|ányáron be|ül 2 a|ka|om|hó téves riasztásbó| eredő kivonu|ási szo|gá|tatás
biztosítására.

16. Vá||a|kozó köte|ezettséget vá||a|, hogy a napi rendszeres takarítási he|yszíneken a
takarítási tevékenység végzésébe ténylegesen bevont szakemberek esetében a |ega|ább
30% oKJ takarító képzettségűek arányát a je|en szerződés hatá|ya a|att biztosítja'

17' Vá||a|koző köte|ezettséget vá||a|, hogy amennyiben a 8. bírá|ati részszempont szerint
több|et-vá||a|ást tett, úgy a vonatkozó tanu|mányt az a|ábbi kovete|mények szerint
elkészíti:|ega|ább 15 gépe|t o|da|, |egalább 4300 szavas terjede|em' lega|ább az a|ábbi
tematika fe|do|gozásáva|: fenná||ó biztonsági (rendszerszintű és Ioká|is) kockázatok
azonosítása, nrérsék|ésükre tett javasIatok, biztonsági rendszer hatékonyságának
elemzése, javításra tett javaslatok, érintett szemé|yzet biztonságtechnikai
továbbképzésére tett javas|atok, rendeIkezésre á||ó biztonságtechnikai eszközpark
e|emzése, korszerűsítési javaslatok' A szeződés te|jesítése során fe|merült, tapaszta|t
biztonsági je||emzők fe|do|gozása, a távfe|ügyeleti rendszer működésének statisztikai
e|emzése. A tanu|mánynak a Megrende|ő he|yzetére és sajátosságaira tekintettel
egyedinek és testreszabottnak ke|| |ennie. A tanu|mányt 2 nyomtatott pé|dányban és egy
digitá|is (CD/DVD-re' nem szerkeszthető fi|e-formátumban írt) másolati pé|dányban,
|egkésőbb 2018. január uto|só munkanapján át ke|| adni Megrende|őnek. Az átadott
tanu|mányt Megrende|ő 10 munkanapon be|ü| visszaadhatja javítást, kiegészítést kérve,
melynek e|végzésére Vál|a|kozónak .t0 munkanapja van. Ezt kÖvetően Megrende|ő 10

munkanapon be|ü| ismét visszaadhatja javítást, kiegészítést kérve, me|ynek e|végzésére
Vá||a|kozónak ,10 munkanapja Van. A végső vá|tozatot 2 nyomtatott pé|dányban és egy
digitá|is (CD/DVD-re, nem szerkeszthető fi|e-formátumban írt) másolati pé|dányban ke||

átadni.

lV. MegrendeIő köte|ezettségei

A Megrendelő térítésmentesen biztosítja a szo|gá|tatás elvégzéséhez szÜkséges
e|ektromos áram és vezetékes víz használatát, valamint kor|átozott számban
térítésmentesen biztosít eszköztáro|ót, és ö|tözőszekrényeket'

A Megrende|ő köte|es tájékoztatni a Vá||a|kozót a telephe|yein érvényben |évő

munka-, tűz- és környezetvédelmi, va|amint biztonságtechnikai e|óírásokró|.
Megrendelo a szo|gá|tatás végzéséhez a Vá||a|kozó teljesítésben részt vevő személyei

részére köte|es biztosítani az épületbe történő be|éptetést és benntartózkodást.

V. VáIla|kozói díj

Szerződó fe|ek a Vá||a|kozó á|ta| adott ára1án|at a|apján rogzítik a szerződéses díjakat
az a|ábbiak szerint:

a. A rendszeres takarítás, az éves nagytakarítás, és higiéniai termékek biztosításának
havi nettó áta|ányára: 237164 HUF/hó 2015,07.01-tő| hatá|yos objektumok
vonatkozásában' azOrosháza, Fürdő u. 1. sz. ingat|an vonatkozásábanaz orosháza
l. táb|ázatban fog|a|t mennyiségge| együtt, a pót|ó|agos terÜ|etek birtokbavéte|érő|
szóló értesítésben fogIa|t időpontig.

2.

3.

1.

2.

3.

1.
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2.

3.

b' A rendszeres takarítás, az éves nagytakarítás, és higiéniai termékek biztosításának
havi nettó áta|ányárának növekménve:252.233 HUF/hó azorosháza, FÜrdő u. 1' sz.
ingat|an birtokbavéte|éről szó|ó értesítésben fog|a|t időponttó| az orosháza ||'

táb| ázatba n fog |alt m e n nyiség re von atkozian.
c. Távfe|ügye|et és kivonu|ó szo|gá|at biztosításának havi nettó áta|ányára: 56.000

HUF/hó
d' Távfelügyeleti, tŰzje|ző és kamerarendszer éves, il|etve jogszabá|yban e|őírt,

rendszeres felü|vizsgá|ata, il|etve karbantartása biztosításának havi nettó
áta|ány árára: 56. 500 H U F/hó

e. Eseti takarítási fe|adatok e||átásának nettó díja: 80HUF./m2la|ka|om
f. A kivonu|ó szo|gá|at - távfe|Ügye|et és kivonuló szo|gá|at áta|ányárában e|számolásra

kerü|ő aIka|makon fe|ü|i. i||etve kívÜ|i-eseti-riasztás e||enértéke: 5.000 HUF/a|ka|om
g Távfe|Ügyeleti, tűzje|ző és kamerarendszer eseti javítása, fe|újítása, cseréje

munkad'lja: 9.200 HUF/óra.

Fe|ek megá||apodnak abban, hogy az 1. pontban rögzített szo|gá|tatási d'tjakat, 2016.
éwe| kezdődően, minden év január 1. napjáva| a KSH á|ta| közzétett e|őző évi inf|áció
hivata|os mértékéve| egyező mértékben eme|ik.

A Vá||a|kozó havonta jogosu|t szám|át kiá||ítani, a havi rendszerességge| térítésre
kerülő áta|ányár téte|ekrő|, i||etve az adott hónapban te|jesített eseti megrendelések
igazo|t e||enértékérő| a következők szerint:
a. havonta jogosult

o a rendszeres (munkaidőn tú|i heti S-ször, heti2-szer) takarítás, és
o az éves nagytakarítás, és
o ahigiéniaitermékekbiztosítása,
havi nettó áta|ányárára vonatkozóan - a szerződésszerű te|jesítést követően,
telephelyenként (Kbt' 130's (1) bekezdés szerint) kiá|lított te|jesítésigazo|ás alapján _
szám|át benyújtani;
havonta jogosult
o az adott hónapban te|jesített esetitakarítás
e||enértékére vonatkozőan _ a szeződésszerű te|jesítést kÖvetően (Kbt. 130's (1)
bekezdés szerint) kiá||ított teljesítésigazo|ás a|apján - téte|es elszámo|ás szabá|yai
szerint szám|át benyújtani;
havonta jogosu|t a táWelügye|et és kivonu|ó szo|gá|at havi nettó áta|ányárára
vonatkozóan a - a szerződésszerű te|jesítést követően, te|ephe|yenként (Kbt. 130.s
(1) bekezdés szerint) kiá|lított te|jesítésigazo|ás a|apján - szám|át benyújtani;
havonta jogosu|t a távfe|ügye|eti, ttj4e|ző és kamerarendszer éves, i|letve
jogszabályban előírt, rendszeres feIu|vizsgá|ata, iIletve karbantartása havi nettó
áta|ányárára vonatkozőan a _ a szerződésszerű te|jesítést kÖvetően, te|ephe|yenként
(Kbt. 130.s (1) bekezdés szerint) kiá||ított teljesítésigazo|ás alapján - szám|át
benyújtani;
havonta jogosu|t az adott hónapban teljesÍtett - a kivonu|ó szo|gálat távfe|ügye|et
áta|ányárában e|számo|ásra kerü|ő a|ka|makon fe|üli, i||etve kívü|i - eseti riasztás
el|enértékére vonatkozőan _ a szerzódésszerű te|jesítést követően, (Kbt. 130.s (1)
bekezdés szerint) kiá||ított te|jesítésigazo|ás a|apján _ téte|es e|számo|ás szabá|yai
szerint szám|át benyújtani
havonta jogosu|t az adott hónapban te|jesített távfe|Ügye|eti, ÍŰle|zo és
kamerarendszer eseti javítás, fe|újítás, csere munkadíjának el|enértékére
vonatkozóan - a szerződésszerű te|jesítést követóen, (Kbt. 130.s (1) bekezdés
szerint) kiá||ított teljesítésigazo|ás a|apján - tételes e|számolás szabá|yai szerint
szám|át benyújtani;
a távfe|ügye|eti rendszer esetijavításai során feImerÜ|ő aIkatrészpót|ás (csere) esetén
a beszerzett a|katrész ko|tségét a Megrende|ő szám|a a|apján megfizeti, amennyiben

c.

e.

f.

g
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a beszerzést mege|őzően az a|katrészek szÜkségessége, száma és minősége
tárgyában a Fe|ek között e|őzetes, írásban dokumentá|t egyeztetésre sor kerÜ|t.

Kifizetés szabályai, vonatkozó jogszabá|yi rendelkezések: a Megrende|ő a Kbt. 130. s
(5) bekezdése, a Ptk. 6:130.s (1)-(2) bekezdés szerint fizeti meg az e||enértéket.

Megrendelő e|ő|eget nem fizet.

Megrendelő az e||enszo|gáltatást a Vá||a|kozó álta| szabályszerűen - áta|ányáras,
il|etve téte|es e|számo|ássa| - kiá||ított szám|ája a|apján, oly módon fizeti meg, hogy a
fizetési határidő nem ha|adhatja meg a szám|a aján|atkérőként szeződő fé| á|ta|i
kézhezvételének napját kÖvető 30 napot (Ptk. 6:130.$ (1) bekezdés).

Késede|mes fizetés esetén Megrende|ő a mindenkor hatá|yos Ptk-ban fog|a|t
rende|kezések szerint fizet késedeImi kamatot.

A kifizetéek során az adőzás rendjérő| szó|ó 2003. évi XC||. törvény 36/A's fog|a|tak
szerint ke|| e|járni.

A 8. bírá|ati részszempont terén tett több|etvá||alássa| kapcso|atban semmi|yen díj,
kö|tség stb. nem számítható fel Megrende|ő fe|é.

vt. KARTERITES, KOTBER

5.

6.

7.

8.

9.

1. Késede|mi kötbér

Amennyiben Vá||alkozó a heti S-ször heti 2-szer takarítandó |étesítmény a
he|yettesítésre vonatkozásában (p|.: rosszu||ét esetén) vonatkoző _ az e|őzmény
közbeszerzési e|járás a|apján ke|etkezett szerződésben vá||a|t - reagá|ási idő (2 irán
be|u|) kÖrében késede|embe esik, úgy késede|mi kötbér fizetésére kote|es' E körben
a késede|mi kotbér minden késede|mesen elte|t 1 óra után késede|menként 5.000 Ft.
A késede|mi kötbér maximuma e pont esetén késede|menként 5 óra.
Amennyiben Vá|la|kozó a Megrende|ő képvise|őjének je|zését műszaki |eírásban - az
e|őzmény közbeszerzési e|járás alapján ke|etkezett szerződésben rogzítettekke|
egyezően - meghatározott idotartamon (4 órán) be|Ü| nem biztosítja a higiénés
szerek folyamatos e||átását (a Szeződés 4. sz. mellék|ete), úgy Vá||a|kozó késedelmi
kötbér fizetésére kote|es, mely késede|mi kÖtbér minden késede|mesen e|te|t nap
után késede|menként 10.000 Ft. A késede|mi kötbér maximuma e pont esetén
késede|menként 5 naptári nap.
Amennyiben Vál|alkoző a Szerződés 2. sz. (Műszaki |eírás) me||ék|et 2.1'3. pontjában
fog|a|t eseti takarítási fe|adatok e||átására érkező igények esetében a
megrende|ésben meghatározott időpont vonatkozásában késede|embe esik, úgy
késede|mi kötbér fizetésére köte|es. A késedelmi kötbér minden késede|mesen e|te|t
1 óra után késede|menként 10.000 Ft. A késede|mi kötbér maximuma e pont esetén
késede|menként 10 óra.
Amennyiben Vá||alkozó a Szerződés 2. sz. me||ék|et (Műszaki |eírás) 1'1. pontjában
meghatározott riasztási események és a veszé|yhe|yzet e|hárítása körében a
riasztási esemény bekövetkezését követő munkanap dé|i 12 h-ig - katasztrófahe|yzet
(tűz, e|emi csapás, fegyveres támadás, stb.) esetén a körü|mények á|ta| |ehetővé tett
|egrovidebb időn be|ü| e|őírt intézkedési köteIezettség kapcsán ke|etkezett
va|amennyi dokumentáció átadásáva| késede|embe esik, úgy Vá|la|kozó késede|mi
kötbér fizetésére koteles, me|y késedelmi kötbér minden késede|mesen e|te|t naptári

a.

b.

c.

d.
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nap után késede|menként 10.000 Ft. A késede|mi kötbér maximuma e pont esetén
késedelmenként 5 naptári nap.

e. Amennyiben Vá||a|kozó a Szerződés 1. sz' mel|ék|etében te|ephe|yenként
meghatározott kivonu|ási idő tekintetében késede|embe esik, úgy késedetmi t<otbér
fizetésére kÖte|es. A késedelmi kötbér minden késede|mesen e|telt Ta óra után
késede|menként ,t0'000 Ft. A késede|mi kötbér maximuma e pont esetén
késede|menként 3 óra'

f. Amennyiben a Vá||a|kozi a Szerződés Vl. 1. a-e) pontjaiban kieme|t esetkÖrökön
kívü| e|mu|asztja a Szerződésben e|őírt, il|etve vál|a|t határidőben történő te|jesítését,
úgy a Megrendelő - a szeződésszegésbő| fakadó egyéb kárrendezésre vonatkozó
igényeken túl - késede|mi kotbérre jogosu|t. Késede|mes teljesítés esetén a kötbér
mértéke az eredményte|enÜ| elte|t te|jesítési határidőt követo minden késede|mesen
e|te|t nap után késede|menként 10.000 Ft. A késedelmi kÖtbér maximuma
késede|menként 10 naptári nap.

g' A 8. bírá|ati részszempont terén tett több|etválla|ás késede|me (tanu|mány, továbbá
tanu|mány javítás/kiegészítés határidőn tú|i |eadása) esetén ,1o.ooo Ft / naptárí nap ,

de maximum 150:000,-Ft késede|mi kotbér i||eti Megrende|őt. A késedeimi kötbér
maximum e|érése esetén Megrende|ő az e pont szerinti vá||alást meghiúsu|tnak
tekinti.

h. A Megrende|ő a kötbért megha|adó kárt is érvényesítheti a Válla|kozóva| szemben.

Hibás teljesítési kötbér

a. A hibás teljesítési kotbért Megrende|ő a Vá||a|kozó nem szeződésszerű te|jesítése
esetén érvényesíti, amennyiben a hibás te|jesítés a Vá||a|kozónak, vagy az á|ta|a a
te|jes ítés be bevont g azdaság i szere p| őnek/személynek róható fe|.

b. A Megrende|ő jogosu|t a Szeuódés tárgyát képező szo|gá|tatást bárme|y időpontban
e|őzetes beje|entés né|kÜ| e||enőrizni' A te|jesítés e||enőrzésére és igazo|ására a
Megrende|ő á|ta| kije|o|t munkavá||a|ó jogosult, aki e||enőrzi a szó|gá|tatásban
szerep|ő feladatok szeződésszerű végrehajtását.

c. Amennyiben a te|jesítés nem fe|e| meg a műszaki |eírásban és a vonatkozi
jogszabá|yokban, i||etve a Szerződésben fog|a|taknak, úgy Megrendelő hibás
te|jesítési kotbérre jogosu|t.

d. A kotbér mértéke az adott - hibás te|jesítéssel - érintett, a Szeződés V. 1.
pontjában meghatározott vá||a|kozői díj a|apján számítandó , azza|, hogy amennyiben
áta|ányáras az e|számo|ás akkor a havi átalányát 5 o/o-a, amennyiben eseti 1éttegű
szo|gá|tatás hibás te|jesítéséből eredően jár a kttbér, úgy az e|őző két havi,.atpont
szerinti átlagos havi vál|a|kozői díj 5 o/o-a a kötbér Összege. A 8. bírá|ati részszempont
terén tett több|etvá||a|ás esetén, amennyiben a tanu|mány a 2. javitási/kiegészítési
kére|em teljesítését kovetően sem fe|e| meg a rá vonatkozoan eíőírt kovete|mények
valame|yikének, úgy 150.000,-Ft hibás te|jesítési kötbér il|eti meg Megrende|őt. 8.
bírá|ati részszempont vonatkozásában, a hibás te|jesítési kÖtbér riveteóét kÖvetően
Megrende|ő meghiúsu|tnak tekinti az e pont szerinti vá||alást.

e. Fe|ek a Szerződés eredményeként kizárő|ag a Szeződésben is rogzítettek szerint
hibát|an te|jesítést fogadnak e| vá||a|kozói te|jesítésként. Megrendelő a Yá||a|koző
hibás teljesítését a Vá||alkozó Vagy a|vá||alkozója á|taI elvégzett fe|adatokra
vonatkozi jogszabá|yi e|őírások, szakmai szabá|yok, midszerek, e|járási rend,
va|amint a je|en szerződés konkrét e|őírásai a|apján jogosu|t megá||apítáni. A hibás
te|jesítés tényét megá||apító dokumentum fe|véte|ét, i||. téte|es hibajegyzék kiadását
kÖvetően Vá||aIkozó egyeztetést jogosu|t kezdeményezn i Meg rende|ővéi.

Meghiúsu|ási kötbér

a, Vá||a|kozó meghiÚsu|ási kotbért köte|es fizetni Megrende|őnek, ha a Szerződés
te|jesítése o|yan okból hiúsul meg, ame|yért Vá||alkozó fe|e|ős, kÜ|Önösen, ha a
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Vá||a|kozó a szerződésben meghatározott időn belü| és minőségben - adott éven
be|ü| 2 a|ka|omma| - nem végzi e| az e|őírt szeződésszerű szó|gá|tatásokat és a
mulasztásait nem hozza he|yre a Megrende|ő mu|asztási értesítésében szerep|ő
haJáldőn belü| (hibásan te|jesít)' Ezen a|pont esetén a meghiúsulási kÖtbér osszege
1.000.000 Ft.
Amennyiben Vá|la|kozó egy adott éven be|Ü| a 3. a|ka|omma| hibásan teljesít, Úgy
Megrendelő jogosu|t a Szerződést azonnaIi hatállyaI fe|mondani.
Vá||a|kozó meghiúsu|ásí kötbért köte|es fizetni a Megrende|őnek, ha a Szerződés V|.,!. 

Ront a-d) pontjaiban meghatározottak szerinti késedelmi kötbér maximumot tú||épi.
A meghiúsu|ási kÖtbér Összege e pont esetén 1oo'ooo Ft, mely összeget a Vá||alkozó
köte|es a Megrendelő szám|ájára átuta|ni'
Amennyiben Vá||alkozó a Szerződés V|.1. pont a-d) pontjaiban meghatározott
késede|mi kötbér maximumot adott évben 6 a|ka|omma| túllépi, Úgy a Íűegrende|ő
jogosu|t a Szerződést azonna|i hatállyal felmondani'
A 8. bírálati részszempont terén tett több|etvá||a|ás esetén a késede|mi kotbér
maximum vonatkozásában kÖrü|írt meghiúsu|ás esetén 1so.ooo,-Ft meghiÚsu|ási
kÖtbér ilIeti*Meg rende|őt'
Megrende|őnek jogában á|| az esedékessé vá|t kötbért a havi, i||etve az eseti nettó
vá||alkozásidíjbó| |evonni, figye|emme| a Kbt. 130. s (6) bekezdésére.

4' Kártérítési kÖte|ezettség

a' A Megrende|ő kotbérigényének érvényesítése nem je|enti a Megrende|ő egyéb
igényeinek e|vesztését. A Vá||alkoző a fe|róható késede|emért a rotoéren fe|ut a
Po|gári TörvénykÖnyv szerinti kártérítési köte|ezettség is terhe|i'

b. Bárme|y nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás né|kÜli elfogadása a
Megrende|ő részérő| nem érte|mezhető jog|emondásként azon igényrő| Vagy
igényekrő|, ame|yek a Megrend e|őt szerződésszegés következményeként megi||etik. 

.

c. Ha a Vá||a|kozó do|gozója a Szeződésben vá||alt fe|adaiok te|jesitéséve|
összefüggésben Megrende|őnek kárt okoz, Vá||a|kozó kÖte|es azt Megiende|őnek
megtéríteni.

d. A szerződés te|jesítéséve|, i||etve a szezódésben fog|alt fe|adatok határidőre történő
e|végzésének eImu|asztásábó| adódó, a Megrende|őnek, vagy harmadik szemé|ynek
okozott károkért a Vá||a|kozó közvet|enü| fe|e|ős. Kozvet|en kártérítési fe|e|ősóége
akkor is fenná||, ha a kárt a Megrende|ő á|ta| a teljesítésbe bevont bármáy
közreműködő, vagy te|jesítési segéd okozta.

e. A Vá|lalkozó kártérítési fe|e|ősségét nem érinti, ha a Megrendelő - bármely okból_ a
kttberigényéve| nem é|t. Megrendelő jogosu|t továbbá a kötbér összegét megha|adó
kárát érvényesíteni.

f. A Megrende|ő nem válla| anyagi fele|ősséget a Vá||a|kozó tu|ajdonát képező és a
Megrende|ő terÚletén táro|t takarítószerekért és takarítóeszközÖkért, 

.és 
egyéb

vagyontárgyakért.
g. A Vá||a|kozó kÖte|es a Szeződés megszűnésekor a rendelkezésére bocsátott

he|yiséget időben kiÚríteni, és visszaá||ítani a hozzátartozo berendezések és
eszközÖk á||apotát o|yanra' mint az az átadás idején vo|t.

Vl|. ALVÁLLALKozőlGÉNYBEVÉrele

b.

c.

d.

e.

,|
t. A Vá||a|kozi a Szerződés te|jesítésébe 10 %-ot megha|adi mértékben csak az

aján Iatában meg nevezett a|vá| |aIkozó(ka)t vonhatja be.

Az aján|atban 10% fe|ettiként megje|Ölt a|vá||aIkozók megnevezése, székhe|ye és
közreműkodésÜk aránya:



Preventív.Security Biztonsági és Tanácsadó Zrt. részéről:

a) System Service Kereskede|mi és Szo|gá|tató Kor|átolt Fe|elősségű Társaság 6800
Hódmezővásárhe|y Bánát u 1la 13o/o

b) Carlo Quality Biztonságtechnikai Kft 5600 Békéscsaba Urszínyi Dezsőné u 2611,

12o/o

Jánosik és társal lpari, Szolgáltató és Karbantartó Kft. részéről:

a) Krimhi|da-C|ean Kft. (1093 Budapest, Gönczy Pá| utca 2.) 12o/o,

b)V.S.R. C|ean Kft. (1081 Budapest, Népszínház utca 40. |.em.5.) 12o/o

c) Por-Kontroll Kft. (1077 Budapest, lzabella utca28-fszt.21.) 12%;o,

d) Páko-Was|f Szolgá|tató Betéti Társaság (5520 Szegha|om, Nádasdy u. 1611.) 12%o.

2. Amennyiben a szeződéskötést kovetően - a fe|ek álta| e|őre nem |átható okbil _
beá||ott körÜ|ményre tekintette| a szerződés Vagy annak egy része nem vo|na

te|jesíthető a megnevezett alvá||aIkozóval (szakemberre|), más a|vá||aIkozó
(siakember) igénybevéte|éhez a Vá||aIkozónak a Megrende|ő e|őzetes írásbe|i
hozzájáru|ását ke|| kérn i.

3. A Kbt. 128.s (2) bekezdés a|apján a Vá||a|kozó kÖteles a Megrende|őnek a te|jesítés
során minden olyan - akár a korábban megjelölt a|vá||alkozó helyett igénybe venni
kívánt - alvá||alkozó bevonását beje|enteni, ame|yet az aján|atában nem nevezett meg
és a beje|entésse| egyÜtt nyi|atkoznia ke|l arró| is, hogy az á|ta|a igénybe venni kívánt

a|vá||a|kozó nem á|| a Kbt. 56.$ szerinti kizáró okok hatá|ya a|att.

4. A Vá||a|kozó kije|enti, hogy amennyiben a szeződés ideje a|att 10 % a|atti mértékben
a|vá||a|kozó(ka)t szándékozik a te|jesítésbe bevonni , azt a |ehető |egrövidebb időn be|it|,

de |egkésőbb az a|vá||a|kozó (új a|vá||alkozó) tervezett a|kalmazását mege|őzó 5.

munkanapig köte|es je|enteni Megrende|őnek.

5. A Kbt. 128.s (2) bekezdés a|apján a Vá||a|kozó köte|es a Megrende|őnek a te|jesítés
során minden o|yan a|válla|kozó bevonását beje|enteni, ame|yet az a1án|atában nem

nevezett meg és a beje|entésse| egyÜtt nyi|atkoznia ke|| arró| is' hogy az á|ta|a igénybe
venni kívánt a|vá|la|kozó nem á|| a Kbt. 56.$ szerintikizárő okok hatá|ya alatt.

6' A Kbt. 128.s (3) bekezdés a|apján az olyan a|vá||a|kozó, Vagy szakember (a

továbbiakban e pontban: a|vá||aIkozó) he|yett, aki Vagy ame|y a kozbeszerzési
e|járásban részt vett a Vá||a|kozó a|kalmasságának igazo|ásában' csak a Megrende|ő
hozzdjáru|ásáva| és abban az esetben vehet részt a te|jesítésben más a|vá||a|kozó, ha

a szeiződéskötést követően _ a szerződéskÖtéskor e|őre nem |átható ok kovetkeztében

- beá|lott |ényeges kÖrü|mény, vagy az a|vá||a|kozó bizonyítható hibás te|jesítése miatt

a szerződés Vagy annak egy része nem |enne te|jesíthető a megje|ö|t a|vá||a|kozóva|, és
ha a Vál|a|kozo az Új a|vá||a|kozova| együtt is megfe|e| azoknak az a|kalmassági
követe|ményeknek, me|yeknek a Vá||alkozó a közbeszerzési e|járásban az adott
alvá||aIkozóval együtt fe|e|t meg'

7 ' A Vá||a|kozi a jogosan igénybe vett a|vá||a|kozóért úgy fe|e|, mintha a fe|adatot maga
végezte volna e|, a|vá||a|kozó jogosulat|an igénybevéte|e esetén pedig fe|e|ős minden
o|yan kárért is, ame|y ané|kÜ| nem következett vo|na be.

cir



VII|. szAVATossÁG

1. A Vá||alkozó szavato|ja, hogy a Szerződés keretén be|Ü| á|tala e|végzett szo|gá|tatás
és az ehhez haszná|t termékek megfe|e|nek a magyar jogszabá|yoknak, va|amint a
termékekre, szo|gá|tatások végzésére vonatkozó magyar szabványokban, műszaki
előírásokban fog Ialtaknak.

Szavatosságot vá||a| továbbá arra, hogy a fe|haszná|t takarítószerek, vegyszerek
a|ka|masak a rende|tetésszerű haszná|atra, va|amint a rende|tetésszerű használat
me||ett mentesek mindenfajta egészségre és környezetre árta|mas hatásoktó|.

A Vá||a|koző szavatosságga| tartozik továbbá azérl, hogy a Szeződésben fog|a|t
fe|adatok e|végzéséhez a|vá||aIkozóivaI együtt megfe|e|ő szakérte|emme|,
gondossággal és tapaszta|attal, va|amint szakmai gyakor|atta| rende|kezik.

!X. ELLENŐRzÉsEK, V|zsGÁLAToK

2.

3.

1. Megrende|őneUmegbízottjának jogában á|| e||enőrizni e|őzetes beje|entési
köte|ezettség nélkü| a je|en szerződésben meghatározott köte|ezettségek Vá||a|kozó
á|taIi te|jesítését.

Amennyiben a Szeződés |X' 1' pontjában fogla|tak e||enőzése során
Megrende|őnek kifogása Van, azt köte|es a Vá||a|kozó képvise|őjéve| közö|ni, i||etve a
mu|asztás mértékétő| függően írásban rÖgzíteni, Vál|a|kozó köte|es a szeződésszerŰ
te|jesítés vonatkozásában ha|adéktalanuI intézkedni.

Megrende|őnek/megbízottjának, va|amint az objektumban fog|alkozás egészségÜgyi
e||átást biztosító orvosnak jogában á|| megvizsgá|ni, e||enőrizni e|őzetes beje|entési
köte|ezettség né|kü| - akár naponta - a takarítás és fertőt|enítés fo|yamatát.

Amennyiben a takarítás során fe|haszná|t termékek és/vagy az a|ka|mazott
techno|ógia és/ Vagy a biztosított higiéniai termékek nem fe|e|nek meg a
Szerződésben e|őírtaknak, úgy a Megrende|ő azokat visszautasíthatja, és a
Vá||aIkozó kÖte|es haladékta|anuI térítésmentesen megtenni a szükséges
módosításokat.

Amennyiben a takarítás e||enőrzése során Megrende|őnek minőségi kifogásavan, azt
köte|es a Vá||a|kozó képvise|őjéve| közö|ni, i||etve a mu|asztás mértékétő| függően
írásban rÖgzíteni.

6. A Vá|la|kozó a takarítási tevékenység kÖrében kote|es a minőségi kifogás
megszÜntetése érdekében a szÜkséges intézkedést ha|adékta|anuI meghozni,
kü|önösen:
- újbóltakaríttatni;
- kü|önboző techno|ógiai vá|toztatásokat eszkÖzo|ni;
- a takarítást végző szemé|y(ek) he|yett más szemé|y(ek)et kije|olni, stb.

7 ' A Vá||a|kozó te|jes körű fe|e|ősségge| tartozik a minőségi kifogásbó| eredő károk,
bírság és egyéb jogkövetkezmények vonatkozásában.

3.

4.

5.
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x. VIS MAIOR

A Vá|la|kozó nem sújtható kártérítésse| vagy a szeuődéstő| va|ó e|á|lássa|, ha a
késede|mes te|jesítés vagy meghiúsu|ás vis maior eredménye.

A je|en pont érte|mezése szempontjábó| a ,,vis maiod' o|yan esetekre vonatkozik,
amely a Vál|a|kozó érdekkorén kívÜ| és e|háríthatat|anu| következik be, neki fe| nem
riható. ||yen esetek |ehetnek p|. sztrájk, háború vagy forrada|om, tűzeset, árvíz,
járvány, karantén kor|átozások és szál|ítási embargó. A vis maiornak kozvet|en
osszefüggésben ke|| á||nia a Vál|a|kozó tevékenységéve| és a bekovetkezett
szerződésszegésse|.

Vis maiorra a Vál|a|kozó csak akkor hivatkozhat, ha tértivevényes |evé|ben értesíti a
Megrende|őt a vis maior tényérő|, okáról és va|ószínű időtartamáró|, és a |evé|hez
csato|ta a V'.álIaIkozó székhe|ye szerint il|etékes Kereskede|mi Kamara tanÚsítványát.

Amennyiben a Megrende|ő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Vá||a|kozónak
tovább keIl te|jesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen
|ehetséges, és meg ke|| keresnie minden ésszerű a|ternatív módot a te|jesítésre,
me|yet a vis maior esete nem gáto|.

A szerződésben fog|a|t határidők a vis maior időtartamáva| meghosszabbodnak.
Amennyiben a vis maior időtadama megha|adja a 30 napot, a Megrende|őnek
jogában á|| a szeződés nem te|jesített részétől e|á||ni hátrányos jogi következmények
né|kÜ| o|y módon, hogy a Vá||a|kozóhoz errő| írásos értesítést kü|d.

xl. Az lNFoRuÁclóx FELHAszruÁlÁsn

5

1. A Fe|ek megá||apodnak abban, hogy Szerződés te|jesítése során a másik fé|
tudomására jutott vaIamennyi információ Üz|eti titkot képez. A Vá||alkozó a
rende|kezésére bocsátott adatokat, dokumentumokat, i||etve egyéb tudomására jutott
információt a Szerződés keretén kívü| nem haszná|hatja fe|, azokat a Megrende|ő
érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem keze|heti, harmadik fé| számára
semmi|yen formában nem szo|gá|tathatja ki, kivéve, ha erre írásbe|i fe|hata|mazást
kap. A Vá||a|kozó a Megrendelő e|őzetes írásos fe|hata|mazása né|kü| az e|1árás
fo|yamán tudomására jutott információkat kizárő|ag a szerződés te|jesítésére
haszná|hatja fe|. A Vál|a|kozó alkaImazottai és megbízottai fe|é történő
információkÖz|ésnek biza|masnak ke|| |ennie, és csak o|yan mértékig megengedett,
me|y az adott szerződés te|jesítésének szempontjábó| fe|tét|enÜ| szükséges.

Fe|ek rogzítik, hogy a titoktartási köte|ezettség a jogszabá|y a|apján nyi|vános (vagy
harmadik szemé|y á|taI megismerhető) adatokra nem terjed ki.

Xl|. A szERzŐoÉs nnrÁLYA, MóDosíTÁsA
ES MEGSZUNESE

1. A Szerződés 2015. július 1. napján |ép hatá|yba és hatá|ya2019. január 31. napjáig
tart.

2. Amíjszaki |eírás 2.1.6 és 2.1.11.2.1 pont1ában fog|a|t orosháza, FÜrdo u. 1. sz. alatti
ingat|an (orosháza || ) takarítási (rendszeres takarítás, éves nagytakarítás és
higiéniai szerek biztosítása) szo|gá|tatásra vonatkozó időbe|i hatá|y kezdő napja az
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objektum beko|tÖzésérő| szó|ó írásbe|i értesítés kézhezvételét követő hónap e|ső
napja kivéve (orosháza l.).

3. Je|en szerződés módosítása, kiegészítése írásban, szerződő fe|ek ko|csönös
egyetértéséve| történhet Összhangban a Kbt. 132' s e|őírásaiva|.

A Szerződést jogosu|t a Megrende|ő azonna|i hatál|ya| megszÜntetni a Szeződés
Vl.3. b, d) pontokban fog|a|tak bekövetkezése esetén.

A Szerződést jogosult a Megrende|ő azonna|i hatá||ya| megszüntetni, ha a Szeződés
|||'12' pontja szerinti e||enőzés során a Szerződés |||.10. pontjában e|őírtak
hiányosságát tapaszta|ja, és azt a Vá||a|kozó - a Megrende|ő á|ta| e|őírt határidőn
be|ü| - nem orvoso|ja.

A Megrende|ő a Kbt. ,125.s (5) bekezdése a|apján jogosu|t és egyben kote|es a
Szezódést fe|mondani - ha szükséges o|yan határidőve|, ame|y lehetővé teszi, hogy
a szerződésse| érintett fe|adata el|átásáról gondoskodni tudjon - ha

- a Vá||alkozóban közvetetten Vagy közvet|enÜ| 25o/o-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem
rendelkező gazdasági társaság, ame|y nem fe|e| meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k)
pontjában meg határozott fe|téteIeknek;

- a Vál|alkozó közvetetten Vagy közvetlenü| 25o/o-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiséggel nem
rende|kező gazdasági társaságban, ame|y nem fe|e| meg a Kbt. 56. s (1)
bekezdés k) pontjában meghatározott fe|téte|eknek.

Je|en pontban rögzített fe|mondás esetén a Vá||a|koző a Szerződés megszűnése előtt
már te|jesített szo|gá|tatás szerződésszerű pénzbeli e||enértékére jogosu|t a Kbt. 125.s
(6) bekezdés a|apján.

7. A Kbt. 125. s (4) bekezdés a) pontja a|apján a Vá||alkozó nem fizet, il|etve számo| el a
Szerződés te|jesítésével osszefüggésben o|yan kö|tségeket, me|yek a Kbt. 56. s (1)
bekezdés k) pontja szerinti fe|téte|eknek nem megfe|e|ő társaság tekintetében
merÜ|nek fe|, és ame|yek a Vá||a|kozó adókote|es jovedelmének csökkentésére
aIkaImasak. A Vá||aIkozó a Szerződés te|jesítésének te|jes időtartama a|att
tu|ajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt' 125.
$ (5) bekezdés szerinti ügy|etekről a Megrendelőt ha|adékta|anulértesíti.

8. Fígye|emme| a je|en szerződés preambu|umában meghatározottakra _ azaz, hogy
je|en szerződés |étrejöttéhez jogalapot a mege|őző közbeszerzési eljárás biztosította
- Fe|ek kikötik, hogy amennyiben a mege|őző közbeszerzési e|járás a|apján |étrejött
szerződés bármi|yen okbó| megszűnik, je|en szeződés is, minden további ok és
indok né|kÜ| fe|mondásra kerü|.

Xt!!. ÉnresÍrÉsex

Fe|ek a Szerződés te|jesítése során minden |ényeges köru|ményrő| köte|esek egymást
ha|adékta|anu|, írásban tájékoztatni' A Szeződés me||ék|eteiben specifiká|t szolgá|tatások
igénybevételéhez és te|jesítéséhez Felek kÖzott szÜkséges kommunikáció e|sőd|egesen a
Szerződésben megjelö|t kapcso|attartó szemé|yek kÖzott za1|ik' A kapcso|attartás e|sosorban
e|ektronikus úton torténik. Fe|ek e|őre krjelo|t kapcsoIattartói:

Megrende|ő részérő|:
Gyemendi Pá| rendész
Telefon: 301752 86 48
E-mail: ovemendi. pal@alfoldviz. hu
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Vá||alkozó részérő|'.
őrzés véde|mi kérdésekben:
Mozsár Károly
Telefon: 238-06-71
E-mail: info@Prevsec. hu

takarítási kérdésekben
Dedicsné Gáspár Krisztina
M.301415-6557
E-mail : ianosik@t-online. hu

1. A Vá||a|kozónak és a Megrendelőnek meg ke|| tennie mindent annak érdekében,

hogy kÖzvet|en tárgyataso[ ut1an rendezzeáek minden o|yan nézete|térést vagy vitát,

'"iy 
ko'ottük a slárzóoés k-eretében fe|merÜ|t. Minden ezze| kapcso|atos tényrő|'

akaááryozó korülményrő| a fe|ek kö|csönösen kÖte|esek egymást írásban

tájékoztatni.

2. Ha a szerződő felek az említett közvet|en tárgya|ások megkezdésétő| számított 30

napon be|u| nem tudják mego|dani a szeuődés a|apján vagy ezze| 9.:Tjuggésben
keietkezett jogvitáju[at' úgy arca a Po|gári Perrendtartásról szó|ó 1952. évi |||.
törvényvon átl<ózo 

" 
rende|keiései az irányadiak Á Fe|ek kikötik Megrende|ő

szérhé|ye szerinti terÜleti i||etékességgel rende|kező Törvényszék i||etékességét.

XIV. V|TÁs rÉnoÉseK RENDEZÉSE

XV. zÁRo RENDELKEzÉsEK

A Szerződés e|választhatatlan részét képezi a nyertes aján|attevő 2015.jú|ius 1-i

ke|etű ajánlata, továbbá az a1án|ati fe|hívás és az aján|ati dokumentáció, va|amint a

szerződés a|ábbi me||ék|etei:

1. sz. meI|ékIet: A technikai őrzési objektumok és fe|adatok fe|soro|ása

2. sz. melléklet: Műszaki Leírás
3. sz. meI|éktet: Takarítási tevékenység objektumainak és takarítási tevékenységek

meghatározása
l. jz. melléklet: Takarítási tevékenység ellátásában részt vevő személyek neve

5. sz. mellék|et: Takarítási tevékehység e||átásában részt vevő szemé|yek erkÖ|csi

bizonyítvány postai fe|adóvevények másoIata
6. sz. mellériet: Jelen szerződés hatálya a|att a|ka|mazni e|őírt takarítószerek Iistája

7. sz. meI!ék|et: Fe|e|ősségbiztosítási kötvény máso|at

8. sz. me;léklet: A takarítási tevékenység megva|ósítása során - a jelen szerződés

keretében - aIka|mazandó mego|dások (techno|ógiaifolyamatok, módszerek) |istája

9. sz. metléklet: Takarítási [evékenység irányítására és e||enőrzésére - a jelen

szerződés keretében - alka|mazandó mego|dások leírása

A Szerződés érte|mezésére és a szerződésben nem szabá|yozott rende|kezésekre

vonatkozóan a kozbeszerzésekrő| szó|ó 2011' évi CV||l' törvény (Kbt.)' a Po|gári

Törvénykonyvrő| sző|o 2013. évi V. törvény (Ptk.), és a Magyarország hatá|yos

jogszabá|yai az irányadók.

A Megrendelő tájékoztatja a Vá||a|kozót, hogy a Kbt 31 s (1) bekezdés. e) pontja

a|apján-a Szerződéstközzéteszi, tarta|ma közérdekű adatnak minősü|' kivéve a Kbt.

73',s (1) és (2) bekezdései szerinti aján|attevői me||ék.|et üz|eti titokká nyi|vánított

adatait. A Megrende|ő az infoimációs önrende|kezési jogró| és az

1.

2.

3.

("
13



r

információszabadságró| szó|ó 2011, évi cX||. törvény rende|kezései a|apján
adatigény|és esetén egyéb módon is tájékoztatást ad.

4. Fe|ek rögzítik, hogy Szerződés va|amennyi pé|dányát ,,szerződéseket hitelesítő
címkéve|'' látnak e|, me|yet szintén aláírásukka| hite|esítenek.

Szeződő fe|ek a Szeződést, ame|y 4 eredeti pé|dányban készü|t és 14 számozott o|da|t
tarta|maz, mint akaratukka| mindenben egyezőt, a létrehozására irányu|ó jogosultságuk
birtokában írüák a|á.

Kelt: Békéscsaba, 5. július 7. Budapest, 2o1í,július ....

E1 (-<
Z-/-'f- 

-MegrendeIő Vállalkozó

ALFoLovÍz zÍt.
5600 Békéscvba' Dobozi út 5' u'
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