
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

■3, - Ji</io/D^iZ, / 2^-i4

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugió Öskormáiiyzata (széldielye: 1145 Budapest, 
Pétervárad u. 2.; adószáma; 15514004-2-42; számlaszám; 11784009-15514004; képviseli; dr. 
Papcsák Ferenc polgármester), mint Tulajdonos (a továbbiakban: Tulajdonos),

másrészről

a Zuglói Közbiztonsági non-proiit Korlátolt felelősségű társaság (székhelye: 1145 
Budapest, Laky Adolf u. 36., cégjegyzékszáma: 01-09-952-185, adószáma: 23084454-2-42, 
bankszámlaszáma; 11784009-20602219 képviseli: Kardos Pál ügyvezető), mint Üzemeltető (a 
továbbiakban: Megrendelő),

harmadrészről

az ERANDO Kft. (székhely: 1149 Budapest Angol u. 77. cégjegyzékszám: 01-09-668279, 
adószáma: 12350508-2-42 bankszámlaszám: Budapest Bank Nyrt. 10100840-63060200
01002000 képviseli: Kandolka Károly ügyvezető), mint Vállalkozó (a továbbiakban: 
Vállalkozó)

mindhárman együtt Szerződő Felek (a továbbiakban: Szerződő Felek) között 

alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Î.
Előzmények

L Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXDC, törvény 
Harmadik rész VI, fejezete alapján általános egyszerű közbeszerzési eljárást indított
„Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának tulajdonában lévő 
térfigyelő kamerák, a hozzá tartozó tárgyi eszközök és a térfigyelő rendszer 
működéséhez szükséges adatátviteli rendszer karbantartása és technikai üzemeltetése’’ 
tárgyban.

2. Megrendelő a hivatkozott eljárásban az eljárás nyertesévé Vállalkozót hirdette ki.

II.
Szerződés tárgya

L Vállaikozási szerződés keretében Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
tulajdonában lévő 83 db térfigyelő kmnera, a hozzá tartozó tárgyi eszközök és a térfigyelő 
rendszer működéséhez szükséges adatátviteli rendszer karbantartása és technikai üzemeltetése 
a kiadott dokumentációban, valamint a Vállalkozó által benyújtott ajánlat alapján 
meghatározottak szerint, a szerződés 1. számú mellékletében szereplő helyszíneken.

2. Vállalkozó a karbantartási és technikai üzemeltetési feladatait a III. 8. pont szerint a 
Megrendelővel, mint a térfigyelő rendszer üzemeltetőjével együttműködve látja el.

/

i-
t V'



m.
A szerződés tartalma

1. Megrendelő megrendeli. Vállalkozó elvállalja a jelen szerződés II. pontjában 
meghatározott karbantartási és technikai üzemeltetési tevékenység ellátását. Vállalkozó 
kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást a Megrendelő utasításainak, a hatályos 
jogszabályoknak, a jelen szerződésnek és az 2. számú mellékleteként csatolt 
dokumentációban foglaltaknak megfelelően látja el

2. Vállalkozó a karbantartási feladatok keretében havi rendszerességgel ellátja a térfigyelő 
rendszer karbantartását és hibajavítását, aminek műszaki tartalma kiteqed

a) a berendezések mechanikai állapotának időszakos felülvizsgálatára,
b) perifériális eszközök belső tisztítására,
c) tesztprogramok futtatására,
d) meghibásodott részegységek kijavítására, szükség esetén kicserélésére, valamint a 

kicserélt részegységeknek a hibájából vagy szakszerűtlen összeszereléséből adódó és 
szavatossági időn belül történő kijavítására vagy kicserélésére (Ptk. 305. § -311/A. §).

3. Vállalkozó 2, pontban meghatározott feladatai részletesen az alábbiak:

3.1. Kültéri kamerák esetében:
a) a berendezés tisztítása, különös tekintettel az üvegfelületekre,
b) belső elektronikus elemek szemrevételezése, esetleges égés, elszíneződés, 

sérülés felfedése,
■ c) kameraház futöbetétjének ellenőrzése, hö-érzékeléssel, szükséges esetén 

szakadás vizsgálattal,
d) videojel szintjének ellenőrzése a hálózati gyűjtőpontokban, szükséges esetén 

beállítása,
e) kamera beállítási paraméterek ellenőrzése,
f) kameraáílomás rögzítő elemeinek ellenőrzése, csavarok utánhúzása, korrózió 

elleni védelem elvégzése;

3.2. Digitális rögzítő esetében:
a) a berendezés külső portalanítása, tisztító folyadékkal történő tisztítása,
b) a berendezéshez csatlakozó kábelek oldható csatlakozóinak ellenőrzése, 

kontakthibák kiszűrése,
c} funkcionális vizsgálat vezérlésének ellenőrzése (monitorok, magnó, kamera 

kimenetek), software ellenőrzése, pontatlanságok módosítása (dátum, idő);

3.3. Monitor esetében;
a) berendezés külső portalanítása, tisztító folyadékkal megtisztítása. A szabályozó 

szervek (potenciométerek) elektronikus kenőanyaggal történő kezelése, 
tisztítása.

b) kezelő egységek funkcionális működésének, szabályozási tartományainak 
ellenőrzése (sor, kép szinkronok és mértek).
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c) PAL-SECAM jelgenerátor segítségével meg kell vizsgálni a képgeometria 
beállítását. Hiba esetén a beállítást módosííajii kell, ellenőrizve a kezelő 
szervek helyes működését.

3.4. VáJlaikozó a meghibásodott részegységeket kijavítja, amennyiben kijavítani nem lehet 
vagy aránytalanul magas költségen lehet, akkor kicseréli. A kicserélt új részegységek 
hibájáért vagy szakszerűtlen összeszereléséért a Vállalkozó a Ptk. kellékszavaíosságra 
vonatkozó rendelkezései szerint felelősséggel tartozik. A szavatossági jogok érvényesítésére 
(szavatossági kifogás, szavatossági idő, stb.) a Ptk, szabályai az irányadók,

4. VáHalkúzó a karbantartási feladatok keretében ellátja a videó megfigyelő rendszer és 
központja karbantartását és hibajavítását.

5. Vállalkozó biztosítja a 24 órás szerviz felügyeletet és a hibabejelentéstől számított 4 órán 
belül megkezdi a javítási munkálatokat.

6. Vállalkozónak a techm'kai üzemeltetés keretében biztosííani kell a folyamatos telefonos 
kapcsolatot a térfigyelő központ és a Vállalkozó székhelye/telephelye között.

7. Vállalkozó a karbantartási és technikai üzemeltetési feladatok ellátása során, éves szinten 
biztosítja a térfigyelő kamerák és a hozzá tartozó tárgyi eszközök, valamint az adatátviteli 
berendezések 95 %-os üzembiztonságát.

8. Vállalkozó karbantartási és technikai üzemeltetési feladatai ellátása során a térfigyelő 
rendszer üzemeltetését biztosító Megrendelővel tart kapcsolatot, aminek keretében

8.1. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint végzi a 2.- 7. pontokban nevesített feladatait,

8.2. Vállalkozó köteles tűrni, hogy a Megrendelő ellenőrizze
a) a térfigyelő rendszer éves 95 %-os üzemképességének szinten tartását,
b) a karbantartási feladatok 5. pont szerinti ellátását,
c) a technikai üzemeltetés folj'amaíosságát;

8.3. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót a térfigyelő rendszer részegységének 
meghibásodásáról, javításának vagy cseréjének szükségességéről

IV.
A szerződés teljesítése, határidő

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Jelen szerződésben meghatározott 
feladatokat 2011. július 1-töl 2013. december 31-ig kell a szerződéses feltételekben 
meghatározottak szerint teljesíteni.

2. Megrendelő a munkaterületet legkésőbb jelen szerződés aláírásától számított 3 
munkanapon belül Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

V. I
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Â vállalkozói díj, fizetési feltételek

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a jelen szerződésben 
meghatározott megbízási tevékenység ellátásáért összesen

vállalkozói díj illeti meg.
aettó 355.000,-Ft/bó

A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó által n3nijtott szolgáltatás teljes ellenértékét, 
valamint a szerződés szerinti feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült valamennyi 
költségét és készkiadását, kivéve a térfigyelő rendszer azon részegységeinek garancián kívüli 
cseréjét, amely meghibásodását javítással nem lehet elhárítani. A részegységek kicserélésével 
járó költségeket a Megrendelő fedezi.

2. A Vállalkozó számla kiállításái’a a teljesítés igazolás alapján jogosult az alábbiak szerint;

A karbantartási és technikai üzemeltestési feladatok elvégzéséről a szakmai teljesítésigazolást 
Megrendelő ügyvezetője állítja ki a Kbt. 305. § (1) bekezdésben megállapított határidőn belül 
(15 nap). '
A teljesítésigazolás alapján Tulajdonos részéről Rozgonyi Zoltán alpolgármester 
engedélyezi, hogy a Megrendelő az igazolt teljesítés ellenértékét kiegyenlítse Vállalkozó 
felé. A vállalkozási díjat Vállalkozó részére havonta utólag - a Tulajdonos engedélyezését 
követően - utalja át Megrendelő a Kbt. 305. §- ban foglaltak szerint.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozói díj a szerződés teljesítése során 
kötöttnek tekintendő és semmilyen körülmények között sem változtatható.

3. Megrendelő 8 napot meghaladó fizetési késedelem esetén késeíkílmi kamatot köteles 
fizetni. A késedelmi kamat alapja a kiegyenlítetlen számla bruttó értéke, mértéke a Fik, 
301/A.Ş (2) bekezdése szerint meghatározott mérték.

VI.
Szerződésszegés

1. Ha Vállalkozó szerződésszegést követ el, késedelmesen vagy hibásan teljesít kötbér 
fizetésére köteles:

- késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke napi 10 000 Ft;
- hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke 50 000 Ft.

A kötbér kifizetése nem mentesíti a Vállalkozót, az általa okozott károk megtérítése és a 
szerződésszerű teljesítés alól.

2. A Vállalkozó az általa biztosított szolgáltatás teljesítése során a VII, pontban foglaltak 
figyelembevételével kártérítési felelősséggel tartozik Tulajdonossal, Megrendelővel, 
illetve annak alkalmazottaival szemben mindazon károk tekintetében, melyek a jelen
szerződésen alapuló kötelezettségei megszegésének köveíkezté^feei^kel^tke^ek.
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A Vállalkozó felelőssége ídíerjed azokra a károkra is, amelyek a Vállalkozó 
aikalmazottjának vagy közreműködőjének jogellenes magatartásából származnak.

3. Szerződő felek mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, ha

• bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére 
vezethető vissza;

• bizonyítják, hogy kötelezettségeiket az érdekkörükön kívül eső olyan ok vagy 
körülmény miatt nem tudja(ák) teljésíteni, amelyet semmiféle módon vagy eszközzel 
nem lehetett elhárítani (vis maior). Vis maior esetén a kötelezettsége teljesítésében 
akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis maior beálltáról és 
megszűnéséről haladéktalanul értesítem köteles.

VII
Felelősségbiztosítás

1. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott karbantartási tevékenység 
ellátásához szükséges hatósági engedélyekkel, illetve általános és szakmai 
felelősségbiztosítással rendelkezik,

2. A Vállalkozó a jelen szerződés 4. számú mellékleteként csatolt szakmai 
felelősségbiztosítási szerződése alapján a biztosító a Megrendelő felé, a Vállalkozó által 
a jelen megbízás tárgyát képező tevékenység körében okozott minden olyan 
károkozásáért, amelyért a Vállalkozó jogszabály szerint felelős, káronként 20 millió Ft 
értékhatárig, éves szinten 25 millió Ft értékhatárig áll helyt.

3. Vállalkozó köteles haladéktalanul tájékoztatni Megrendelőt a hivatkozott 
felelősségbiztosítási szerződés feltételeiben bekövetkező változásokról.

vin.
Vegyes rendelkezések

1. Szerződő Felek között közvetlen kapcsolattartásra jogosult személyek:

Tulajdonos részéről: Rozgonyi Zoltán alpolgármester Tel:
Megrendelő részéről: Sztanisics László műszaki igazgató Tel 
Vállalkozó részéről: Sárik Csaba Tel:

2. Vállalkozó a szerződés szerinti feladatok teljesítése során a Megrendelőtől, Tulajdonostól 
átvett dokumentumokat a Megrendelővel, Tulajdonossal vagy annak ügyfelével kapcsolatos 
információkat üzleti titokként kezeli, megőrzi, azt a Vállalkozó nem használhatja fel sem 
maga, sem harmadik személy javára. írásos dokumentumokat a szerződés szerinti feladatok 
teljesítését követően a Megrendelőnek, Tulajdonosnak visszaszolgáltatja.

3. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés tárgyára vonatkozóan vele szemben semminemű 
összeférhetetlenség nem áll fenn. Kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy a jogviszony

® JP-- /ÜL-



fennállásának időtartama alatt szakmai függetlenségét megőrzi, és nem váilaJ olyan feladatot, 
amely a szerződés szerinti feladatok teljesítésével összeférhetetlen lenne.

4. Jelen szerződés megszűnik:
a) valamelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén,
b) a felek közös megegyezésével,
c) bármelyik fel részéről a másik félhez intézett erre irányuló írásbeli jognyilatkozattal, 

30 napos határidővel, hónap végére történő felmondással; a Vállalkozó a felmondási 
határidő leteltéig köteles a vállalkozás keretébe tartozó válamemyi szükséges feladatot 
ellátni.

d) mindkét Szerződő Felet megilleti a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén az 
azonnali hatályú felmondás Joga,

e) Tulajdonos a Vállalkozó felelősségbiztosításának bármely okból történő megszűnése 
esetén jogosult jelen megbízást azonhali hatállyal felmondani.

Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha

a)

b)

c)
d)

Vállalkozó karbantartási vagy technikai üzemeltetési feladatát - anélkül, hogy 
késedelmét az akadály elhárultát követően haladéktalanul és alapos okkal kimentette 
volna - határidőben nem teljesítette.
Vállalkozó karbantartási vagy technikai üzemeltetési feladatát Megrendelő vagy 
Tulajdonos felhívása ellenére nem szerződésszerűen teljesíti.
Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget,
Megrendelő a vállalkozási szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges iratanyagot 
nem bocsátja Vállalkozó rendelkezésére.

5. Vállalkozó a felmondási határidő végéig köteles valamennyi, a jelen szerződés kapcsán 
Megrendelő^ Tulajdonos által rendelkezésére bocsátott és a szerződés szerinti feladatok 
ellátása során keletkezett iratanyagot tételes iratjegyzékkel ellátva - Megrendelő, 
Tulajdonos részére átadni. Ez esetben Vállalkozó a felmondási határidő végéig elvégzett 
tevékenysége ellenértékét a szerződés szerinti feladatok egészéhez viszonyított arányában 
végszámlában j ogosuit érvényesíteni.

6. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb 
adatainak az Államháztartásról szóló 1993. évi XXXVIII, törvény 15/B. §-a szerinti 
(„Üvegzseb”), illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet 
szerinti közzétételéhez.

7. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 1989, évi 
XXXVni, törvény 2. §-ának (9) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék 
vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az 
államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő 
nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint 
azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá 
a szerződés teljesítésében közreműködő- valamennyi gazdálkodó szervezetnél. A felek 
tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 81. §-ának (4) 
bekezdése értelmében az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve 
üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből 
nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési
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pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges tartalmáról a 
tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg.

8. Szerződő Felek a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében messzemenően 
együttműködnek, az esetlegesen keletkezett vitáik elintézését közvetlen tárgyalások űtján 
kísérlik meg.

9. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdések 
rendezését elsődlegesen békés úton, tárgyalások során kísérelik meg rendezni, és csak ennek 
sikertelensége esetén fordulnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.

10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vagyonvédelmi tevékenységre 
vonatkozó Jogszabályok, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.

11. Jelen szerződés 7 (hét) oldalból és 6 (hat) egymással szó szerint mindenben megegyező 
eredeti példányban készült - melyből 4 (négy) példány Megrendelőt 2 (kettő) példány 
Vállalkozót illeti meg, és amelyet Szerződő Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2011. június •s3o.

Vâpşlkozp^.
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Ellenjegyző

Mellékletek:
• Térfigyelő kamerák listája
• Ajánlati Dokumentáció
• vállalkozói ajánlat
• felelősségbiztosítási szerződés
• felhatalmazó levél
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