
megbízási szerződés

amely létrejött egyrészről a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (1145 Budapest, Laky 

Adolf u. 36. 23084454-2-42, továbbiakban: Megbízó), másrészről az Ajtómentő-zárszerviz 

Kft. (1071 Budapest, Peterdy u. 4., 24670339-2-42, továbbiakban Megbízott) között az 

alábbi feltételek szerint:

1. ) A Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az általa kiírt „Hevederzár Pályázat"

pályázóinál felmérést, tájékoztatást végezzen, valamint a nyertes pályázatokban a 

hevederzárak szerelését végezze el.

2. ) Megbízott vállalja, hogy a pályázó ingatlanának valós védelme érdekében kizárólag

olyan ajtó kerül felszerelésre hevederzárral, mely biztosítja az eszköz hatásának 

kifejtését. Amennyiben a pályázó lakásának a helyszíni felmérése során a 

hevederzár nem biztosítja a lakás bejutásának megakadályozását (megnehezítését), a 

hevederzár felszerelése megtagadható, illetve amennyiben a további hiányosságokat 

pályázó saját költségén pótolja (nem megfelelő ajtó, egyéb szabadon hagyott 

nyílászáró, stb.), úgy abban az esetben a Megbízott a hevederzárat felszereli.

3. ) Megbízott vállalja, hogy a hevederzár felszerelésével együtt vagyonvédelmi

tájékoztatást is tart a pályázó részére, mely elsősorban a lakás biztonságának 

növelését célozza. Amennyiben szükséges javaslatokat tesz a pályázó számára. A 

megtartott vagyonvédelmi tájékoztatóról a pályázó által aláírt nyilatkozatát a 

teljesítési igazolással együtt kerül becsatolásra.

4. ) Megbízott vállalja, hogy a Megbízó által rendelkezésére bocsátott szórólapot a pályázó

részére átadja.

5. ) Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a szakmai tudása és a szakma szabályai

alapján saját maga a helyszíni felmérés során tapasztalt körülmények alapján 

választja ki a pályázók közül azt a húsz helyszínt, mely pályázóknál a hevederzár 

felszerelésre kerül.

6. ) A Megbízott kötelezi magát, hogy a megbízási szerződéssel kapcsolatos

kötelezettségeit pontosan és lelkiismeretesen teljesíti.

7. ) A megbízási szerződés érvényessége 2015. 03. 31. A megbízási szerződés közös

megegyezéssel a szerződés lejárta előtt is felbontható, illetve meghosszabbítható.

8. ) A megbízásban rögzített feladatot a Megbízott 680.000.- Ft összegért vállalja és

teljesíti.



9. ) A megbízási díj kifizetésére a szerződésben foglalt feladatnak megfelelő számla

kiállítása után 8 munkanapot követően kerül sor. A munka teljesítésének igazolása 

folyamatosan történik a szerződés lejártáig. A szerződésben foglalt feladat 

teljesítésének igazolására a nyertes pályázó jogosult.

10. ) A fenti megbízásból eredően a Megbízott a Megbízóval szemben jogigényt

nem érvényesít.

11. ) A Megbízott az általa elvégzett munkára és a felszerelt készülékekre egy év

garanciát vállal.

12. ) Megbízott tudomással bír arról a tényről, hogy Megbízó képviseletében látja el

jelen megállapodásban foglalt feladatokat. Ennek megfelelően Megbízó megbízási 

nyilatkozatot ad Megbízott minden alkalmazottjának a hevederzár felszerelésében 

részvevő szakemberek számára.

13. ) Megbízott tudomással bír arról a tényről, hogy jelen megbízási feladatok

ellátására nem vesz igénybe alvállalkozót.

14. ) A szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekre a Ptk. előírásai

vonatkoznak.

Budapest, 2014. november 25.

kft.
1071 Budapest, P^errfy u. 4. 

Adószám: 24570339-2-42 SZJ- 4534 
Bsz.: 10918001-00000045-336Î0006 Zuglói Közbiztonsági 

Non-Profif KFT J)
1145 Budapest, Laky Adolf u 36 

, Adószám: 23084454-2-42 ' 
Cégjegyzékszám: Cg: 01-09-952185


