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a Zuglói Közbiztonsági non-profit Korlátolt felelősségű társaság (székhelye: 1145 
Budapest, Laky Adolf u. 36., cégjegyzékszáma: 01-09-952-185, adószáma: 23084454-2-42, 
bankszámlaszáma: Magnet Bank 16200120-18521205 képviseli: Steiner Attila ügyvezető), 
mint Üzemeltető (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

az ERANDO Kft. (székhely: 1149 Budapest, Angol u. 77. cégjegyzékszám; 01-09-668279, 
adószáma: 12350508-2-42 bankszámlaszám: Budapest Bank Nyrt. 10100840-63060200
01002000 szerz. szám: 3107/2602/2014. képviseli: Kandolka Károly ügyvezető), mint 
Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

együtt Szerződő Felek (a továbbiakban Szerződő Felek) között

alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I.
Előzmények

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 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

1. Vállalkozási szerződés keretében Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
tulajdonában lévő 129 db térfigyelő kamera, 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.

III.
A Szerződés tartalma

1. Megrendelő megrendeli. Vállalkozó elválla^a 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 és a jelen szerződésnek megfelelően látja el.

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

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 fűtőbetétjének ellenőrzése, hő-érzékeléssel, szükség esetén

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

beállítása,
e) kamera beállítási paraméterek ellenőrzése
f) kameraállomás 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 méretek)

c) PAL-SECAM jelgenerátor segítségével meg kell vizsgálni a képgeometria
beállítását. Hiba esetén a beállítást módosítani kell, ellenőrizve a kezelő 
szervek helyes működését.

3.4. Vállalkozó 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. kellékszavatosságra 
vonatkozó rendelkezései szerint felelősséggel tartozik. A szavatossági Jogok érvényesítésére 
(szavatossági kifogás, szavatossági idő, stb.) a Ptk. szabályai az irányadók.



4. Vállalkozó 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 8 órán 
belül megkezdi a javítási munkálatokat.

6. Vállalkozónak a technikai üzemeltetés keretében biztosítani 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 nyilvántartást vezet a térfigyelő rendszer eszközeinek gyári számairól.

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

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

9.2. 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 folyamatosságát;

9.3. 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 2014. július 1-től 2014. 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.
A vállalkozói díj, fizetési feltételek

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

nettó 514.750,- Ft/hó

vállalkozói díj illeti meg.

A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatás teljes ellenértékét, 
valamint a szerződés szerinti feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült valamennyi



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 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 10 millió Ft 
értékhatárig, éves szinten 25 millió Ft értékhatárig áll helyt.

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

VIII.
Vegyes rendelkezések

1. Szerződő Felek között közvetlen kapcsolattartásra jogosult személyek;

Megrendelő részéről: Csillag Endre műszaki igazgató Tel.: +36-30-6217464 
Vállalkozó részéről: Farkas Richárd szervizvezető; Tel.: +36+38-33-385, +36-30-845-9537

2. Vállalkozó a szerződés szerinti feladatok teljesítése során a Megrendelőtől átvett 
dokumentumokat a Megrendelővel, 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 
Megrendelőnek visszaszolgáltatja.

3. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés tárgyára vonatkozóan vele szemben semminemű 
összeférhetetlenség nem áll fenn. Kötelezettséget v^lal továbbá arra is, hogy a jogviszony 
fennállásának időtartama alatt szakmai függetlenségét megőrzi, és nem vállal olyan feladatot, 
amely a szerződés szerinti feladatok teljesítésével összeférhetetlen lenne.

4. Jelen szerződés megszűnik;
a) valamelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, 

a felek közös megegyezéséve,
bármelyik fél 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 valamennyi szüksége feladatot 
ellátni.
mindkét szerződő felet megilleti a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén az 
azonnali hatályú felmondás joga,
Megrendelő a Vállalkozó felelősségbiztosításának bármely okból történő megszűnése 
eseténjogosuít jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

b)
c)

d)

e)



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.
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204 Thököly-Cházár

205 Ajtósi-Stefánia(elte tető)

206 Ilka-Cserei

Mexikói út

301 BVSC parkoló

302 Szőnyi-Mexikói

303 Parkoló-Mexikói

304 Parkoló-Kolumbusz

305 Mexikói-Erzsébet királyné

Bosnyák-Geodézia

401 Geodézia

402 Bosnyák Templom

403 Csömöri Buszmegálló

404 Piac Bejárat

405 Piac Hátul

406 Piac

407 Piac Parkoló

408 Piac parkoló hátul

409 Bácskai

410 Tisza István tér

411 Bosnyák parki

412 Bosnyák park2

Füredi lakótelep

501 BKV leszálló

502 BKV forduló

503 Őrs vezér Gomba

504 Sörpatika

505 Zalán u.

506 Kántomé sétány

507 Ond Vezér-Kántomé

508 Ond Vezér 1-3

509 Ond Vezér 5-7 hátul

510 Ond Vezér 5-7 Iph

511 Ond Vezér 9-11 hátul

512 Ond Vezér 9-11 Iph

513 Ond Vezér 13-15 hátul

514 Ond Vezér-Zalán

515 Almos Vezér tér

516 Ond Vezér 19

517 Ond Vezér park

518 Ond Vezér-Szentmihályi

519 Füredi-Ond Vezér

520 Füredi 7-9

521 Füredi 9-11

522 Füredi 15/b



801 Szikszó park

802 Balázs park

803 Nezsider park ABC

804 Balázs park FŐTÁV

805 Balázs park 10 előtt

806 Balázs park 10 mögött

807 Rákospatak park 6.

808 Rákospatak park 7.

809 Rákosszeg park focipálya

810 Rákosszeg park 4-6.

811 Miskolci u. - Ungvár u.

812 Róna park 4-6.

813 Csáktornya park - Ungvár u.

814 Irotkö park.

AUl Bázispont

AU3 Bázispont

AU5 Bázispont

815 Kassai tér


