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'VÁLX.A.LKOZAS! szerződés

amely iéirejöit a 
KozbííííOEságl níin-proDt KE.

(i 145 BüdapesL Laki Adolf u. 36.) 
adószám: 23084454~2-42 

-%Í‘-ay2^^-^S2áni: 01 -09-9521 S3
Saiikszámlaszáíii: OTP Baiik Nyit. 117o4009-206Ü22] 9-00000000 

mint niíjgrcncidö (továbbiakbai'i; Mcgrajmefö) 
cs az

EPLANDO DKiünságíecLssíkal TamRsadé áí KsreskedeLiA KÍi,
(1149 Budapest, Aíigoi u. 77.)
’ adószám; 12350508-2-42 

cégbcjegyzékszám: ÜI -09-068279
ban]v:s.zárníaszám: Budapest Bank Nyrt. iOl 00o40-ö3Ü6G2Ü0-01 ÜÜ2000 

mitií vállalkozó (továbbiakban; Vá.ÍlHlkozó) 
között az alábbi feltételek szerint:

1. Tá.rg'vo Ziigiá tcifigyiíiü központ kameráinak és encodereinek cseréje a 4214;3526/20Rí
sz. ajánlatban fcLsoroitak szerint. Vállalkozó fenli számú ni'ajánlata jeien .szerződés 
eiválaszthataclan részét képezi.

2. Tá:kAk-Gzói űiT

Nettó vállalkozói díj; 
ÁDA 27% '

2.07L760.-F1 
,...55QA75.- Fi

- Vâii.aîkozoi díj bruttó összege:

.-V vállaiküzói díj bruiló ö.sszcge: 2.63;.i35--
ha!:szLÍzh3iTain.ceg}'’ezcr-azázhuaiuncŐí forint.

2.63U35.-FI ;

Fp azaz Kettöraiilió'

a) íViegrendclö a vállalkozói díj teljes öss;/fjgci n rendszer sikeres átadás-átvétele uián. a 
Vállalkozó ákal be.nyúJtoU számla alapján^ a számla kézhezvételéi követő 13b n:a'oo:i; belül 
ánilaiássa! kiegyenlíti vállaikozó számlájára. A vállalkozói díj kiegyeiiiileseig a 
szerződésben inegidöli bereudczcsek Vállalkozó tulajdonát képezik,

b) Vállalkozó számla-szánta: Fsiidapest Bank Nyrí. I0100840-6306G200-OÍ002ÜÜO

e) /unentyviben Vállalkozó Ms:giendelör.ck fclróliacó okból a telepítési munkálalokaí néni 
tudja elkezdeni a jelen s;zer:zódcs 3. a.) ponijában meghatározott határidőben ükt\ e nem a 
V'álialkozűuak feiróható okból a íelepílési munkálatokat nem tudia befejezni. Váiialknzó 
jogosult ráro'ási riyiUiíkozatot küldeni Megrendelő részére. Ezen esetber: a telepítési 
iiutáridők a Megrendelőnek felnáható kcscde.lC''n idöiartamáva; nreghesszabbodnak. 
V.á!taiico/6 az eívzközök lárolúsái 5 nuiakanapig d:iinteateseii, azon feliU 3.000 Fl-r.4:íá''naD, 
azaz Oie.zíU' foriiTt-i-Afaúiap összegen végzi, fimennyiben Megrendelő a jeíen szerződés 4. 
a.) pontjában nicgnaíáí'ozoít kötelezeíisége te;jesíié,séve! 10 munivanapou megíiaíadó 
mértékben késedelembe esik. úgy Vállaikozó jogosuií - az iménti tárolási díjon túl - a 
Tárolási nyilatkozaton szereplő berendezések jelen szerzöd-é.s 2.) poncjáhan rögzíiek 
ellenértékét Megrendelő tele kiszámlázni. Megieadeiö a jelen pont szerin;: kiáilítűtC 
Vállalkozói .számla ellcitériékéi a számla kézhez \-'éieléíöI számított 8 napon belüi köteles 
á-íucalássai Vállalkozó felé kieg>-en!iteni. Vállalkozó a lelepííési nuinkiálatokat csak, a
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TároiáS' nyilatkozat alánján kióHííofí s/án-ián •szereplő összeg szánildióra tőrléiiö 
beérkezésé után Jiczdi el.

d) Megi'cndelö köielcs a Váüalko/.ó készre jdentese alapián a szerződés táravál képező 
nuiiika áívéLeldí 3 ninnkuaapon bo!ü: megkezdeni. .unenayiben a -Vlegrcnde’önek 
feiróhaíó okból az ácadás-átvércl 3 munkanapon nem kezdődik meg. Válíalkozó joeosuU 
] ö.OOO Pí-^Atb/nap. aza.z Tizenötezer .foriniAAiVnap összegei ÍVÍegrendelö feíé 
éia'énj'cs'leni, Ezen összegei - a Vállalkozói díjon feiill - Vállalkozó a sikeres áiadas- 
áívéíe) Litán kiállított .számhíjában crvénycsiü Megien.delö felé,

3. TALÓEStTÉo, MATÁRníÖK

a) iViegrendeíö vállalja, bogy a telepítés helyszínéül .szolgáló objektumot a rend.szer 
leicpíiésére alkalmas áliapotbaii, a ivíegrendelö rendeikezésere álló íervdokurnen.tációkkaí 
egyniu Válíalkozó részére a szorzddé.'s aiáér.ásác követő 5. munka'iiapoii niunkavégzcsre 
átadja. Felek a munkaierülei; átadá.s-átvéíeléröl a helyszínen jegyzökönjmet vesznek te).

b) v’áiiaJkozü köteles a Aícgrendelo munkaierülct átvételére szóló felhívásától szárníínit 3 
munkanapon belül a niunkatei'ületcí átvenni, amennyiben az a szerződés tárgyát képező 
munka \'égzcsére alkalmas állapotban van.

c) Vállalkozó a szerződés tárgyában lein munkákra vonatkozó teijesítésE ^014. december Ó-- 
.'3n befejezi. Vállalkozó jogosuli a niegudoí! bauirido előtt Ls leijesííeiii.

d) A .szerződesben rVdlali munica ccrületenkéní 3 iUcmben .készül d.
1. ütem: eszközök fe.száiíiíása. íelepílcsc 

i.k ütem: beü;/emeiés, beállítások 
Uí. ütem; átadás-áAéleL oktatás

el Az eszközök leszállílástlnak iénj'e átadás-átvétdi jegyzc)kön)A.'-ben kerül .rögzítésre.

j) Szerződő felek a szerződés tárgyát képező munkára i. osztályai teljesítésben állapodriak 
meg

k) á'kUlaíkozó a hanriadik személynek okozoíi kárért a Fik. (339-360 §) hatályos 
rendelkezésinek rnegfelelöen \'áilal reieiossegeL.

i) Vállalkozó árkockázati fedezu'i fel szám ításáí'a nem jogosLŰt.

4. ÁTáDAó-ÁT'VÉTSL . ■

a) ivícgrenddö köteles a 'éálkűkozó készre jelentése alapjár; a szerződés lárgyát képező 
munka átvéidci 3 nuinkana;von belül megkezdeiii.

b) A ícljesííésl követően Felek átadás-áívctcli jegyzőkönyvei vesznek Cd, mely tartalmazza:
- a beépíteU rendszev-cleinek réceles ielsorolását,
- a Váílaíko:^ó által a Megrcncldőudc a retidszerdemek rendelceiésszerü ilzemeUctéséhez 

szükséges Uijékoztatás és az eme vonaíkozó magyar nyeh'ü dokuniemádók átadásának 
megtörténtét és a dokiimeníumok tclsorolásáí,

- az üzembe helyezett berendezések üzemszerű működtetéséijez szükséges betariítás 
megtöriéntéu

í^i ■
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- a .Vicgrcnüdö cS’'vagy a Váüalkozó álíal a reiiclíz^ar mfikociéséví! 'kaj^csolaíhan
í'oiUusDak ítéii hcjegyzcsckeí.

c) MegiCivjclönck' jogában aü az aiauáb-ál\'cleii Jegyzőkönva-beri a hiáni'o.sságok 
megszüníeíeséic vünaijco/óan póthatái-i.dőkeí naegjelölni.

d) Vállalkozó v-'álíalja, hogy a -‘vfegrendelö áiía! kijelöli biztonsági szolgálatot és szemclyckei 
a ielepíteií rendszer ám.dás-átvéielekű!' a rendszer kezelésére, iiuiködtetésére kioktatja és 
erről oktatási jegyzökön.\ veí vesz íél.

ö, jóVÁLtAz Aö GdAv VTOSSÁ-ír V'EgTÉTEVdA

aj A jótállás 0 rendszer áiadáíS-árvéícM jeg\-zőköayvc aláírásának napján kezdöiÜK.

b) Váíialkozó ;hz álcaia száilíirjíi és insialiálí lermckckre 12 rsOKiip jótállási kötelezettséget 
váiial.

0) Vállalkozó vállalja, hogy a jócállási Időszak alatt bejelenteii jogos követelések a jóiállási 
időszak Icjáita mán hat hónappal is ér^-cnycsilhoíöek.

d) Megrendelő küldés az ‘észleli hibát telefonon hcjejeiitcni, majd ezután azt írásban 
v'álJaíkozó ielé megerősíteni. Wllialkozo az esetleges rneghibáscdási a bejcientéstoi 
száíítítoci Ad órán beiül eiliáiília. Váliaikozc a hibás lennékekei vagy azok bmiiidy rés.zéí 
Megrendelő rés2é.re teríiésmentesen megjavíHa sagy kícseróii. A hibás és garancia 
keretében kicseréli alkatrészek Vállalkozó íiűajdonáL képezik.

e) Vállalkozó ké.s.zscget fejez ki arra. hogy a joiállási idő alatt a jótáíiás körébe nem lanozó 
szolgáliatásokva vvenatkozóan, ihetoieg a jótállási idő lejária uiáii a .Megrendelovd 
közösen 'mcglKitározoü felteteiek szerint a jótállási időn túli szervizellátás biztosítására 
karbaiúartásí szerződési kőt.

í'i VáHalkozó garanciális köíelczetisége nem terjed ki azon bibáki'a, amelyek harmadik .léi 
c.sdckniényoirc, iegkori kisülésekre, túlfeszültségTe, vegyi .hatásokra, illetve nern 
rendeltetésszerű hasziiálatra v'ezetlieiök vissza.
A garancia nem leijed ki a nem rendeltetésszerű használatból, az illeíékíeien 
beavatkozásbóu vagy - nem a V'áÜy.lko/.ónak. felróható okbó.l - a karbantartás 
dmuiasztá.sából származ.ó mcghibásodásola'a.

g: A garancia reljcs elvcszi.é.sévd jái-. im a Vállalkozó íi'ásbelí engcdclye nélkíií a 
Megrenddö. Peiltasználó viuiy egy kifejezcíien fel nem jogcsítoít külső fél a berendezés 
bárnidy részét javíLÍa. rnódosííjű vagy böviú.

6. yMd)KTARlM.5

a'í i'áílaikozó kcídezetisege!. vállai arra, hogy munkatársai idén szerződés megköté.se esetén 
a. fvíegrenvídőre vonatkozó és fondclkczcsérc bocsátóit a:d.a.íokaí. valamint u Uidürnásám 
juiüit iní'oiinációkat üzleű űtokkcní kezeli, azokat mással ncjn közh. .A tiíoktailási 
kőic'lezeitség megszegése őseién az ebből credo kárért Váílalko.zó teljes fddősséggd 
tartozik,

KŐAALEZGT'rSÉÍdh^' 7
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Xz ar\'éu::ire. uz oUonórzé^rrc es a rendszer kezeiesére Jogosult személyek megnevezése.
\ munkák ellenőrzésekor észleli hiányosságokaí iilctve a kivitelezési befolyások) 
változásokat vállalkozó felé írásban jelezni, 
ivíinöség'i'Üeuőrzcst rendszeresen biztosítuní.
Váíialkozó immkavégzéséhez energiavéidc/ést valaniiní zárható anivagiárolást biziosííani.

MagrencidS irtogbízDttjának
- ne\'o:
- telofonszáma:
•• címe:
- rneghatalmazá.sának koi'e:

Vállalkozó
- neve;
- Iclemnszáma;
- címe;
- mcoiiaíuJ'mazásáaak köre:

Csiiian Undre

lenes körű

Farkas Richárd ' Csepreghy Zoltán

idjos köríi

9.

al

''7 r: öD'te re.ltétíí;leí

Szerződési cgyoidalúan a roásik fél súlyos és annak felróható azerz.ödésszegése esc-íén a 
vétlen :cei jogosüií jelen -szerződési azonnal.i liatályú, readkivüli felmondás Liljân 
egyoídaliian megsziínLeini a szerzöciés.szego fel káncn'íési kötelezettsége meíieíi. Más 
esetben a szerződés e^rvoldalúan n.clii .sziiiiieihetö mez.

b/ ivíegszímik a .szerződés., ha az abban íoglait köteíe.zeCí.scgek macadékiaianiií tcijesülnek,

c) Felek kiiek.nvdk, hogy a idjesíié.s során a szcrzódésb.en válhűi feUételekaek meg,feleloen 
jornuk el. éki bármelyik fél érdekkörében a körülményekben olyan, niértékíi vá'rozás 
következik bo, a;nc!y a leíiesdésL leiietetiemié teszi, és ez az áílapot 60 napon belül nem 
ái! hd)Tc, a vétjeü féi iegosuh jelen s.zef2ödésc azonitaii Itatályú rendkívlili felmondás 
útján egyoldalúan niegszünierni a mási.k fél kártérítési kcvelezctisé'gc mellért.

d) Jelen szerződési felek csak kölcsönös rnegáliaiiouá.ssaí nn'tdositaatjdk.

Î0. SZELLRiVüí TERiVrÉK fíAbENÁöMTE ÉS TIJLAJDOíMOGá

a) Jelen szerződés celjesítéséve! vállalkozó a sáiialt teljesítésekhez kapcsolódó szellemi 
termékek íölűr.ajzi és időbeli korlálozásíól mentes felhasznáJási jogát a mcgj'endclö 
részére átadja, amelyek kizárólag a ícicpíielí rendszer(ek) rcndcketés.szerü iizemelteiésére 
hasznáíharóak fd.

hé Vállalkozó szívvaLül azért, hogy hanmadik szeinelynek nincsen olyan joga, ami korlátozná 
vagy akadályozná a ielen szerződés .szerinti szolgáltatások Megrendelő általi 
felhasználásái. rkmennyibon bármely harmadik szen'iéiy a szolgáltatá.s a-iegreiidelo áliall 
reiiuisználása miatt a Mcgrcnaelövei szemben, szelleirn termékekkel kapcsolatos jogra 
hiuttkcizvo '. agvorii ''mgy egyct> igenv t jdeníene be. úgy Wiilalko.Z'S köteles a ó lcgrenüdő 
helyett imufadékudani;! azoreia! hclytáüui cs öícgrendelöi kármlanííani. '

II. Á];VA,kÁi-'C3 RANDRkKEEÉbEái ..
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Felek' íciicíencik. Iiogy
- .'X szerződésben sáildl fel léte leknek megfelelően kölcsömísen és jóhiszcaiüen járnak el.
- s\ munka végzéssel kapcsol áros niinden lényeges adaíoi a szóbeli íájékoztaiáson 

iúímenően telefaxon -calamint a "^'onaikozó jogszabály az rípílöipari kivireíezcsi 
levekenységrck a/ építési naplóról és ;i ki^-iíciezési dokuirientáció íailaJniáról szóló 
2?0/i007. (,'X. 31,') í<'a)í;jp, Jxndeioî olöirásainak íneg-feiclően a mimkahelyen vezece-í 
cpitési naf.iíóban is köielesok egymással közölni

- s7o;rződés és a dokumeníumok hivatalos nyelve a mag\-ar.

12. '/le MAIOR '

a; A jc.len pom értelmezése szenipmujából a -,vis maÍor“ olyan cse'tekre vonalktm.ik, melv a 
i dek ércekkörén kívüli, eiiiariihatailan kíílső okból következik be. Il5'en cselek lehetnek 
például sztrájk, háború vág)' íoiTadalom, lüzescí, árvíz, iái'vány, karaníéri korlátozások és 
szállítási ciribai'gó.

b: v'is maiorra a Válíalkazó csak aklcor hivatkozhat, ha ajánlott íevélbe.n évlesíti a 
Mcgrendeiöl a -\hs maior ién;véröl, okáról és valószínű idotariamárók

c) A szerződésben, ibgialt hatái-idök a vis maior idótariamával meglios5znbbodr,ak. 
.Amcnnv'iben a vis maior idotanaina meghaladja a IdO napot, a íviegrendelönek joaában 
áJi !} szerződés nem teijesíterí rés'zétöl elállni a .hátrarnyos jogi következmények nélkül oly 
módon, hogy a Vdiiaikozo részére erről éviesúcsí küld.

13. ZÁRÓ REARZLKAZÉSdK

a) ivlegiviidelö hozzájárul, hog;v nemet és szci-diehét á'állalküzó a mindenkori liatáívűs 
jogs.zabáiyok szerint nyiiváriUirLásban sxerc'peliesse és a re-adorî-ţatosăg a tevékenység 
cilenőr/ése során r. -nyilvóníartásba betekinthessen,

b'; Megirn'.ddő bozzájái'ui ahhr)z.. hog> u leszáilíLoiL rendszert Vállalkozó sajá"^ 
rcíérendalistáiban feltüme.sse.

c) kiz .Alimní Ózámvevöszék. valamint a KormáriyzaLÍ tdlcnorzesi fiivarai a költségvetési 
pén.zeszközök íel]icisznáíá.sára vonaikuzóan ellenőrzési jogosuhsággai rendeikez.\k.

d) A szerződés lényeges tartalma üzleLi titok tárgyát item képezheti.

e; hgvéb, jelen szerződésűén nem s'zabályozou kirrdésekben a Ptk. állalános valaniiiit a 
s'álialkozásrü v onatkozó sza.bályai az irányadóak.

'{} Szerződő "fékek a \d(.ás kérdésekei megp'róbáiiák békés úton rendczi"ii. Amennyiben ez 
sikertelen, úgy i-'dek hatáskörtől pLiggocn a b'őv.árosi Bíróság vagy a Psesii Központi 
Aerüíeti Birnsag iiieíckesscgének vetik alá magukat.

gí .leien szerződést a Fe'íek, rnmí szándékukkal és akaramkkrJ minde-nben megegyezőt iiják 
alá. '

; / A
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h) .ieicii s/:tTZÖdés csak a Ăjcgrciiueio állni cégszerűen -iláírí 3 példánynak Váüaíkazó ákal 
röilénö átvcíe'iéí követő naf/On lén harálvba.

Bndapcsi, 3014, november 13,

1, sz, mdlékleu Vállalkozó 42i4,/3526/30]4 számú ámjánlata
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1. S7. mellókicí

iörvéiiv 142.Ş (1)

Njilaíkozíii

E'j:iíé::i engedéh-'köteles iiiSgblzá;i!:-ox

2\ 200/. é\’i CXaVíÍ. - az álraláiios iorgalmi adóra vonatkozó 
bckezuéscnek b) ponLjába.n okarLak alapján

név/Cég'oóv: Zuglói KözbkíüDsági noE-prüíil Kí!
Széídiishz V14S Büdap^aZ i^oki Aüolfu.. 36.]
Adóazá'íií: 230844ÓÁ2~42

miíií Megrendelő az alábbiak s.zcrinf nyUatkozimk;

.A.Z álLalunk megrendelt épíicsi-szerekMí é:, egyéb szerelési aiunka

rzegnevezéseí Zugló térf'gyeló i''endazerébeu 4 db k-imera JeMfeZsiénelc ravZáss 
Cbmg; Badaessb ZT2'. XerlíAi'

Építési hatósági engecíély-k-ötelcs:

'■ZvicRreleló válasz aláhúzandó

Biidaj'.'esá 201'. no\enibi';r i2-

ípeiT^=

Neni‘

.Megrendeüi nyilarkozaíra jogosult kénviseloj.


