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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött a

- Zuglót Közbiztonsági non-profit Kft.

Cim: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36.)

. adószám: 23084454-2-42

bankszámlaszám: Magnet Bank 16200120-18521205 

cégbejegyzés száma: 01-09-952185 

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

. és az

- Cég név: ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.

. Cím: 1149 Budapest, Angol u. TL

adószám: 12350508-2-42 I

bankszámlaszám: 10100840-'63060200--01002000 

cégbejegyzék száma: 01-09-668279 

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) 

között az alábbi feltételek szerint:
Preambul um

Jelen Vállallcozási szerződés (a továbbiakban: szerződés) a „Zuglói térfigyelő rendszer 
bővítése 2014/2” tárgyban, 2014, szeptember 30-án a megbívandó gazdasági szereplők részére 
megküldött ajánlattételi felhívással indított, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVTII. 
törvény (a továbbiakban Kbt.) 122/A. §-a szerinti, nemzeti eljárásrendbe tartozó közbeszerzési 
eljárás (a továbbiakban: eljárás) eredményeként jött létre az Eljárás Ajánlatkérője, mint 
Megrendelő és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó között az Eljárás 
dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesítésére a Kbt. rendelkezéseinek 
megfelelően.

Mivel a Szerződés az Eljárás szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen 
értelmezendő, a közte és az Eljái'ás dokumeotumaj közötti ellentmondás esetén, illetve abban 
az esetben, ha a Szerződés valamelyilc lényeges szerződési feltételről nem rendelkezik, a 
következő alkalmazási sorrend érvényesül: ajánlattételi felhívás, ajánlattételi dokumentáció és 
mellékletei, az esetleges kiegészítő tájékoztatások, a jelen Szerződés, végül Vállalkozó, mint 
Ajánlattevő ajánlata (a továbbiakban bármelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a jelen 
Szerződés nem lehet ellentétes ajánlattevő ajánlatában meghatározott és értékelésre kerülő 
ajánlati elemekkel. Az e pont szerinti sorrend azt jelenti, hog)^ a sorrendben előrébb álló 
Dokumentum ellentmondás vagy szabályozatlan feltétel esetén érvényben megelőzi az utána 
következőt.
A fent me^atározott dokumentumok jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, 
azonban fizikailag nem kapcsolódnak jelen Szerződéshez.
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számú VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2.

1. Tárgy: A zuglói térfigyelő rendszer bö\dtése „Zuglói térfigyelő rendszer bővítése 2014/2” 
tárgyú közbeszerzési eljárás Dokumentumai szerint a Vállalkozó 3822/3177/2014. számú 
árajánlata alapján. Vállalkozó fenti számú árajánlata jelen szei-ződés elválaszthatatlan 
részét képezi.

2. Vállalkozói díj:

Nettó vállalkozói díj;
27 % ÁFA;
Vállalkozói díj bruttó összege:

7.989.287,- Ft 
2.157.107,- Ft 

"l0.146.394,-Ft

a)

A vállalkozói díj bruttó összege: 10.146.394,- Ft, azaz tízmillió-száznegyvenhatezer- 
háromszázkilencvennégy forint.

Megrendelő a vállalkozói díj teljes összegét a telepített rendszer sikeres átadás-átvétele 
után, a Vállalkozó által benyújtott számla alapján, a Kbt 130.§ a-ban és a Polgáif 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (l)-(2) bekezdései előírtak szerint a 
számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással kiegyenlíti Vállalkozó számlájára, 
figyelermnel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCU. törvény (Art) 36/A. § vonatkozó 
rendelkezéseire. A vállalkozói díj kiegyenlítéséig a szerződésben megjelölt berendezések 
Vállalkozó tulajdonát képezik.

b) Vállalkozó számlaszáma: 10100840-63060200-01002000

c) Amennyiben Vállalkozó Megrendelőnek felróható okból a telepítési munkálatokat nem 
tudja elkezdeni a jelen szerződés 4. a.) pontjában meghatározott határidőben illetve nem a 
Vállalkozónak feLróható okból a telepítési munkálatokat nem tudja befejezni, Vállalkozó 
jogosult Tárolási nyilatlcozatot küldeni Megrendelő rezére. Ezen esetben a telepítési 
határidők a Megrendelőnek felróható késedelem időtartamával , megliosszabbodnak. 
Vállalkozó az eszközök tárolását 5 munkanapig díjmentesen, azon felül 5.000 Ft+Áfa/nap, 
azaz Ötezer forint-i-Áfa/nap összegért végzi. Amennyiben Megrendelő a jelen szerződés 4. 
a.) pontjában meghatározott kötelezettsége teljesítésével 10 munkanapot meghaladó 
mértékben késedelembe esik, úgy Vállalkozó jogosult - az iménti tárolási díjon túl - a 
Tárolási nyilatkozaton szereplő berendezések jelen szerződés 2.) pontjában rögzített 
ellenértékét Megrendelő felé kiszámlázni. Megrendelő a jelen pont szerint kiállított 
Vállalkozói számla ellenértékét a számla kézhez vételétől számított 8 napon belül köteles 
átutalással Vállalkozó felé kiegyenlíteni. Vállalkozó a telepítési munkálatokat csak a 
Tárolási nyilatkozat alapján kiállított számlán szereplő összeg számlájára történő 
beérkezése után kezdi el.

d) Megrendelő köteles a Vállalkozó készre jelentése alapján a szerződés tárgyát képező 
munka átvételét 3 munkanapon belül megkezdeni. Amennyiben a Megrendelőnek 
felróható okból az átadás-átvétel 3 munkanapon nem kezdődik meg, Vállalkozó jogosult 
15.000 Ft+Áfa/nap, azaz Tizenötezer forint+Áfa/nap összeget Megrendelő felé 
érvényesítem. Ezen összeget - a Váliallíozói díjon felül - Vállalkozó a sikeres átadás
átvétel után kiállított számlájában éi*vényesíti Megrendelő felé.

e) Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó a mindenkori hatályos, töi-vényes 
mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak 
alkalmazásával.
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számú VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3.

f) Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (I) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

g) A fentieken túl Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése 
szerinti ügyletekről Vállalkozót haladéktalanul értesíti.

h) Vállalkozó által a szerződés teljesítésében igénybe veendő alvállallcozók, szakembei-ek 
alkalmazására a Kbt 128. § (2)-(4) bekezdései irányadók.

3. KÉSEDELMES TELJESÍTÉS ÉS A KÖTBÉR

a) Megi-endelö a Vállalkozó érdekkörében felmerülő, jelen szerződés 4. c.) pontjában 
szereplő határidő késedelmes teljesítése esetén a szerződés nettó összegének 0,l%^nap 
késedelmi kötbér, hibás teljesítés esetén a szei-ződés nettó összegének 0,2%-a/nap hibás 
teljesítési kötbér felszámítására jogosult. A szerződés tárgyát képező munka meghiúsulása 
esetén a Megrendelő meghiúsulási kötbéme jogosulj amelynek mértéke a szerződés nettó 
összegének 5%-a, Vállalkozó szerződés tárgyát képező munkákra 12 hónap jótállást 
vállal. Teljesítési biztosíték a szerződéses összeg nettó értékének 5%-a Kbt. 126. §-ában 
megliatározotí feltételekkel.

b) Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó jogosult a teljesítéskor éivényes jegybanki 
alapkamatot késedelmi kamatként a Megi'cndelö felé felszámítani.

4. TELJESÍTÉS, HATÁRIDŐK

a) Megrendelő vállalja, hogy a telepítés helyszínéül szolgáló objektumot a rendszer 
telepítésére alkalmas állapotban, a Megi'endelŐ rendelkezésére álló tervdokumentációkkal 
együtt Vállalkozó részére a szerződés aláírását követő 5. napon munkavégzésre átadja. 
Felek a munkaterület átadás-átvételéről a helyszínen jegyzököny\^ct vesznek fel.

b) Vállalkozó köteles a Megrendelő munkaterület átvételére szóló felhívásától számított 3 
munkanapon belül a munkaterületet átvenni, amennyiben az a szerződés tárgyát képező 
munka végzésére alkalmas állapotban van.

c) Vállalkozó a szerződés tárgyában leírt munkákra vonatkozó teljesítést 2015.01,30-ig 
befejezi, mely magában foglalja a tesztüzemet. Vállalkozó jogosult a megadott határidő 
előtt is teljesíteni. A Felek a Ptk. 6:231. § (3) bekezdésének alkahnazását kizáiják.

d) A szerződésben vállalt munka területenlcénl 3 ütemben készül el.
I. ütem: eszközök leszállítása, telepítése

II, ütem: beüzemelés, beállítások 
HL ütem: átadás-átvétel, oktatás

j) Szerződő felek a szerződés tárgyát képező munkára I. osztályú teljesítésben állapodnak 
meg. .
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. faáinú VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 4.

k) Vállalkozó a harmadik személynek okozott kárért a Ptk. XXVI. fejezete rendelkezésinek 
megfelelően vállal felelősséget.

l) Vállalkozó árkockázati fedezet felszámítására nem jogosult,

5. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

a) Megrendelő köteles a Vállalkozó készre jelentése alapján a szerződés tárgyát képező 
munka átvételét 3 munkanapon belül megkezdeni.

b) Az átvételnek, a Megrendelőnek felróható okból történő késedelme vagy elhúzódása 
esetén Vállalkozó a késedelem mértékéig mentesül a 3/a. pontban vállalt késedelmi kötbér 
kötelezettsége alól a készre jelentésben megjelölt naptól kezdődően.

c) A teljesítést követően Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, mely tartalmazza:
- a beépített rendszerelemek tételes felsorolását, felszerelési helyét, típusát és gyári számát
- a Vállalkozó által a Megrendelőnek a rendszerelemek rendeltetésszerű üzemeltetéséhez 

szükséges tájékoztatás és az erre vonatkozó magyar nyelvű dokumentációk átadásának 
megtörténtét és a dokumentumok felsorolását,

- az üzembe helyezett berendezések üzemszerű működtetéséhez szükséges betanítás
megtörténtét, ,

- más, a Megrendelő és/vagy a Vállalkozó által a rendszer működésével kapcsolatban 
fontosnak ítélt bejegyzéseket.

d) Megrendelőnek jogában áll az átadás-átvételi jegyzőkönyvben 
megszüntetésére vonatkozóan póthatáridöket megjelölni.

a hiányosságok

e) Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő által kijelölt biztonsági szolgálatot és személyeket 
a telepített rendszer átadás-átvételekor a rendszer kezelésére, működtetésére kioktatja és 
erről oktatási jegyzőkönyvet vesz fel.

6. JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG FELTÉTELE!

a) A jótállás a rendszer átadás-átvételi jegyzőkönyve aláírásának napján kezdődik.

b) Vállalkozó az általa szállított és installált termékekre 12 hónap jótállási kötelezettséget 
vállal.

c) Vállalkozó vállalja, hogy a jótállási időszak alatt bejelentett jogos követelések a jótállási 
időszak lejárta után hat hónappal is érvényesíthetőek.

d) Megrendelő köteles az észlelt hibát telefonon bejelenteni, majd ezután azt írásban 
Vállalkozó felé megerősíteni. Vállalkozó az esetleges meghibásodást a bejelentéstől 
számított 24 órán belül elhárítja. Vállalkozó a hibás termékeket vagy azok bármely részét 
Megrendelő részére térítésmentesen megjavítja vagy kicseréli. A hibás és garancia 
keretében kicserélt alkatrészek Vállalkozó tulajdonát képezik.

e) Vállalkozó készséget fejez ki arra, hogy a jótállási idő alatt a jótállás körébe nem taitozó 
szolgáltatásokra vonatkozóan, illetőleg a jótállási idő lejárta után a Megrendelővel

W
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közösen megbatározott feltételek szerint a jótállási időn túli szervizellátás biztosítására 
karbantartási szerződést köt.

f) Vállalkozó garanciális kötelezettsége nem terjed ki azon hibákra, amelyek harmadik fél 
cselekményeire, légköri kisülésekre, túlfeszültségre, vegyi hatásokra, illetve nem 
rendeltetésszerű használatra vezethetők vissza.
A garancia nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, az illetéktelen 
beavatkozásból, vagy - nem a Vállallcozónak felróható okból - a karbantartás 
elmulasztásából származó meghibásodásokra.

g) A garancia teljes elvesztésével jár, ha a Vállalkozó írásbeli engedélye nélkül a 
Megrendelő, Felhasználó vagy egy kifejezetten fel nem jogosított külső fél a berendezés 
báimely részét javítja, módosítja vagy bővíti.

7 TITOKTARTÁS

a) Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy munkatársai jelen szerződés megkötése esetén 
a Megrendelőre vonatkozó és rendelkezésére bocsátott adatokat, valamint a tudomására 
jutott információkat üzleti titoklcént kezeli, azokat mással nem közli. A titoktartási 
kötelezettség megszegése esetén az ebből eredő kárért Vállalkozó teljes felelősséggel 
tartozik,

8. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

- Az á^-'ételre, az ellenőrzésre és a rendszer kezelésére jogosult személyek megnevezése.
- A munkák ellenőrzésekor észlelt hiányosságokat illetve a kivitelezést befolyásoló 

változásokat vállalkozó felé írásban jelezni.
- Minőségellenőizést rendszeresen biztosítani.
- Vállalkozó munkavégzéséhez energiavételezést valamint zárható aiiyagtárolást biztosítani.

9. Megrendelő megbízottjának
- neve:
- telefonszáma:
- címe:
- meghatalmazásának köre;

10. Vállalkozó megbízottjának
- neve:
- telefonszáma:
- címe:
- meghatalmazásának köre:

11. A SZERZŐDÉS FELTÉTELEI

Csillag Endre

Krupla Károly

a) Szerződést egyoldalúan a másik fél súlyos és annak felróható szerződésszegése esetén a 
vétlen fél jogosult jelen szerződést azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján 
egyoldalúan megszüntetni a szerződésszegő fél kártérítési kötelezettsége mellett. Más 
esetben a szerződés egyoldalúan nem szüntethető meg.
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b) Megszűnik a szerződés, ba az abban foglalt kötelezettségek maradéktalanul teljesülnek,

c) Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani a Kbt. 125. § (5) 
bekezdésében foglalt feltételek bekövetkezésekor, tekintettel a Kbt. 125. § (6) 
bekezdésében foglaltakra is.

d) Felek kijelentik, hogy a teljesítés során a szerződésben vállalt feltételeknek megfelelően 
járnak el. Ha bármelyik fél érdeldcörében a körülményekben olyan mértékű változás 
következik be, amely a teljesítést lehetetlenné teszi, és ez az állapot 60 napon belül nem 
áll hel^Te, a vétlen fél jogosult jelen szerződést azonnali hatályú rendkívüli felmondás 
útján egyoldalúan megszüntetni a másik fél kártérítési kötelezettsége mellett.

e) Jelen szerződés csalc a Felek egybehangzó akaratával, írásban a Kbt. rendelkezéseivel - 
különösen annak 132. §-ával - összhangban módosítható, és a szerződésben foglalt 
valamennyi jognyilatkozat is csak írásbeli alakban érvényes.

12. SZELLEMI TERMÉK HASZNÁLATI ÉS TULAJDONJOGA

a) Jelen szerződés teljesítésével vállalkozó a vállalt teljesítésekhez kapcsolódó szellemi 
tennékek földrajzi és időbeli korlátozástól mentes felhasználási jogát a megrendelő 
részére átadja, amelyek kizárólag a telepített rendszerfek) rendeltetésszerű üzemeltetésére 
használhatóak fel.

b) Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincsen olyan joga, ami korlátozná 
vagy akadályozná a jelen szerződés szerinti szolgáltatások Megrendelő általi 
felhasználását. Amennyiben bármely harmadik személy a szolgáltatás Megrendelő általi 
felhasználása miatt a Megrendelővel szemben szellemi termékekkel kapcsolatos jogra 
hivaticozva vagyoni vagy egyéb igényt jelentene be, úgy Vállalkozó köteles a Megrendelő 
helyett maradéktalanul azonnal helytállni és Megrendelőt káitalamtani.

13. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Felek kijelentik, hogy
- A szerződésben vállalt feltételeknek megfelelően kölcsönösen és jóhiszeműen járnak el.
- A munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot a szóbeli tájékoztatáson túlmenően 

telefaxon valamint a vonatkozó jogszabály az építőipari kivitelezési tevékenységről, az 
építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. 
rendelet előírásainak megfelelően a munkahelyen vezetett építési naplóban is kötelesek 
egymással közölni.

- A szerződés és a dokumentumok hivatalos nyelve a magyar.

14. VIS MAIOR

a) Vállalkozó nem köteles a jelen szerződés 3. a.) pontja szerint kötbér fizetésére vagy 
kártérítésre illetőleg a Megrendelő a szerződés 11. a.) és c.) pontjai alapján nem jogosult 
azonnali hatályú felmondási jogával élni, amennyiben a Vállalkozó késedelmes teljesítése 
vis maior eredménye.

b) A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan eseteki'e vonatkozik, mely a 
Felek érdekkörén kívüli, elháríthatatlan külső okból következik be. Ilyen esetek lehetnek
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például sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és 
szállítási embargó.

c) Vis maiorra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben értesíti a 
Megrendelőt a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról

d) A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. 
Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 100 napot, a Megrendelőnek jogában áll 
a szerződés nem teljesített részétől elállni a hátrányos jogi következmények nélkül oly 
módon, hogy a Vállalkozó részére erről értesítést küld.

15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

a) Megrendelő hozzájárul, hogy nevét és szélchelyét Vállalkozó a mindenkori hatályos 
jogszabályok szerint nyilvántartásban szerepeltesse és a rendőrhatóság a tevékenység 
ellenőrzése során a n3dlvántaríávsba betekinthessen.

b) Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a leszállított rendszert Vállalkozó saját 
referencialistáiban feltüntesse.

c) Az Állami Számvevőszék, valamint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal a költségvetési 
pénzeszközök felhasználására vonatkozóan ellenőizési jogosultsággal rendelkezik.

d) Felek rögzítik, hogy a Ptk. 2:47. §-ának, valamint a Kbt. üzleti titokra vonatlcozó
rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A Felek a Ptk. 6:63. § (5)
bekezdésének alkalmazását kizárják.

e) Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar
jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény, valamint a tárgyra vonatkozó egyéb előírások érvényesek az 
általánosan elfogadott szakmai szokások figyelembe vételével Jelen szerződés
rendelkezéseit a Kbt.-vei Összhangban kell értelmezni. A Szerződésben szereplő 
jogszabáljd hivatkozások helyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy az azt 
tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az annak megfelelő, megváltozott 
jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabál}^ kell érteni, kivéve, ha a megváltozott 
jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének
alkalmazása Összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen 
szerződésnek a követehnényeivel, illetőleg céljával

f) A Vállalkozó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (6) bekezdésére 
figyelermnel, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XIL 31.) 
Komi. rendelet 50. § (la) bekezdésének megfelelően akként nyilatkozik, hogy a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése l. pontjának megfelelő 
átlátíiató szei'vezetnek minősül

g) Felek kijelentik, hogy jelen szerződés aláírásával hozzájátulnak a Szerződés főbb 
adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXÎI. tv. 37.§ (1) bek. (1. melléklet III. táblázat 4. sor) szerinti közzétételéhez.

(
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h) Szerződő felek a vitás kérdéseket megpróbálják békés úton rendezni. Amennyiben ez 
sikertelen, úgy Felek jogosultak igényükéit polgári peres úton, bíróság előtt érvényesíteni.

i) Szerződő felek a jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után, mini akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

j) Jelen szerződés csak a Megrendelő által cégszerűen aláírt 4 példánynak Vállalkozó által 
történő átvételét követő napon lép hatályba. .

lapest, 2014.10.27

MEGRENDELŐ 
Zuglói Közbiztonsági non-profit

VÁI.JAI.KOZá
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Nyilatkozat

Építési hatósági engedély-köteles megbízáshoz

A 2007. évi CXXVII. - az általános forgalmi adóra vonatkozó - tön^ény 142.§ (1) 
bekezdésének b) pontjában elöírtalc alapján

Név/Cégnév: Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft
Székhely; 1145 Budapest, Laki Adolf u. 36.)
Adószám; 23084454-2-42

mint Megi'endelő az alábbiak szerint nyilatkozunk:

Az általunlc megrendelt építési-szerelési és egyéb szerelési munka

Megnevezése: Zuglói térfigyelő rendszer bővítése
Címe; Budapest XIV. kerület

Építési hatósági engedély-köteles:

Igen^

Nem*

*Megfelelő válasz aláhúzandó

Budapest, 2014.

Megrendelő nyilatkozatra jogosult képviselője

ZüGi.Ó^ KOZBíZTCrLÍÁGr 
KFT
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