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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészről Zuglói Egészségügyi Szolgálat
székhelye: 1148 Budapest, Őrs vezér tér 23. 

adószáma: 15514750-204-2 

képviselője: Dr. Révai Tamás Igazgató Főorvos 

tovóbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.

székhelye: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36. 

adószáma: 23084454-2-42 

képviselői: Steiner Attila ügyvezető 

továbbiakban, mint Vállalkozó

között az alulírott napon az alábbi feltételekkel:

Î. SZERZŐDE'S TÁRGYA

1.1. Megrendelő megbízása alapján Vállalkozó vállalja a 1148 Budapest Örs vezér fér 23. sz. 
alatti Szakrendelő önkormányzati fenntartású intézmény video rendszerének kiépítését, hálózatra 
kötését az alábbi részfeladatok szerint:

• Az ingatlan területén zóna megfigyelés éjszakai infra megvilágítással, helyi folyamatos 
rögzítéssel kerül kiépítésre, a csatolt árajánlat alapján

1.2. Jelen vállalkozási szerződés tárgyának alapja a Megrendelő által elfogadott. Kivitelezővel
helyszíni bejárás során egyeztetett műszaki tartalom alapján készült árajánlat, amely jelen szerződés 1 .sz. 
mellékletét tartalmazza. ‘

1.3. Megrendelő tudomásul bír arról a tényről és egyben hozzájárulását adja, hogy jelen vállalkozási 
szerződés tartalmán felül, a Vállalkozó üzemeltetésében lévő parkoló és a hozzá tartozó területeken 
további biztonsági kamerákat telepít. Ezzel egységes video megfigyelés alá vonja a ZESZ őrs vezér téri 
Szakrendelő valamennyi területét.

1.4. Megrendelő tudomással bír arról a tényről és egyben hozzájárulását adja, hogy a video 
rendszert - a Zugló több pontján kiépülő video távfelügyelet rendszer részeként - vállalkozó saját 
költségén a távfelügyeleti központba bekapcsolja, ide értve a jelátvitel és egyéb eszközök költségét.

2. TELJESÍTÉS, HATÁRIDŐK

2.1. Megrendelő előzetes értesítését feltételezve az alábbi határidővel teljesít Vállalkozó:

2.2.

Folyamatos munkavégzés biztosítását feltételezve a megrendeléstől számított 30 napon belül. 

Vállalkozó jogosult a határidő lejárta előtt is teljesíteni.

2.3. 2.3. Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a 
teljesítés idejét, vagy minőségét érinti. Amennyiben a Megrendelő okszerűtlen utasítást ad, erre őt a 
Vállalkozó köteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadásának következményei a 
Megrendelőt terhelik.

2.4. Felek kölcsönös egyetértésben megállapodnak, hogy amennyiben Vállalkozó a feladatát rajta 
kívülálló ok miatt nem tudja teljesíteni, úgy azt akadályoztatás címén írásban köteles jelezni 
Megrendelő felé. Az akadályoztatást közlő levélnek tartalmaznia kell az akadályoztatás okát, valamint
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az ebbői eredő határidő eltoiódást. Megrendelő, ha az akadályoztatás tényét - indokolt esetben - 
elfogadja, úgy az új határidő elfogadásával visszaigazolja azt, amennyiben nem ismeri el, úgy írásban 
jelzi azt Vállalkozónak.

2.5. Vállalkozó - jogi és anyagi felelősségének terhe mellett - a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, 
illetve tanúsítja, hogy rendelkezik a vállalt Feladat elvégzéséhez szükséges jártassággal, 
jogosultságokkal, továbbá garantálja, hogy a vállait Feladat kifogástalan, teljes körű elvégzéséhez 
szükséges minősítéssel, szaklétszámmal és egyéb kellékkel rendelkezik, illetve mindezeket alvállalkozó 
bevonása esetén is biztosítja.

2.6. Vállalkozó a jelen Szerződésből eredő feladatait saját maga által és/vagy kvalifikált alvállalkozó 
bevonásával, illetve közvetített szolgáltatás igénybevételével jogosult teljesíteni, továbbá saját 
felelősségére és költségére köteles vállalt feladatainak elvégzésére alvállalkozó(ka)t alkalmazni, 
valamint az általa foglalkoztatott dolgozó(k), ill. bevont alvállalkozó(k) alkalmazásának minden 
szempont szerinti jogszerűségéről gondoskodni. Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása, ill. közvetített 
szolgáltatás igénybe vétele esetén is teljes körűen és közvetlenüi felelős a Szerződésben foglaltak 
kifogástalan teljesítéséért.

2.7. Vállalkozó felelős a jelen Szerződés minden részletének szerződésszerű teljesítéséért és felel az 
alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért is, függetlenül attól, hogy azokat 
saját maga, vagy alvállalkozója, esetleg mós bevont harmadik személy alkalmazza, ill. használja fel.

3. FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1. A vállalkozási díj összege

561.200,- Ft + ÁFA (27%),

azaz öfszázhatvanegyezer kettőszáz forint plusz általános forgalmi adó.

3.2. Vállalkozó részszámla benyújtására jogosult az alábbi ütemezésben és összegekkel:

Ellenerteke időpontja "

Zuglói Egészségügyi Szolgálat 
video rendszer kiépítése 561.200 Ft + ÁFA

Kivitelező általi sikeres 
műszaki átadás
átvételt követően

3.3. Vállalkozó a vállalkozási díjat kizárólag a kifogástalan és teljes körű teljesítést követő 
számlabenyújtással érvényesítheti. A számlók benyújtásának feltétele Megrendelő teljesítésigazolásának 
számlához történő csatolása.

3.4. Megrendelő részéről teljesítésigazolás aláírására jogosult személy Dr. Révai Tamás Igazgató 
Főorvos

3.5. A számla benyújtása személyesen vagy postai úton lehetséges. Postai úton benyújtott számla 
borítékján fel kell tüntetni a Megrendelő által kijelölt kapcsolattartó személy nevét is. A számlát a 
mindenkor hatályos, az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásai szerint kell benyújtani. Ezek 
hiányában, valamint a mindenkor hatályos, számlázásro vonatkozó rendeleteknek nem megfelelően 
kiállított számlát a Megrendelő fizetés nélkül jogosult visszaküldeni.

3.6. Megrendelő köteles az általa aláírt teljesítési igazolást követően benyújtott, szabályszerűen 
kitöltött számla ellenértékét 30 napon belül átutalással megfizetni Vállalkozó által megjelölt 
bankszámlára.

4. KESEDELEM

4.1. Felek megállapodnak, amennyiben a Megrendelő díjfizetési kötelezettségét esedékességéig 
nem teljesíti. Vállalkozó jogosult a késedelembe eséstől a kifizetés napjáig terjedő időre a MNB által 
közzétett érvényes alapkamat kétszeresének megfelelő éves késedelmi kamat időarányos részét 
Megrendelővel szemben felszámítani.
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5. KAPCSOLAHARTÁS, UTASÍTÁS

5.1. Szerződő felek - a zökkenőmentes együttműködés biztosítósa érdekében - kapcsolattartásra az 
alábbi személyeket jelöli ki:

oj Megrendelő részéről: Stella Péter gazdasági igazgató

b./ Vállalkozó részéről; Németh László biztonságtechnikai Igazgató

6. FELMONDÁS, MEGSZŰNÉS

ó. 1. Vállalkozó jogosult a szerződést felmondani, ha a Megrendelő

o a lényeges kérdésekben a Vállalkozó jelzésére határidőn belül nem foglal állást, utasítást nem ad a 
Vállalkozónak,

o a teljesítést bármely oknál fogva leállítja és ennek időtartama az egy hónapot meghaladja.

6.2. A Megrendelő vállalja, hogy ha egyoldalúan írásban felbontja ezen szerződést, a Vállalkozónak 
az elvégzett munka készültségi fokának megfelelő díjat megfizeti.

7. EGYÉB RENDLEKEZÉSEK

7.1. Vállalkozó nem felel a rendszer azon hibáiért, amelyeke teljesítést követően, mások által 
végzett későbbi módosítóssal vagy továbbtervezéssel összefüggésben merültek fel.

7.2. A jelen szerződéshez csatolt 1 .sz. melléklet (Vállalkozó árajánlata) e szerződés részét képezi, és ebbői 
következően a szerződés csak a mellékletben foglaltakkal együtt érvényes.

7.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Tv. 3.§ (1) bekezdése alapján 
átlátható szervezetnek minősül. Kijelenti továbbá, hogy a fenti jogszabályi rendelkezésekkei tisztában 
van és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

7.4. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéssel kapcsolatos minden vitájukat egyeztetés 
keretében rendezik, bíróság elé azt csak akkor terjesztik, ha az egyeztetés véglegesen meghiúsult.

7.5. E szerződésben és mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a 
szerződés tárgykörére hatályos más jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

7.6. Jelen szerződés 5 eredeti példányban készül, 3 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illeti 
meg.
Budapest, 2014.,^
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ÁRAJÁNLAT
ÖRS VEZÉR TÉRI SZAKRENDELŐ

1148 Budapest, Örs vezér tere 23

Helyszíni felmérést követően az alábbi javítási és bővítési munkálatokra:

• ruhatár kiadó pultja feletti kamera elhelyezése és bekötése a portaszolgálati 
központi rendszerbe

• központi rögzítő egység bővítése kamerák telítettség miatt

Típus Megnevezés
Menny 
[db, m]

Egységár
[Ft]

Munkadíj
[Ft]

Anyeg
összesen

[Ft]

Munkadíj
összesen

IFt]
WDRIR WDR MDN Ai OSD 2,8-12 kamera 1 22 900 2 000 22 900 2 000
RG<59 Video kábel meghúzva, szerelve 20 100 200 2 000 4 000
BNC BNC-RG59 4 100 200 400 800
3x1 MTK 12V-OS kábelezés 20 160 200 3 200 4 000
MCS2 kábelcsatorna MCS2 20 200 200 4 000 4 000
EGYÉB Egyéb szerelési anyagok 1 1 000 0 1 000 o|
SPS3000 Stabilizált, kapcsoló üzemű 12V/5A tápegység 1 6 900 1 000 6900 1 000

MN3024 Webserver 32 csatornás arányos rész 10 
kamerára 1 180 000 5 000 180 000 5 000

SWL Software licence 10 30 500 1 000 305 000 10 000
összesen 525 400 30 800

jProgramozás, üzembe helyezés, ellenőrzés, oktatás
iNettó összesen

5 000
561 200

APA 27% 151 524
ÍBruttő összesen

Garancia
A beépített eszközökre 12 hónap teljes körű cseregarandát vállalunk a karbantartási 
szerződésben foglaltak szerint.

Határidők
A megfigyelő rendszer üzembe helyezése a megrendeléstől számított 15 munkanapon belül.

Fizetési feltételek
A műszaki átadást követően a végszámla benyújtását követő 8 napon belül banki átutalással.

Budapest, 2014. november 5.

Németh László 
biztonságtechnikai igazgató

E-mail: infb@zknp.hu
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