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VALLALKOZASI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészről ERDEXX Hungary Kft.

székhelye: 2120 Dunakeszi, Pihenő utca 12. 

adószáma: 14313604-2-13 

képviselője: Földvári Csilla ügyvezető

továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.

székhelye: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36.

adószáma: 23084454-2-42

képviselői: Kovács-Csincsák László ügyvezető

továbbiakban, mint Vállalkozó

között az alulírott napon az alábbi feltételekkel:

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. Megrendelő megbízása alapján Vállalkozó vállalja a 1142 Budapest Komáromi út 2. sz. 
alatti ingatlanon működő létesítmény riasztó rendszerének kiépítését, hálózatra kötését az alábbi részfeladatok 
szerint:

- Épületben minden kültéri nyílászáróval ellátott zóna ellenőrzésére alkalmas, az épületen kívülre nyíló ajtók 
nyitásérzékelővel való védését biztosító, a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. központi ügyeletére 
bekötött távfelügyeleti kommunikációval és 24 órás szünetmentes tápellátással rendelkező riasztórendszer 
kiépítése

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

2. teljesíte's, határidők

2.1. Megrendelő előzetes értesítését és Kivitelezővel való egyeztetést feltételezve az alábbi tartalommal és 
határidőkkel teljesít Vállalkozó:

1. Komplett kivitelezés Riasztórendszer 
végpontjainak, 
nyomvonalának 
megtervezése, kiépítése, 
beüzemelése, távfelügyeletre 
kötése, programozása.

2015.06.30.

2. Oktatás Riasztórendszer működésének 
oktatása, személyzet 
kódjainak felprogramozása, 
obiektum adatlap elkészítése.

2015.06.30.



2015.05,29,

2.2. Vállalkozó jogosult a határidő lejárta előtt is teljesíteni. .

2.3. Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét, 
vagy minőségét érinti. A figyelmeztetés e! 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 az ebből eredő határidő 
eltolódást. 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 a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, illetve tanúsífja, hogy rendelkezik a vállalt Feladat 
elvégzéséhez szükséges jártassággal, jogosultságokkal, továbbá garantálja, hogy a vállalt Feladat, 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 
dolgozóik), ill. bevont alvállalkozó(k) alkalmazásának minden szempont szerinti jogszerűségéről gondoskodni. 
Vállalkozó alváltalkozó(k) bevonása, ill. közvetített szolgáltatás igénybe vétele esetén is teljes körűen és 
közvetlenül felelős a Szerződésben foglaltak teljesítéséért.

3. FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1. A vállalkozási díj összege

nettó 456. 470,- Ft + ÁFA (27%),

azaz nettó négyszózötvenhafezer - négyszázhetven forint plüsz általános forgalmi adó.

3.2. A riasztóközpont helyén 230V betáp biztosítása nem a Vállalkozó feladata, a vállalkozási díj nem tartalmazza.

3.3. A Vállalkozó a kívifelezés megkezdése előtt, előleg bekérőt óH/t ki a vállalkozási díj 50%-ról, amelynek 
beérkezését követően tudja a munkát elkezdeni. Vállalkozó a fennmaradó vállalkozási dijat kizárólag a 
kifogástalan és teljes körű teljesítést követő számlabenyújtással érvényesítheti.

3.4. 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 kel! benyújtani. Ezek hiányában, valamint a mindenkor 
hatályos, számlázásra vonatkozó rendeleteknek nem megfelelően kiállított számlát Építtető fizetés nélkül jogosult 
visszaküldeni.

3.5. Megrendelő köteles az általa aláírt teljesítési igazolást követően benyújtott, szabályszerűen kitöltött számla 
ellenértékét 8 napon belül átutalással megfizetni Vállalkozó által megjelölt bankszámlára.

4. KÉSEDELEM

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

5. KAPCSOLAHARTÁS, UTASÍTÁS

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

a./ Megrendelő részéről: Tóth Géza
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b./ Vállalkozó részéről: Kovács György biztonságtechnikai vezető

6. FELMONDÁS, MEGSZŰNÉS

6.1. Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni,

o a Megrendelő késedelmes fizetése esetén, amennyiben a Megrendelő fizetési késedelme meghaladja a 15 
napot. A Vállalkozó elállása esetén, jogosult az addig elvégzett munkák ellenértékére, valamint az igazoltan 
vásárolt anyagok és berendezések ellenértékére, amennyiben ezeket a Megrendelő részére hét napon beiül 
átadja és nem kerültek beépítésre, feltéve, hogy ilyen anyagok és berendezések megrendelése a szerződés 
felbontása előtt történt, ezek minőségileg megfelelőek és alkalmasak a munkálatok elvégzésére.

o A törvényben biztosított, valamint a szerződésen alapuló megszüntetések lehetőségén kívül, a Megrendelő 
jogosult a szerződést írásban megszüntetni. Ilyen esetben a Vállalkozó jogosult az addig elvégzett munkák 
ellenértékére, valamint az igazoltan vásárolt anyagok és berendezések ellenértékére, amennyiben ezeket a 
Megrendelő részére hét napon belül átadja és nem kerültek beépítésre, feltéve, hogy ilyen anyagok és 
berendezések megrendelése a szerződés felbontása előtt történt, ezek minőségileg megfelelőek és 
alkalmasak a munkálatok elvégzésére. 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, amelyek a teljesítést követően, mások által végzett későbbi 
módosítással vagy továbbtervezéssel összefüggésben merültek fel.

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

7.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVl. Tv. 3.§ (1) bekezdése alapján átlátható
szervezetnek minősül. Kijelenti továbbá, hogy a fenti jogszabályi rendelkezésekkel 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 2 eredeti példányban készül, 1 példány Megrendelőt, 1 példány Vállalkozót illeti meg.

Budapest, 2015. 06.01.

ERDEXX Hungary Ktt. Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.
MEGRENDELŐ VÁLLALKOZÓ
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