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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészről Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17.

adószáma: 12099461-2-42

képviselője: Baracskai Gábor vezérigazgató

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 feitételekkel:

1. SZERZŐDÉS TARGYA

1.1. Megrendelő megbízása alapján Vállalkozó vállalja a 1142 Budapest, Egressy út 62. 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 1 .sz. mellékletét 
tartalmazza.

2. TELJESÍTÉS, HATÁRIDŐK

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

1.
I

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

2015.04.24.

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



2.2. Vállalkozó jogosult a határidő lejárta előtt is teljesíteni.

2.3. Vállalkozó köteles teljesítése során szükség esetén egyeztetni az érintett szakági tervezőkkel Kivitelező 
képviselőivel ten/ezőivel. Az egyeztetéseken készült jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt Vállalkozó köteles 
megküldeni Megrendelő kapcsolattartójának.

2.4. 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.

2.5. 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.

2.6. 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 vállalt Feladat kifogástalan, teljes körű elvégzéséhez szükséges minősítéssel, minőségbiztosítási 
rendszerrel, szaklétszámmal és egyéb kellékkel rendelkezik, illetve mindezeket alvállalkozó bevonása esetén is 
biztosítja.

2.7. 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 alvállalkozófkajt 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 
közvetlenül felelős a Szerződésben foglaltak kifogástalan teljesítéséért.

2.8. 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 más bevont harmadik személy alkalmazza, ill. használja fel.

3. FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1. A vállalkozási dij összege
nettó 203. 050,- Ft + ÁFA (27%),

azaz nettó ketfőszózhóromezer- ötven forint plusz ólfalónos forgalmi adó.

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

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

3.4. Megrendelő részéről teljesítésigazolás aláírására jogosult személy a vezérigazgató.

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, számlázásra vonatkozó rendeleteknek nem megfelelően kiállított számlát 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. KÉSEDELEM

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.



S. KAPCSOLATTARTÁS, UTASÍTÁS

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

a./ Megrendelő részéről: Kertész Dániel

bV Vállalkozó részéről: Kovács György biztonságtechnikai vezető

6. FELMONDÁS, MEGSZŰNÉS

6.1. Vállalkozó jogosult a szerződést felmondani, ha a Megrendelő

o a lényeges kérdésekben a Vállalkozó jelzésére határidőn beiül 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, 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 CXCVI, 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 5 eredeti példányban készül. 3 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illeti meg.

Budapest, 2015. hónap, nap

Váívs^amáikodási Közszoígálfató 
Zúi'ikörűen Muküdő^szvéii>1ársaság

Zuglói VárosgMdálkodósi Közszolgáltató Zrt.
MEGRENDELŐ

Képviselő: Baracskai Gábor vezérigazgató

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.
VÁLLALKOZÓ

Képviselő: Kov0cs-Csincsqfefc®9dS§yve?feti&



ZKNP Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft.
1145 Budapest, Laky Adolf utca 36, 

Telefon: +36 1/211 22 33

RIASZTÓRENDSZER ARA3ANLAT

1142 Budapest, Egressy út 62.

Az ajánlatkérő célja egy olyan riasztórendszer létesítése, amely

• Az Iroda helyiségeinek riasztórendszerrel történő védelmét lehetővé teszi.
• ügyfélszolgálaton rádiós támadásjelző gombbal van ellátva,
• ZKNP központi ügyeletére bekötött távfelügyeleti kommunikációval rendelkezik,
• Rendszer 24 órás szünetmentes tápellátással rendelkezik.
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SP5050 + K32 LED kezelő szett 1 33 500 5 000 33 500 5 000 38 500

8 zónabövitő modul 1 9 000 2 000 9 000 2 000 11 000

16V 45VA táoeqvséq 1 2 200 500 2 200 500 2 700

280x280 doboz 1 2 200 1 000 2 200 1 000 3 200

Tamper kapcsoló 1 550 200 550 200 750

Akkumulátor 12V/6.5Ah 2 3 600 500 7 200 1 000 8 200

Kültéri hanq-fénvielző 1 6 800 2 000 6 800 2 000 8 800
Paradox Pro infra mozqásérzékelő 10 2 400 800 24 000 8 000 32 000
Nvitásérzékelő 1 800 800 800 800 1 600
Rem101 vezeték nélküli pánik qomb 1 5 800 500 5 800 500 6 300
B02 beltéri hanqielző 1 1 700 800 1 700 800 2 500

Riasztó kábel 6x0.22 100 50 200 5 000 20 000 25 000
Kábelcsatorna 60 160 200 9 600 12 000 21 600
Rádió kommunikátor antennával, relépanel 1 32 900 1 000 32 900 1 000 33 900
Eovéb anvao. prooramozás. betanítás 1 2 000 5 000 2 000 5 000 7 000

NETTÓ ÖSSZESEN 143 250 59 800 203 050

BRUTTÓ ÖSSZESEN 257 874

Riasztórendszer kiépítésének feltételei:
• munkaterület nyomvonal! egyeztetése
• központ helyén 230V hálózati feszültség biztosítása
• Külön kismegszakítóval védett, független áramkör biztosítása

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

Határidők
Jelen árajánlatunk a rendszer teljes egészében történő megrendelése esetén 300 HUF/EUR 
árfolyamon 15 napig érvényes.

Kivitelezés
írásos megrendeléstől számított 10 munkanapon belül.

Fizetési feitételek
A műszaki átadást követő 8 napon beiül átutalással.

Budapest, 2015. ápriiis 15.

Németh László 
biztonságtechnikai vezető

E-mail: biztonsagtechnika@zknp.hu Web: www.zknp.hu

mailto:biztonsagtechnika@zknp.hu
http://www.zknp.hu

