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Megrendel6 ,,Takaritdsi feladatok elldtdsa az EMI Nonprofit Kfi. budapesti telephelydn 6s a
Szentendre lpari Park, Tfinddelmi Laborat1rium teriiletdn" trirgyban 2015. okt6ber 30.
napj6n a Kbt. 122. g (7) bekezd6s a) pontja szerinti hirdetrn6ny n6lkiili trirgyalisos
kdzbeszerz6si eljrfurist inditott.

Megrendel6 a kdzbeszerz6si eljrlnis soran a Vrillalkoz6t hirdette ki nyertesnek az l. 6s 2.
sziimri r6sz (1. rdsz: Takaritdsi feladatok elldtdsa az EMI budapesti telephelydn (1113
Budapest, Di6szegi ilt 37.) - 2. risz: Takaritasi feladatok ellatdsa a Szentendrei lpari Park,
Tfinidelmi Laboratdrium teriiletdn (2000 Szentendre, Ddzsa Gy. tit 26.) tekintet6ben,
amelynek alapjrin a Felek az allbbi szerz<id6st (tov6bbiakban: Szeru6d6s) kdtik egym66sal:

A SZERZODES TARGYA

1.) Megrendel6 megrendeli a Vrlllalkoz6, pedig elv6llalja a jelen szerz6dds
elvdlaszthatatlan mell6klet6t k6pez5 eljritist megindit6 felhiv6sban 6s ajrinlatt6teli
dokumentdci6ban, a miiszaki leirrisban valamint az esetleges kieg6szit6
t6jdkoztalisban 6s a trirgyalasi jegyz<ikiinlv(ek)ben rdgzitetteknek megfelel6en a
jelen szerz6d6sben meghatarozott feladatok ell6t6sdt.

II. A SZERzoDfs IDoBELI HATALYA, TELJEsiTfS HELYE

1.) Idobeli hat6ly:

Rlur&kyr6lrct
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Az l. risz esetAn a Felek a jelen szerz6d6st hat6rozatlan id6tartarma kdtik azzal, hogy

a komplexum elad6sa, a tulajdonosv6lt6s id6pontj6ban a szerzrid6s megsztinik
(tervezetten 2016. 6v jirnius6ig). V6llalkoz6 ezt jelen szerz6dds aLiiris6val tudom6sul

veszi 6s elfogadja.

A 2. rdsz esetdn a Felek a jelen szerz6d6st a szerz6d6skiitdst<il sz6mitott 24 h6nap
id6tartamra.

2.) Teljesit6s helye:
I . risz esetdn'. Budapesti telephely (1 1 l3 Budapest, Di6szegi [t 37.)

2. rdsz eset,!n'. Szentendrei Ipari Park (2000 Szentendre, D6zsa Gy. tit 26.)

ilI. VALLALKOZ6I OiI, PfNZOGYI F.ELTf,TELEK

1.) Altalinos takaritisi feladatok ell6t6sa eset6n:

V6llalkoz6 az 6ltalinos takarit6si feladatok tekintetdben a t6teles 6s teriileti kimutat6st
(n6gyzetm6terben) is tartalmaz6 a Megrendell 6ltal igazolt teljesit6st k6vet6en

havonta jogosult 1 db szrirnl6t benyujtani az alilobi egys6garak alapjrin sz6molt

V6llalkoz6i dijra a t6nylegesen elvdgzett 6s leigazolt munkrik utrin.

1. r6sz eset6n atkalmazott egys6g6rak (a v6gleges aj6nlatban foglaltakkal
egyez6en):

Irodak 6s t6rgyal6k takarit6srinak egys6g6,ra nett6 4,95.,'Ft/t6gyzetrn6ter+AFA,
Laborok, miihely, raktar takaritasanak egys6gara nett6 4,95.,-Fyn6glzetm6ter+AFA
Egy6b helyis6gek (tilt<iz<ik, kdzlekedti, vizes blokkok, konyha, stb) takaritasAnak

egys6grira nett6 5,1,-Ft/n6gyzetm6ter+AFA
Nagyakarit6s iira: nett6 459.000.,- FValkalom + AFA. A nagytakarit6s kiildn
megrendel6s alapj 6n tdrt6nik.

2. r6sz eset6n alkalmazott egys6girak (a v6gleges ajanlatban foglaltakkal
egYez6en):

Irodrik 6s t6rgyal6k takaritrisanak egysdgara nett6 4,95.,- FUn6gyzetm6ter+AFA ,

Laborok, mrihely, raktri( takaritasd.nak egys6grira nett6 4,95.,- Ft/n6gyzetm6ter+AFA
Egy6b helyis6gek (dlt6z6k, kdzleked6, vizes blokkok, konyha, stb) takarit6sanak

egys6gara nett6 5, l,-FVn6gyzetrn6ter+AFA
Nagytakaritris ara: nett6 459.000.,- Ft/alkalom + AFA. A nagytakaritfs kiildn
megrendel6s alapjan tdrtdnik.

A Megrendel5 rlltal igazolt teljesit6st kdvet<ien V6llalkoz6 jogosult a III.1. pontban

rdgzitett egys6g6rak alapjrin sz6ml6t ki6llitani, amelyet Megrendel6 a Vdllalkoz6
MKB Bank Zrt-n6l vezetetl10300002-10306143-49020012 sz6mir sz6ml6jara tdrt6n6
6rutal6ssal teljesit a Kbt. 130. $ (1), a Ptk. 6:130 $ (l)-(2) bekezd6se, illetve a Kbt.
130. $ (5) bekezd6se alapjrin 30 napos fizet6si hat irid6 alkalmaz6s6val' A V6llalkoz6
szrirnl6jrinak kifizet6se sorin ilinyad6 a Kbt. 130. $ (6) bekezd6se' valamint
k6telezSen alkalmazand6 a 2003. 6vi XCII. szdmri, az adbzits rendj6r<il sz6l6 tdrv6ny
36lA $-a is.

2.) Eseti takaritisi feladatok ellitisa:

V6llalkoz6 a tdteles (ahol 6rtelmezhet<i ott teriileti vagy feliileti) kimutatast is

rartalmaz6, a Megrendel<i riltal igazolt teljesit6st k6vet6en jogosult szdmla ki6llitas6ra
az eseti takaritiisi feladatok Megrendel6 6ltal igazolt elv6gz6s6t kdvet6en.



Az eseti takaritrisi feladatok dijait a jelen szerz6d6s 2. sz. mell6klete tartalmazza (a
v6gleges ajrinlatban foglaltakkal egyez<ien).

A Megrendel6 6ltal igazolt teljesit6st kdvet6en V6llalkoz6 jogosult a jelen szerzodis 2.
sz. mell6klet6ben rdgzitett dijak alapjan szdmolt dij tekintet6ben szriml6t ki6llitani (az
6ltalinos takarit6si feladatokt6l elkiildnitve ki.il6n szimlan felti.intetve), amelyet
Megrendel6 a V6llalkoz6 MKB Bank Zrt-rr€l vezetett 10300002-10306143-49020012
sz6rnri szimlijara t6rtdn6 ritutalissal teljesit a Kbt. 130. g (l), a Ptk. 6:130 g (l)-(2)
bekezd6se, illetve a Kbt. 130. $ (5) bekezd6se alapjan 30 napos fizet6si hat6rid6
alkalmaz6s6val.

A V6llalkoz6 sziml6j6nak kifizet6se sorrin irinyad6 a Kbt. 130. g (6) bekezd6se,
valamint kdtelez6en alkalmazand6 a 2003. 6vi XCII. sz6mri, az adozits rendj6r6l sz6l6
t6rv6ny 36/4. g-a is.

3.) V6llalkoz6 iital a szerz6dds keret6ben v6gzett szolg6ltatdsokra felsz6mitott dijak 6s

egys6garak a szerz6dds teljesit6s6nek id6pontj6ig fix 6mak tekintend6k, ezeket a
dijakat sanmilyen jogcimen ndvelni nern lehet - kivdtelt k6peznek ez al6l azort
esetek, amely esetek kezel6s6re a 2011. 6vi CVIII. tv. (tov6bbiakban: Kbt.)
lehet6sdget ad 6s amelyhez a Megrendel6 is hozz6jdrul. A szerz6d6ses dij magdban
foglalja a szerz6ddses feladat elldtds6val 6sszeftigg6 6s a szerz6d6ses feladat
ell6tas6hoz sztiks6ges (elj6rast megindit6 felhivrisban 6s dokumentdci6ban
meghatiirozott 6s a jogszab6lyokban kdtelez6en el6irt) valamennyi k6lts6get tov6bb6
a v6llalkoz6i hasznot, valamint szerz<idds teljesit6sdhez sziiks6ges takarit6szerek
ellen6rt6k6t, a takarit6eszk6zdk haszn6lat6aak ellendrt6k6t, a gepek haszn6latanak
ellendrtdk6t, cser6lendri szemetes zacsk6k ellen6rtdkdt, a hullad6k depondl6s
ellendrt6k6t a kijeldlt gyiijt6helyre, tovirbbd tartalmazza a Megrendel<i 6ltal biztositott
higi6niai felszerel6sek lkdztdrlo, foly6kony szappan, pissoar tablettq WC papir/
kihelyez6s6nek ellen6rt6k6t a mosd6kba, illemhelyekre, konyhri{<ba.

4.) A megrendel6 rdsz6r6l a teljesitdsigazol6sra jogosult szem6ly: Ribirinszky J6zsef,
iizemeltetes 6s IT vezet6

5.) V6llalkoz6 az adott, szab6lyos szdmlijrit a Megrendel6 6ltali elismert teljesit6st
kdvet6en nyijthatja be, amelyhez csatolni kdteles Megrendel6 teljesitdsigazolesit.

6.) Megrendel6 nem tagadhatja meg a teljesit6sigazol6s kibocs6t6s6t, amennfben a
v6llalkoz6 teljesitette ajelen szerz6d6sben meghatarozott valamennyi k6telezetts6g6t.

7.) V6llalkoz6 nem fizet, illewe szrlmol el a szerz6dds teljesit6s6vel dsszeftigg6sben
olyan kdlts6geket, melyek az 56. g (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nern
megfelel6 trirsasiig tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a V6llalkoz6 ad6k6teles
jdvedelmenek csdkkent6sere alkalmasak.

8.) Megrendel<i a kifizetdsek vonatkozfsiiban az ad6zis rendjdr6l sz6l6 2003.6vi XC[.
tdrv6ny (Ad.) 36/A.g szerint jar el, 6s felhivja Vritlalkoz6 figyelm6t, hogy
alvdllalkoz6i tekintet6ben kifizet6kdnt neki is eleget kell tennie ezen jogszab6lyi
k6telezetts6gnek.
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rv. A vALLALKoz6 JocAI fs xdror,Bzrrrsfcrr

l.) V6llalkoz6 tudom6sul veszi, hogy a napi takarit6si id6szak: munkanapokon 17.00 -
21.00 6ra, amely megrendel5 egyedi igdnye eset6n kiiliin dij felsz6mitasa n6lkiil
m6dosithat6.

2.) V6llalkoz6 koteles a jelen szerz6ddses feladatainak ell6t6s6t tdrit6smentesen

nagytakarit6ssal kezdeni az aj6nlatt6teli dokument6ci6/mriszaki

dokumentdci6/nagltakarit6si feladatoknrll el6irtak szerint.

3.) V6llalkoz6 kdteles gondoskodni an6l, hogy a jelen szerz6d6s keret6ben v6gzend6

takarit6si tev6kenys6g el16t6s6val dsszefligg6sben - speci6lis a laborokat nem 6rint<i -

a feladat ell6tasara ig6nybe vett szemllyzet a hat6lyos munkav6delmi el<iirrisokat

betartsa.

4.) Vrillalkoz6 v5llalja, hogy a szerz6dds tArgydl kdpezo tev6kenys6ge ell6t6sa sor6n az

alkalmazott tisztit6- 6s fert<itlenit6szereket a mindenkori kdzegdszsdgiigyi

el6ir6soknak megfelel6en alkalmazza. V6llalkoz6 kifejezetten tudom6sul veszi, hogy
a tisztit6 ds fert6tlenit6 szereknek rendelkeznie kell magyar nyelvri biztonsrlgi

adatlappal -Megrendel6 ig6ny esetdben V6llalkoz6 kdteles az adatlapokat.

5.) V6llalkoz6 v6llalja, hogy a szerz6d6ses feladatainak ell6t6sival 6sszefligg6s6ben

foglalkoztatott szem6lyzet rcsz5re az egdszsdget nem vesz6lyeztet6 6s biztons6gos

munkav6gzdshez sziiks6ges ismereteket rendelkez6sre bocs6tja.

6.) Vdllalkoz6 v6llalja, hogy a szerz<id6ses feladatainak ell6t6s6val tisszefiigg6s6ben

foglalkoztatott szem6lyzet r6szere a szerz6d6s teljes id6tartama alatt folyamatosan

biztositja a munkavdgz6shez munkav6delmi szernpontb6l sziiks6ges felszerel6seket,

munka- 6s v6d6eszkdz6ket, az el<iirt v6d6italt, valamint tisztrilkod6 szereket'

7.) V6llalkoz6 v61lalja, hogy a szerz<id6s teljesit6s6be bevont szakemberei erkdlcsi
bizonltvannyal rendelkeznek. Ennek keret6ben V6llalkoz6 kifejezetten nllatkozik
an6l, hogy a szerz<iddses feladatok ell6t6s6ba bevont szakemberei 6rv6nyes,

bejeglz6smentes hat6s6gi erkdlcsi bizonyitvi:l:ry t a szerztld6skdt6s id6pontjAt kdvet6

30 napon beliil 6tadja a Megrendel6nek. Amennyiben V6llalkoz6 a szerz<id6s

teljesit6s6nek id6szak6ban a Kbt.-ben meghatarozottak figyelonbev6tel6vel irj
munkaer<it kiv6n bevonni a teljesitdsbe, akkor -c tekintetben a munka

megkezd6s6nek id6pontj6ban kell Megrendel6nek Atadni az rij szakemberre

vonatkoz6 6rv6nyes, bejegyz6smentes hat6s6gi erkdlcsi bizonltv6nyt.

8.) V6llalkoz6 v6l1alja, hogy a jelen szerz6d6s al6irSsrlnak id6pontj6t k6vet6 5

munkanapon beliil a Kbt.-vel dsszhangban megadja azoknak a szakembereknek a

nev6t, akik Megrendel6n6l a takarit6si feladatokat v6gezni fogi6k.

9.) V6llalkoz6 v6llalja, hogy a szerzodds teljesitdsdbe bevonni kiviint szakemberei

r6sz,6re biztositja legal6bb a feladat e1l6t6s6hoz sziiks6ges m6rt6kig a megfelelti

munkaruh6t, munkaciP6t.
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10.)V6llalkoz6 v6llalja, hogy a szerz<id6s teljesitdse sor6n a szerz6d6s teljesit6s6be
bevont szakernberei a feladatuk ell6trisakor betartj6k a munka-, baleset- 6s ttizv6delmi
szabrilyokat. Ennek oktatris6r6l V6llalkoz6 k6teles gondoskodni.

11.) V6llalkoz6 kifejezetten nyilatkozik arr6l, hogy a szerz6d6s teljesitds6be bevont
szakemberei ismerik a feladat ell{trisdhoz sz0ks6ges 6s a feladat ell6trisa soriln
alkalmazand6 tisztit6szerek hasmdlatanak el6irdsait 6s szab6lyait.

12.) V6{lalkoz6 tudomrisul veszi 6s v6llalj4 hogy a szerz6dds teljesitdsebe bevont
szakernberei a feladat ell6trisa sorrln k6telesek viselni j6l l6that6 m6don az
egyertelmii beazonositiist 6s megsz6litas 6rdek6ben legalibb n6wel 6s c6gn6wel
ell6tott kitr26t.

13.)V6llalkoz6 tdj6koaatja a Megendelot a szolg6ltatris teljesit6se sonin dszlelt minden
olyan jelens6grdl 6s kdriilm6nyrril, amely a l6tesitm6ny tisztas6g6val 6sszefiigg.

14.)V6llalkoz6 nem felel a26rt, ha a szerz6d6sben foglalt szolgriltat6sok eg6szben vagy
r6szben nem teljesithet6ek a V6llalkoz6 tev6kenys6gi kdr6n kiviil es<i, Vrlllalkoz6
6llal, az elv6rhat6 legnagyobb gondoss6g mellett sern elhririthat6 okb6l. (llyenek
lehetnek pl.: kiils6 sztr6jk, vagy lekiizdhetetlen id6j6rdsi, illetrileg elhrtu'ithatatlan
kdzleked6si akad6lyok, stb.).

15.)V6llalkoz6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendel6 a Kbt.3l. g (l) bekezd6s e) pontja
alapjrin a szerz6dds adatait, illetve a szerz6ddst nyilv6nosseigrahozza.

16.)Amennyiben a szerz6dds teljesit6se sor6n b6rmikor a V6llalkoz6 vagy alvrillalkoz6ja
sziimrira olyan k6rtilm6ny 6ll el6, amely akadrilyozza a teljesitdst, tgy a
Vrillalkoz6nak halad6ktalanul 6rtesitenie kell irrlsban a Megrendel6t az
akad6lyoztatris t6nydr6l, okair6l.

17.)Ha a Megrendel6 c6lszenitlen vagy szakszenitlen utasit6st ad, erre a V6llalkoz6
kdteles 6t figyelmeztetni. A figyelmeztet6s elmulasztris6b6l ered6 krir6rt a Vdllalkoz6
felel6s. Ha azonban a Megrendel6 a figyelmeztet6s ellendre utasitlisrit fenntartj4 a
V6llalkoz6 a szerzrid6stril el6llhat.

Ha nem rill el, a Megendel6 utasitilsa szerint a Megrendel6 kockazatara kdteles a
munk6t elvdgezni. A V6llalkoz6 a Megrendel6 utasitasa szerint nem vdgezheti el a
munk6t, ha ez jogszab6ly vagy hat6s6gi rendelkez6s megs6rt6s6re vezetne.

18.)vrillalkoz6 kdteles a szerz6d6s teljesit6se sor6n tudomrisiira jutott inform6ci6kat,
adatokat, valamint a munkav6gz6s sor6n k6sziilt iratokat, dokument6ci6kat iizleti
titokk6nt - a vonatkoz6 jogszabrllyi el6irrisok megtart6siival - bizalmasan kezelni, s
ezt brirmely kdzremrik6d6j6t6l azonos feltdtelekkel megkdvetelni. Megrendel6
hozzaj rul{sa n6lktil mindezekbe harmadik szan6lyek r6sz6re betekintast nem
engedhet, ezek6l informrici6kat nem nyujthat. vrillalkoz6 a szerz6d6sben v6llalt
feladatok elliitiisa soriin tudomrisrir4 illetve birtok6ba jut6 a Megrendel6
szerz6d6seire, tev6kenys6geire 6s dolgoz6ira vonatkoz6 tizleti titoknak -in6stilo
t6nyt, adatot, inform6ci6t, dokumentumot, tovribb6 a tudom6siira jutott szem6lyes
adatokat kdteles ziirtan, titkosan, kizrir6lag rendeltetds6nek megfelekien kezelni.

",0#rro,.ouzemettetda ds IT vezet6
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19.)V6llalkoz6 a benyirjtott ajrinlata szerint jogosult alviillalkoz6t ig6nybe venni. A
teljesit6sben kdteles kdzremr.ikddni az olyan alv6llalkoz6 6s szakember, amely a

kdzbeszerz6si eljarasban r6sa vett az aj6nlattev<i alkalmass6grinak igazolisdban.

20.)Vrillalkoz6 a szerz<id6s teljesitds6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezet6t a

Megrendel6 sz6mr1ra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125.$ (5) bekezd6s szerinti
iigyletekr6l a Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiti.

V. A MEGRENDEL6 JOGAI f,S TOTNT,TZETTSEGEI

1.) Megrendel6 a V6llalkoz6 szerz6ddses feladatainak ell6tris6,hoz sziiks6ges

felszereldsek, takarit6eszkdzok, tisztit6szerek 6rz6sehez z6rhat6 helyis6get, tovdbbd

takarit6szemelyzet r6sz6re iiltdz6t, a takaritdshoz meleg vizet biaosit.

2.) Megrendel6 a V6llalkoz6 6ltal a szerz6d6s teljesit6se 6rdek6ben alkalmazott takarit6

szemllyzet rdszdre a laborokban t6rt6n6 takaritris munkav6delmi szabilyaira a
Megrendel6 munkav6delmi vezeloie 6ltal 6vente I alkalommal munkav6delmi

oktat6st biztosit.

3.) Megrendel6 jogosult a takaritasi tev6kenys6g ell6tAsAt rendszeresen ellen6rizni. A
Megrendel6 r6sz6r6l ellen6rz6sre 6s utasitas ad6srira Holndonner P6ter, operativ
vezet6 jogosult. A Megrendelti utasit6si joga nem terjedhet ki a V6llalkoz6 6ltal

v6gzett tev6kenys6g szervez6sdnek m6djrira. A Megrendel6 megbizottj6nak
(megbizottjainak) jog6ban 611 megvizsg6lni - ak6r naponta - a szolgiltal st, az

alkalmazott eszkdzdket, tisait6szereket 6s egy6b anyagokat, hogy azok megfelelnek-e

a szerz6d6ses felt6teleknek. Amennyiben a takaritris sor6n felhaszn6lt tisztit6szerek
6s/vagy az alkalmazott technol6gia nem felelnek meg a mriszaki felt6teleknek, rigy a
Megrendel6 azokat visszautasithada, 6s a V6llalkoz6 kOteles t6rit6smentesen

kicser6lni, vagy megtenni a sziiks6ges m6dositasokat, hogy a tisztit6szerek, a

technol6gia megfeleljenek a Megrendel6i kdvetelm6nyeknek.

4.) Amennyiben a takaritas ellen6rz6se sor6n Megrendel6nek min6s6gi kifogrlsa Yarl, azt

kdteles a V6llalkoz6 k6pvisel6j6vel kdzdlni, illetve a mulasztris m6rtdkdt6l ftigg6en
jegyzrikdnywben irasban rdgziteni.
A V6llalkoz6 kdteles a min6s6gi kifogris megsziintetdse 6rdek6ben:

- rijb6l takarittatni;
- az hltala elv,|gzett feladatot tdrit6smentesen rijb6l elv6gezni;

- kiilOnbdz6 technol6giai v6ltoztat6sokat eszkdzdlni;
- a takaritast v6gz6 szemdly(ek) helyett m6s szem6ly(eke)t kijeldlni.

5.) A Megrendel<i kdtelezetts6get viillal arra, hogy kell6 t6j6koztat6st ad a v6llalkoz6

r6sz6re a szerz<id6s tirgyit kdpez' teljesit6si helyszinek adatair6l, az abban vdgzett

takaritasi tev6kenys6gei 6rint6 folyamatok jelleg6r6l, a fenti adatokban bekiivetkezett

- takaritfsi tevdkenys6g szempontj6b6l jelent6s6ggel bir6 - v6ltozrlsokr6l'

6.) Megrendel6 kifejezetten r6gziti, hogy a szerz6d6s teljesit6se sor6n kizar6lag

V6llalkoz6val fl I szerzdd6ses jogviszonyban.
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VI. SZERZ6DfSSZEGES, SZERZ6DfS FELMONDASA

1.) V6llalkoz6nak a szolg6ltat6s teljesit6s6t folyamatosan kell v6geznie. A
Vrillalkoz6 szolgriltatrlsi kdtelezetts6geinek nem szerz6d6sszerii, hibas teljesit6se vagy
nern teljesit6se eset6n (kiv6ve a vis maior eset6t) a V6llalkoz6val szemben az al6bbi
szankci6k 6rv6nyesithet<ik:
- hib6s teljesitdsi kdtb6rigeny 6rv6nyesit6se,
- meghirisul6si kdtb6r
- kirtdrit6si ig6ny trlrnasztrisa ds a szerz6d6st<il a V6llalkoz6 mulaszt6sa miatti el6llas.

V6llalkoz6 tudomiisul veszi, hogy Megrendel6 V6llalkoz6val szemben dw6nyesitheti
a k6tb6rt meghalad6 kar6t is.

2.) Hibds teljesitdsi k<itber: Amennyiben a V6llalkoz6 nem a szerz<id6sben v6llalt
kdtelezetts6geinek megfeleki minosdgben v6gzi el a szolgAltat{ist, a Vrillalkoz6 kdteles
a szolgeltatasi tev6kenys6g6t 12 6ran beliil saj rit kdlts6gdre ism6telten, megfelel6
min6s6gben elv6gezni. A hib6s teljesit6sb<il ered<i karok6rt V6llalkoz6 teljes krini
felel6ssdget v6llal. Amennyiben Vrillalkoz6 a szerz6d6sben vellalt kdtelezetts6geit
nem megfelel6 min6sdgben teljesiti, vagy feladatait nem vagy r6szlegesen teljesiti,
rigy V6llalkoz6 kdteles a szolg6ltat6si tev6kenysdg6t a Megrendel6 kapcsolattart6janak
V6llalkoz6 irdny6ba tdrtdn6 jelz6s6t kdvet6en halad6ktalanul a szerz6d6s szerinti
teljesit6s6re visszaiillitani 6s a hibris teljesit6st, amennfben lehet, kijavitani. A hib6s
teljesitdsb6l ered6 krLrokdrt V6llalkoz6 teljes kdrii felel<iss6get v6llal. Abban az
esetben, ha a Vrillalkoz6 az ism6telt szolgriltatrist kdvet6en is min6s6gileg
kifogasolhat6 szolgrlltat6st v6gez, akkor a Megrendeki esetenk6nt (alkalmankdnt) a
havi nett6 v6llalkoz6i dij 15 %-alalkalom (Ajdnlattevd ajdnlata szerint) m5rtdki hibis
teljesit6si k6tb6rt kdvetelhet. A hibas teljesit6s jogcim6n 6rv6nyesitett kdtb6r
d,sszesitett mdrtdke maximum egy havi nett6 v6llalkoz6i dijnak megfelel6 forint
dsszeg lehet. Megrendel6nek jogriban rill az esed6kess6 v6lt kdtbdrt az esed6kes
szolgdltatasi dijb6l visszatartani abba beszrirnitani, 6s kdtber 6sszeg6vel csdkkentett
szolg6ltat6si dijat megfizetni, vagy kiildn sz6rnl6ban V6llalkoz6val szemben
6rv6nyesiteni. A Kbt. 130. g (6) bekezddse alapjrin felek rdgzitik, hogy a Megrendel6 a
kdzbeszerz6si eljrlrris alapjan megkdtiitt szerz6d6sen alapul6 ellenszolgdltat6sb6l ered6
lartozisi*al szemben csak a jogosult 6ltal elismert, egynemii 6s lejart k6vetel6s6t
szamithatja be.

3.) Meghiirsul6si kdtb6r: Ha a v6llalkoz6 jogos ok n6lki.il megtagadja a teljesit6st, a
Megrendel6 kdvetelheti a teljesit6s elmaradris6b6l sz6rmaz6 ki(anak a me$arit6s6t.

Amennyiben a szerz6dds teljesit6se Vrillalkoz6nak felr6hat6 okb6l ellehetetlenul.
vagy meghirisul, illetve a vrlllalkoz6 hib6s teljesit6s6b6l eredri k6tb6r dsszege el6ri a
maximum 6rt6ket, akkor Megrendel6 jogosult a szerz6d6s azonnali hat6lyri
megsziintet6sere a nett6 ellenszolg6ltat6s 20 %-6nak megfelel6 dsszegfi meghiisulisi
kdtb6r ervenyesit6se mellett.

4.) 
lehetetleniil6s: Ha a teljesit6s olyan okb6l v6lik lehetetlenn6, amely6rt egyik f6l serr
felel6s vagy mindkdt fdl felel6s, a szerz6d6s megszrinik. A teljesitds llhetetlenn6
v6l6s6r6l tudomdst szerzl fdl haladdktalanul kotiles err6l a mrisik felet irrisban
6rtesiteni

morn9rvx"r.r
uzemeltetds ds IT vezet6
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5.) K6rt6rit6s: Ha V6llalkoz6 a jelen Szerz<id6s alapjan krirt6rit6st kdteles fizetni, irgy azt

a Megrendel6 vagyoniban bekdvetkezett t6nyleges forgalmi 6rt6k alapjan kdteles
megt6riteni, de ennek dsszege - a Megrendel6 6ltal nlujtott dij m6rt6k6hez igazodva,
a sztfurddkosan, stlyos gondatlans6ggal, vagy biincselekm6nnyel okozott, tov bb| az

61etet, testi eps6get, eg6szs6get megkarosit6 korlitoz6sok kiv€tel6vel
k6resern6nyk6nt nem haladhatja meg a 5.000.000,- Flot, illet6leg egy naptdri 6vben

dsszesen a 5.000.000,- Ft-ot. A szrind6kosan, stlyos gondatlans6ggal, vagy
biincselekmdnnyel okozott, tov6bbrl az 6letet, testi 6ps6get, eg6szsdget megkrirosit6

karokozdsok eset6n a V6llalkoz6 az okozott teljes krirt k6teles me66riteni.

6.) Szerz6d6s rendes felmond6sa: Jelen szerz6d6st mindkdt f6l h6rom h6napos

felmondrisi id<ivel felmondhatja, figyelemmel arra is, hogy az l. risz eset,ln a

tulajdonosvdltils id<ipontj6ban a szerz6dds megsziinik.

Amennyiben bdrmelyik fel a szerz6d6sb<il fakad6 valamely kdtelezettsegdt megsdrti,

6s azl a m6sik f6l ir6sbeli felsz6lit6siira sern owosolja a felsz6litris kdzhezvdteldt6l

sz6mitott 30 napon, vagy amennyiben jelen szerz6d6s ett6l elt6r6 id6pontot hatrlroz
meg akkor annyi idSn beliil, rigy a szerzodds a s6relmet szenvedett f6l r6sz6r6l

azonnali hat6llyal felmondhat6 mindaddig, amig a szerz6d6sszeg6st a szerzodfsszeg6
f6l nem orvosolta. A szerz6d6sszego fdl kdteles a mrisik f6lnek a szerz6d6sszegdsb6l

ered6 kar6t megt6riteni.

7.) A szerz6dds rendkivtli felmondrisa V6llalkoz6 r6sz6r<il:

Rendkiviili felmondasra okot ad6 kdriilm6ny:
- A v6llalkoz6si dij Megrendel<i 6ltali megfizet6s6vel 60. napot meghalad6 k6sedelernbe

esik;
- Megrendel5 egy6b okb6l t6rt6n<i fizet6skdptelenn6 v6kisa;

8.) A szerz6dds rendkiviili felmond6sa Megrendel6 r6sz6r6l:
Rendkiviili felmond6sra okot ad6 kdrtilm6ny:

- V6llalkoz6 a takaritrisi tev6kenys6gb6l foly6 alapvetS, l6nyeges kdtelezetts6g6t

megszegi;
- A szerz6d6s teljesit6se soriiLn alkalmazott takarit6 szemllyzet k6,ztil egy vagy tdbb

szemdly nern rendelkezik erktilcsi bizonlwannyal;
- Sorozatosan min6s6gileg kifogasolhat6 szolgiltat6s nyirjt6sa;

- Szolgriltatdsmeghirisulisal
- V6llatkoz6 fizet6sk6ptelenn6 v6lik, vagy cs6dbe megy.

A felek a rendkiviili felmondiist a m6sik f6lhez cimzett ir6sbeli nllatkozattal

gyakorolhatjrik, a szerz6dds felbontils6ra 6ss zeruhatindo tiz6se mellett'

9.)AKbt.125.$(5)bekezd6sealapj6nMegrendel6jogosultaszerz6d6stfelmondani,ha' 
a) V6llalkoz6 szervezet6ben ktizvetitten vagy kiizvetlentil 25%-ot meghalad6

tulajdoni r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szern6ly vagy szemElyes joga szerint

jogk6pes szetvezet, amely nan filel meg az 56'$ (1) bekezd6s k) pontj6ban

meghatrirozott felt6teleknek,

b; izauakozo kiizvetetten vagy kdzvetleniil .25Vo-ot 
meghalad6 tulajdoni r6szesed6st

sLaez valatnely jogi szem6f'vagy szan6lyes joga szerint jogkepes szervezelben'

um"ly n"m fetei meg u fft. iO'$ (l) bekezd6s k) pontj6ban meghatiirozott

felteteleknek.



vrr. szERzODEs u6oosirAs, f,nrrsirEsnx, KApcsoLATr,lRrAs

l.) Szerz6d6 Felek meg6llapodrisa szerint a jelen szerz<ides ir6sbanjdn l6tre 6s csak 6s

kiz6r6lag irisban m6dosithat6, a Kbt. 132. $ rendelkez6seinek betart6sa mellett.

2.) A Felek egymiishoz int6zett minden nyilatkozata irrlsban 6rv6nyes 6s hatilyos. Az
irasbelis6gre vonatkoz6an a Felek az al6bbiakban 6llapodnak meg: (i) szem6lyes
6tad6s, a k6zbesit6s megtdrtentet tantsit6 m6don, (ii) ajrinlott, vagy t6rtivev6nyes
postai ktildern6ny.

A Feleknek a masik f6lhez kiild<itt postai kiildan6nye a felad6st6l szrimitott 6t6dik
munkanapon kdzbesitettnek tekintend6, kiv6ve, ha a mriaik fel bizonyitani tudja a
kdzbesitds ett6l elt6r6 id<ipontjrlt. Ezen szab6lyt kell alkalmazni akkor is, amennyiben
postai kiildern6nyre vonatkoz6 t6rtiveveny ,,nan kereste", vagy ,,elkdlt6zdtt" jelz6ssel

6rkezett vissza.

3.) A Felek 6ltal kapcsolattartisra kijeldlt szern6lyek :

Megrendel6 rdszdr<il: fubi6nszky J6zsef, iizemeltetds 6s IT vezet6
Telefonszim: +36 30 545 9907
Telefax: +36 26 502 304
E-mail cim: jribianszky@EMl.HU

V6llalkoz6 r6sz6r6l: Lakatos Andrea, gondnoks6gvezet<i
Telefonszdm: +3630 205 7052
Telefax:+36 52 503 976
E-mail cim: lakatos.andrea@uniszol.hu

V. EGYfBRENDELKEZfSEK

1.) Mind a Szerz<id6s id6tartama alatt, mind pedig a nyilvantart6cok meg6rzdsi
id6tartama lej6rat6ig a V6llalkoz6nak lehet6v6 kell tenni a Megrendel6, az Allami
Szdrnvevoszdk, az illetdkes szervezetei, a Kormriny 6ltal kijeliilt bels6 ellen6rz6si
szerv, a Kormrlnyzati Ellen6rzdsi Hivatal, a 201 1. 6vi CXCV. tdweny szerinti
fejezetek ellen<irzdsi szeryezetei, a Kincstiir, valamint a Kbt. 6s az 6llamh6ztartrisr6l
sz6l6 2011.6vi CXCV. tdrvdny szerinti brirmely egy6b illet6kes ellen6rz6 szervezet
t6rv6nyes vagy meghatalmazott kdpvisel6inek a Szolg6ltatasokhoz kapcsol6d6
nyilvrintartrisok, szrirnl6k, a Szolgiiltatrisok megval6sitis 6t igazol6 okmanyok,
bizonylatok helyszinen trirt6n6 ellen6rzds6t vagy kdnywizsgalat6t, azokr6l m6solatok
k6szit6s6t vagy rendelkezdsre bocs6tiisrit.

2.) Szeru6d6 Felek megrillapodrlsa szerint a jelen szerz<id6sben meghatii,rozott hat6rid6k
naptrlri napban 6rtend6k, kiv6ve, ha a jelen szerz6d6s kifejezetten ett6l elt6r6en nem
rendelkezik.

3.) A jelen szerz<idds brlrmely pontj6nak esetleges 6rvdnltelens6ge nem 6rinti a teljes
szerz<id6s 6rvdnyess6g6t, kiv6ve, ha az 6rvenyelen pont olyan m6rt6kben 6rinti a
Felek jogait 6s kdtelezettsegeit, hogy az 6rv6nytelen pont n6lkiil a Felek
nyilvrinval6an nem k6tdtt6k volna meg a szerz6d6st. Erv6nltelen pont esetdn a Felek
kdtelesek megtenni mindent az erv6nytelen pont erv6nyess6 nyilv6nitasa erdek6ben.

!,'
Rtbtln&ky Jdc.€f

uzemettetds Cs IT vezet6



4.) Szerz<id6 Felek aielen szerz6ddsb6l ered6 jogvit6k rendezdse 6rdek6ben kifejezetten
k6telezetts6get v6llalnak a vit5s iigyek b6k6s rendez6s6re 6s kdtelezik magukat, hogy
a m6sik f61 erre vonatkoz6 ir6sos felsz6litrisrira szem6lyes egyeztet6st folytatnak
legal6bb k6t alkalommal. A jogvita b6k6s rendez6s6re tett tri.rgyal6sok sikertelens6ge

esetere a Felek - a pertirgy 6rt6kenek fiiggv6nydben- a Budai Ktizponti Keriileti
Bir6s6g illet6kess6g6t kdtik ki. Amennyiben a pertrirgy 6rt6ke meghaladja a helyi
bir6s6g hatrlskdr6t, rigy a Felek az 6ltalanos illet6kess6gi 6s hatriskdri szab6lyok

szerint jrimak el.

5.) Jelen Szerzrid6st a Felek elolvasrls 6s 6rtelmez6s ut6n, mint akaratukkal mindenben

megegyez6t, szerz<id6ses akaratuk kifejez6s6re c6gszenien, szab6lyosan al6irtrik.

6.) Felek a jelen viillalkoziisi szerz6dds aldiras6val kijelentik, hogy az itt meghatrirozott
kdtelezetts6gek vrlllal6sdhoz sztiks6ges felhatalmazasokkal 6s enged6lyekkel
rendelkeznek 6s szervezetiik / t6rsas6guk nev6ben szab6lyszeriien felhatalmazottak a
szerz6dds al6ir6srira.

7.) A jelen szerz6ddsben nem szabiilyozott k6rd6sekben a Polg6ri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6

2013.6vi V. t6rv6ny rendelkez6seit kell alkalmazni.

Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerz6d6s megkdtdsdre, az abban foglalt
kdtelezetts6gek v6llal6s6ra 6s teljesit6sdre. Jelen szerz6d6s Felek egybehangz6 akarat6b6l j6tt
l6tre, 1212, azaz lizenketto oldalon, iisszesen 4 p6ldinyban, melyb6l 3 p6ldriny a

Megrendel<it, 1 p6ld6ny pedig a V6llalkoz6t illeti.

Kelt: Szentendre, 20 1 5. decernber 15.
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Mell6kletek:

l.sz. Mell6klet: Elj6r6st megindit6 dokumentumok (Felhiv6s, dokument6ci6, kieg6szit6

ttl5koztatas, targyalflsi jegyzokinyv) (kiil6n csatolds ndlkitl is)

2.s2. Mell6klet: Eseti takarit6si dijak
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2. sz. mell6klet

ix=A
lrfr{GYI Hu6s.6!l.uidu6
rirov^crOs io{rrorrr rrr,

l. r6sz eset6n

MEGRENDELOT lcExy nsnrfx:
1. PVC, k6, lamin6lt padozat tisztitas fenyez6ssel 90,82.,- FV m2 + AFA
2. Moshat6 falburkolat (csempe, olajfest6k) mosiisa 76,61.,- FU m2 + AFA
3. Padl6sz6nyeg mdlymosrisos tisaitdsa 48,49.,- FU m2 + AFA
4. Bedpitett szekr6nyek, bttorok ktits6-bets6 tisztit6sa 1.733.,- FUmunka6ra + AFA
5. KArpitozott sz6kek vegyszeres tisztit6sa 59,8.,- Frdb + AFA
6. Szalagfiigg6ny, reluxa mosas le- 6s felszerel6ssel egyiitt 360.,- FU m2 + AFA
7. Armaturak, radi6torok, szerelv6nyek tisztitasa 1.507.,- FUmunka6m + AFA
8. Bitormozgatas 1.764.,- FVmunka6ra + AFA
9. Ablaktisztitasi dij (kiils6, bels6 ablakkerettel egyttt) 90,06.,- Ft/ m2 + AFA
10. Bels6 ajt6 tisztitrisi dij (kiils6, bels6 kerettel egyi.itt) 59,10.,- FU m2 + AFA
I L Epiilet bej6rati ajt6, tivegportdl risair{isi dij
(k[lso, belsri kerettel egyiitt) 88.45..- FU m2 + AFA
12. Uvegport6l tisztit6si dij (kiils<i, bels<i kerettel egytit:ir72,42.,- Ft/ m2 + AFA
13. Szennyfog6 szonyegek tisztitrisa 12,13.,- Ft/ m' + AFA
14. Konyha nagytakarit6s 1.829.,- FUmunka6ra + AFA
15. Iroda nagyakaritds I .847.,- FUmunka6ra + AFA
16. WC-k, mosd6k, zuhanyz6k nagy akarttAs 2.256.,- FVmunka6ra + AFA
17. Labor nagytakarit6s I .998.,- Ft/munka6ra + AFA
18. Kirzleked6k, el6terek, l6pcsrihazak nagytakaritAs 1.889.,- FVmunka6ra + AFA
19. Ugyeleti takaritAs 1.774.,- FUmunka6ra + AFA

Kelt: Szentendre, 20 1 5. decernber 15. i "
i I JCqu4
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1l
no,!oi*rr*

oremeltetds ds IT vezel6 operativ vezet6



2. r6sz eset6n:

MEGRENDEL6I TC6NY ESETf,N:
1. PVC, k6, lamin6lt padozat tisztitiis f6nyez6ssel 90,82.,- Ft/ m2 + AFA
2. Moshat6 falburkolat (csernpe, olajfest6k) mosris a76,61.,- Ft/ m2 + AFA
3. Padl6sz6nyeg m6lymosasos tisztitAsa 48,49.,- Ft/m2 + AFA
4. Be6pitett o"tteryit, birtorok kiils<i-bels6 tisztit6sa 1.733.,- FUmunka6ra + AFA
5. Krirpitozott szekek vegyszeres tisztitasa 59,8.,- Ft/db + AFA
6. Szaiagfiigg6ny, reluximos6s le- 6s felszerel6ssel egyiitt 360.,- Ft/ m2 + AFA
7. Armatur6k, radi6torok, szerelv6nyek tisztitrlsa 1.507.,- FVmunka6ra + AFA
8. Britormozgatris 1.764.,- FUmunka6ra + AFA
9. Ablaktisaitasi dij (kiils6, bels6 ablakkerettel egyiitt) 90,06.,- FU m2 + AFA
10. Bels6 a1t6 tisztiiasi dij (kiils6, bels<i kerettel egyiitt) 59,10.,- FV m2 + AFA
1 1. Epiilet bejrirati ajt6, iivegport6l tisztitSsi dij
(kiils6, bels6 kerettel egyiitt) 88,45.,- FU m2 + AFA
l2.Uvegport6ltisztit6sidij(kiils6,bels6kerettel e1ynp72,42.,-FVm2+AFA
13. Szennyfog6 sz<inyegek tisaitasa 12,13.,- FtJ m' + AFA
14. Konyha nagytakaritds 1.829.,- FVmunka6ra + AFA
15. Iroda nagytakaritrts I .847.,- FUmunka6ra + AFA
16. WC-k, mosd6k, zuhanyz6k naglakait s 2.256.,- FVmunka6ra + AFA
17. Labor nagytakarit6s l 998.,- Ft/munka6ra + AFA
18. Kiizleked6k, el6terek, l6pcs6hazak nagytakarit6s 1.889.,- Ft/munka6ra + AFA
19. Ugyeleti takaritas 1.774.,- FVmunka6ra + AFA

Kelt: Szentendre, 20 1 5. december 15.
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