
VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejött egyrészről a Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft. (székhelye: 8600
Siófok, Petőfi sétány 3., képviseletében: Dr. Baráth István, bankszámlaszáma: OTP Bank
Nyrt. Siófoki Fiók II743040-20077222, telefon 84/310-327, elektronikus elérhetősége:
rnfo@bala ton-partr. hu), a továbbiakban, mint Megrendelő,
másrészről azEzüst|akat Kft. (székhelye: 8600 Siófok, Fő u, 148., képviselője: Kiss Gyula,
cégtregyzékszáma: Cg. 14-09-3005 53, adőszáma: 11224268-2-14, bankszámlaszáma: OTP
Fiók Siófok I1743040-20046736-00000000, telefon: 06-20-9372-333 elektronikus
elérhetősége: kissgvula@ezustlakat.hu) a továbbiakban, mint Vállalkoző (a továbbiakban
együttesen: a Felek) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I.
Előzmények

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő ,,A Siófoki Nagystrand fejlesztése" DDOP-2.I.IlD-09-
2009-0003 számú pályázat keretében támogatást nyert térfigyelő kamerarendszer
kiépítésére, majd aközbeszerzésekről szőIő 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) alapj án egyszerű közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás)
folytatott le. A Megrendelő aközbeszerzési ellárás targyát és mennyiségét az ajánlattételi
felhívás II. szakaszában határ ozta me g.

Mennyiség:

- 9 db kandelláberre szerelt speed dome kamera a strand egyeztetett pontjain,

- 1 db 16 csatornás ipari digitális rögzitő multiplexer

- 2 db 19" monitor

- központ kialakítása
- a rendszer kialakításával és beüzemelésével, tervezésével összefiiggő valamennyi
kapcsolódó tevékenység elvégzése

A vezetékháIőzat földbe fektetett védőcsőbe kerül.

A kandeláberek mellé telepített elosztószekrényekből törlénik a kamerák energiaellátása.

2. Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással
összevetette és döntését2010. november 15. napján kihirdette. Megrendelőkőzbeszerzési
eljárásban hozott döntése szerint a közbeszetzési eljátásban a nyertes ajánlattevő a
Y álIalkoző lett. Jelen szerződés az aláítás napjaíLlép hatályba,
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4.

5.

II.
A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a szerződés tárgyétt"képező,I/1. pont
szerinti térfigyelő kamerarendszer kiépítésének és üzembe helyezésének teljes körű
megvalósítását a jelen szerződéshez kapcsolódó egyéb mellékletek, így különösen az

ajánlattételi felhívás és dokumentáciő tartalma szerint. Yállalkoző kötelezettséget vállal
arra, hogy Megrendelő számára a jelen szerződésben meghatározott munkákat saját

költségén elvégzi.

A Vállalkoző feladata továbbá minden egyéb a feladat megvalósításéúloz szükséges

munka elvégzése és költségeinek viselése, különös tekintettel azon mellékmunkákra és

ráfordításokra, amelyek a vonatkoző szabványok és szakmai gyakorlat szerint a munka
elvé gzé séh ez tarto znak,

A közbeszerzési elláráshoz, illetőleg a jelen szerződéshez kapcsolódó vagy annak
mellékletét képező okiratokon kívüli egyéb dokumentumok elkészítése a Yállalkoző
feladata, Az llyen terveknek, dokumentumok minden tekintetben összhangban kell
lenniük a közbeszerzési eljárással és a jelen szerződéssel, és azokat előzetesen a

Vállalkozó köteles jőváhagyás céljából a Megrendelőnek bemutatni.
Bármilyen a YáIlalkoző vagy tervezője áItal kezdeményezett műszaki változás
ajánlatkérői engedélyezése előtt a Yállalkoző köteles a változás költségkihatásait
bemutatni és a Megrendelővel jőváhagyatni, A változás végrehajtása csak a jőváhagyás

után lehetséges, az e nélkül végzett bármilyen eltérést a Vállalkoző saját kockázatára
hajtja végre.
A Vállalkozó többletmunkák elvégzésére nem jogosult. A megvalósítás költsége nem

haladhatia meg a Yállalkoző ajánlatában megjelölt ellenszolgáltatás összegét.

6. Vállalkozó kijelenti, illetőleg kötelezettséget vállal arra, hogy:

- a jelen szeruődést, annak mellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal együtt teljes
körűen megvizsgá|ta, hiunytalanul elolvasta és megérlette, azt korlátozás
nélkül jelen aláírásával jogilag kötelezőnek ismeri el;

- az ajánlatkérési dokumentációt megismerte és azt a munka elvégzésének
alapj áuI me gfe l e l őn ek találta;

- a dokumentáció és egyéb okiratok szövegét megértette, azokat nem tartja

értelmetlennek vagy kétértelműnek;
- az esetleges felvilágosítás kéréseknél kielégítő, elégséges magyarázatot kapott;

- a szerződés tárgyát jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően és az abban

szabályozottak szerint, a vonatkoző magyar előírásokat betartva, I. osztályú
minőségben és I. osztályű anyagok felhasználásával a szerződés szerinti
határidőben, saját költségén hiba- és hiánymentesen elkészíti.

7. Yá|Ialkoző szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek harmadik személyre történő

átruházására nem jogosult. A jelen szerződést a Vállalkozőnak kell teljesítenie, A
teljesítésben I0% feletti alváI|alkozóként, illetőleg egyéb résztvevőként csak olyan
személy, illetve szewezet vehet részt, akitlamelyet Vállalkozó ajánlatában megjelölt.
Felek az utőbbi rendelkezéstől csak akkor térhetnek el, ha az általuk előre nem láthatő
oknál fogva, a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés vagy
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8.

9.

annak egy része nem volt teljesíthető és a Megrendelő az egyéb szemé|y, szervezet
kö zreműkö dé s éhez ho zzáj átult.

A 7. pontban szabályozottakon túlmenően a Vállalkoző a kőzbeszerzési eliárás során
megjelölt alvállalkozóin kívüli, a teljesítésben 1O%-ot meg nem haladó mértékben részt
vevő alváll alkozőt kizár őlag a me grendel ő e gyetérté séve l vehet i gényb e.

Yállalkoző a fentiekkel összhangban igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a
munkát maga végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős
minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

III.
Teljesítési határidők

l0. A Felek megállapodnak abban, hogy a Yállalkoző a szerződésben vállalt eszközök
szállítását az aj ánlatban fo gl altak szeri nt elv é gzí.
A teljesítés határideje: 2011.05. 10. (a továbbiakban: szállítási határidő).

Iv.
A felek jogai és kötelezettségei

77. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek, és időben tájékoztatják egymást
nem csupán a szerződéses kötelezettségek teljesítéséről, de minden olyan körülményről
(tény, adat,kérdés), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
Fenti kötelezettségüknek megfelelően a felek képviselőik utján a későbbiekben
meghatározott időpontokban egymással személyesen egyeztetnek, helyszíni koordinációt
tartanak,

12. A YáIlalkoző a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, illetve a
Megrendelő utasításai szerint köteles elj árni.
Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszeívezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést
terhesebbé.

1 3. A Megrendelő által kapcsolattartásra kij elölt személy:

Név: Mészáros Ferenc műszaki vezető

Telefonszám: 06/3 0-95 8 I -"7 9 4

14. A Vállalkoző áItal kapcsolattartásra kijelölt személy/szetvezet:

Név: Kiss Gyula igyvezető igazgatő

Telefonszám : 0 6 l 20 -937 2-3 3 3
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V.
A szerződés telj esítése

15. A Megrendelő kízárőIaga hiba- és hiánymentes, I. osztáIyűminőségű teljesítést veszi át.

16. Az üzembe helyezési eljárás megkezdésének feltétele szükséges és műszaki

dokumentációban meghatározott valamennyi eszköz rendeltetésszerűhasználatra alkalmas

készültsége az eIőírt bizonylatokkal.

17.A múszaki átadás-átvételre és annak időpontjara a Ptk. rendelkezései irányadók. A
műszaki éúadás-űvétel keretében észlelt üzemeltetést nem akadályoző hiányokat és

szükséges kiegészítő munkákat a Vállalkoző térítés nélkül és az akkor meghatározásra

kerülő határidőre kötele s elv é gezní (hianypótlás).

18. Az átadás-éúvételi eljárás fentiek szerinti maradéktalan teljesítése esetén az eljárásről a

Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben az éíadás-átvételi eljárás sikertelen, ÚgY a

Válla*oió az ismételt átadás-átvételi eljárás feltételeit haladéktalanul teljesíti és az

átadás - átv éte 1 i e lj ár ásra új i dőp ont me gáIlap ítás át ke z dem ény ezí a M e grende 1 Ő né l .

19.Yégszámla csak a sikeres átadás-átvételi eljárást követően nyújtható be.

20, A Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvétel a szerződésben elŐÍrt határidőn

belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem

vette át.

vI.
Módosítások

2I. A Felek tudomással bírnak anől, hogy a jelen szeruődés módosítására közös

megegyezéssel, kizárólag a Kbt.-ben foglalt feltételek maradéktalan teljesülése esetén van

mód.

22. Nem minősül a Megrendelő részérőI történő váItoztatásnak, ha az a YáIlalkoző

érdekkörében felmerült ok miatt szükséges (pi, az előÍÍr u"tyag nem szerezhetőbe).

23, A yáIlalkoző kötelezettsége, hogy az érdekkörében felmerülŐ esetleges módosítások,

pontosítások, tervértelmezések (továbbiakban együtt: módosítás) rendezéséhez a tewező

kr;zreműködését és rendelkezésre állását biztosítsa. Abban az esetben, ha a módosítás a

Vállalkozó érdekkörében merül fel, a Megrendelő jogosult a módosítás szakmai

me galap o zott s ágát a Y áIIaIko zó kö lt s é g én e 1 1 enő riztetni.

vII.
Y á||a|kozási díj, fizetési feltételek

24. A Vállalkozőt a jelen szerződésben meghatározott feladatok hibátlan és hiánltalant

teljesítéséért össiesen 15.634.450,-Ft + 25% ÁFA, azaz tizenötmilliÓ-
hatszázharmincnégyezer-négyszázőNen forint + 25 oÁ általános forgalmi adó összegű

váIlalkozási díj illeti meg. Ennek megfelelően a vállalkozási díj teljes bruttó összege:

19.543.060 ,-Ft, azaz tizenkilecmi||ió-ötszázneg;wenháromezer-hatvan forint,
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2 5 . A Y állalkoző t é szszámla b enyúj tás ára nem j o g o sult.

26.Yégszámla akkor nyújtható be, ha aYállalkozó és a Megrendelő a jelen szeruődés szerinti
átadás-átvételi eljárást sikeresen lebonyolította, és az erTe vonatkozó jegyzőkönyv
aláirásra került,

27. A teljesítési igazolás alapján kiállított végszámlán szereplő összeget a Megrendelő a

Yállalkoző OTP Fiók Siófok 11743040-20046736-00000000 számű bankszámlájára az

adőzás rendjéről szőIő 2003. évi XCII. tv. 36lA §. (6) bekezdésében foglaltakat
figyelembe véve 30 napon belül átutalja.

28. A Megrendelő kizárólag a vonatkoző jogszabályokban meghatározott alaki és tartalmi
követelményeknek me gfelelő számlát fo gadj a be.

29. Amegrendelő előleget nem biztosít.

VIII.
Teljesítési határidő

30. Teljesítési határidő: 2011.05.10.

Ix.
Késedelmes teljesítés, meghiúsulás

3lSzeruődő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Yállalkoző ajánlatában foglalt
teljesítési ütemezés szerint meghatározotí teljesítési határidőket a Yállalkoző
késedelmesen teljesíti, úgy naponta 100.000,- Ft késedelmi kötbért köteles ftzetni naptári
napi késedelmi kötbérként. Amennyiben a Vállalkoző a teljes munkát a jelen szerződés
szerinti véghatáridőben szerződésszerűen befejezi, ugy a korábban esetlegesen levont
kötbér összegét a Megrendelő visszatéríti.

32. Amennyiben a fenti határidők bármelyike tekintetében a Vállalkoző, számára felróható
módon, 30 napot meghaladó késedelembe esik, úgy azt a Felek olyan fokú
szerződésszegésnek tekintik, amely alapján a Megrendelő egyoldalúan gyakorolhatja
elállási jogát. Ez esetben a Megrendelő a teljes vállalkozási díj 2)Yo-ára jogosult

meghiúsulási kotbérként,

33. A Megrendelő a kötbért meghaladó karának érvényesítésére is jogosult.

34. A Megrendelő a32, pont szerinti eljárásra jogosult az alábbi esetekben is:

. Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;
o vállalkoző méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szeruődés teljesítését;
o vállalkoző a teljesítést felfüggesztette és a Megrendelő erre irányuló írásbeli

felszólításánakkézhezvételét követő 10 napon belül nem folytatta;
o Vállalkoző a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozót

vagy egyéb közreműködőt a teljesítésbe;
o Vállalkoző egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

ll,
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35. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a vállalkoző a Kbt. Rendelkezéseinek
megfelelően jogosult azonnali beszedési megbizást nyújtani, illetőleg a Ptk. Szerinti
késedelmi kamatot követelni.

x.
Szavatosság, jótállás

36, JőtáIIási idő: 24bőnap

37. A jótállási garancia időtartamának lejárata előtt a Felek a Megrendelő által kitűzött
időpontban bejárást tartanak és az esetlegesen még fennálló hibákról, hiányosságokról
jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat aYállalkozó legkésőbb
15 napon belül kijavítja és teljesítést írásban készre jelenti a Megrendelő részére.

38. A Yállalkozőt a fentieken kívül a hatályos jogszabáLyokban meghatározott idejű kötelező
alkalmassági idő is terheli.

xI.
Elállás a szerzőrléstől

39. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kétrát

megtéríteni.
Ha a munka végzése során a tények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés
hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött határidő sikertelen eltelte

után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat.

40, Amennyiben a Yállalkoző a befejezési határidőhöz képest több mint 30 napos

késedelembe kerül, az a$nlatkérőnek jogában áII - az elállási jogának gyakorlása és a 34,
pontban meghatározott kötbér érvényesítésén túl - a Yállalkozőt a munkaterületről
levonultatni és a hátralévő munkát más vállalkozóval befeieztetni. A már teljesített
munkarészekre a Yállalkoző garanciális és szavatossági kötelezettségeit az ilyen
b eav atko zás nem mó do sítj a.

xII.
Titoktartás

41. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a

teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, ijzleti titokként kezel| Ez
értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amelynek titokban tartását
jogszabáIy nem teszi lehetővé.

42.Ha a Megrendelő a YáIIa|koző teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy
műszaki ismeretről szerez tudomást, ezt aYállalkozó előzetes hozzétlárulása nélkül mással
nem közölheti.
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XIII.
Nyilatkozatok

43. A Felek kijelentik, hogy
- kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek jelen szerződés aláírására és

teljesítésére;
- a jelen szerződés aláírását az eríe kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatősága, yagy

vezető testülete szabályszerűen engedéIyezte és az megfelel az effe vonatkozó
j o gszabályi rende lkezé seknek ;

- a jelen szerződést s fel nevében aláirő személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok
által megkívárrt. regisztíált aláírási joggal rendelkezik, igy részéről a szerződés aláírása
és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat
megszegését, melyben félként szerepel;

- nincs olyan fiiggőben lévő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény,
amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére,
telj esítésére vagy saj át telj esítési készségére, illetve képessé gére.

44, A jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen kérdésben a Felek írásban tesznek
ny llatkozatot e gymásnak, aj ánl ott, tértivevénye s levél űt1 án.

xIV.
Jogviták rendezése

45, A Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés tárgyalások útján kívánják rendezni, s

csupán akkor fordulnak bírősághoz,ha atárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

46. Amennyiben a tárgyalások azok kezdeményezésétől számítotí 30 napon belül nem
vezetnek eredményre, úgy a Felek alávetik magukat apertárgy éftékétől függően a Siófoki
Varosi Bíróság, illetve a Somogy Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

xv.
Egyéb rendelkezések

47. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt tájékoztatni mindent őt érintő, a Kbt. 99lA §. (4)
bekezdésével kapcsolatos változásró1.

48. Az ajánlati felhívás, a dokumentáclő, a helyszíni szemle jegyzőkönyve, a Vállalkozó
ajánlata, valamint az ezen kívtil feltett egyéb kérdések és az ezekre adott válaszok a jelen
szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Amennyiben a jelen pont szerinti okiratok,
illetőleg a jelen szerződés szövege között ellentmondás lenne, űgy az előbbi okiratok
szövege azirényadő.

49.Ugyancsak a jelen szerződés elválaszthatatlanrészét képezik aszerződés mellékletei,

1. számű melléklet: Ajánlati felhívás és dokumentáciő,
2. számumelléklet: Yállalkoző nyertes qánlúa

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a
vonatkozó e gyéb j o gszab ályok rendelkezé s ei az ir ány adők.
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Jelen megállapodást a Felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított
akaratukkal mindenb en me g e gye zőt j őv áhagy ő|ag aláírták.

Siófok, 2010. november 25.
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Yál|alkoző
riL Gyula

igyvezető igazgatő
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Megrendelő

Dr. Baráth István
ügyvezető igazgatő


