
Vállalkozási szerz déső

mely létrejött  egyrészr l  ő Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat (székhelye: 
2400  Dunaújváros,  Városháza  tér  1.,  képviseli:  Dr.  Kálmán  András  polgármester, 
bankszámla  szám:   10700134-26007409-51100005, adószám:  15361363-2-07 mint 
Megrendel   ő (továbbiakban: Megrendel )ő

másrészr l az ő IBTK Korlátolt Felel sség  Társaság ő ű (székhely: 1094 Budapest, Berzenczey 
u.  10-12.  képviseli:  Turiczki  Gábor  ügyvezet ,  bankszámla  szám:  10400188-01801282-ő
00000000,  adószám:   13058704-2-43,  cégjegyzék  szám:  01-09-716697),  mint  Vállalkozó 
(továbbiakban: Vállalkozó) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1./ El zményekő

A felek  rögzítik,  hogy  a  Megrendel  a  Közbeszerzési  Értesít  2009.  október  hó  30-ánő ő  
megjelent  2009/128.  számában  KÉ-  21813/2009.  számon  ajánlati  felhívást  tett  közzé  a 
„Vállalkozási szerz dés keretén belül közterületi térfigyel  rendszer b vítése” elnevezéssel.ő ő ő  
Megrendel  a közbeszerzési  eljárás eredményét 2009. december hó 14. napján kihirdetteő  
azzal, hogy a közbeszerzési eljárás  nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési 
eljárás során a Megrendel  a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelel en a felek aő ő  
Kbt.  252. § alapján alkalmazandó 99. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határid nő  
belül szerz dést kötnek a jelen szerz dés és a hozzá kapcsolódó mellékletek (együttesen:ő ő  
Szerz dés) feltételei szerint.ő

2./ A szerz dés tárgyaő

Dunaújváros  közigazgatási  területén  közterületi  térfigyel  kamerarendszer  b vítése  aző ő  
ajánlattev  saját  forrásából,  összesen  15  darab  kamera  és  központi  berendezésekő  
szállításával,  a  kamerák helyének megtervezésével,  telepítésével  és  üzembe helyezésével, 
valamint a rendszerhez kapcsolódó oktatással a jelen szerz dés 1. számú mellékletét képező ő 
Részletes  ajánlati  dokumentációnak  és  a  2.  számú  mellékletét  képez  Ajánlatnakő  
megfelel en.ő

3. / A rendszer kiépítés általános feltételei

Vállalkozó  biztosítja  a  rendszer  tervek  és  a  tervekhez  kapcsolódó  m szaki  leírásokbanű  
szerepl  berendezések üzemképességének biztosításához szükséges munkálatok elvégzését,ő  
illetve ezek alapján a komplett térfigyel  rendszer megvalósítását, kiépítését saját költségén.ő
A  Vállalkozó  vállalja,  hogy  az  1.  pontban  meghatározott  rendszert  legkés bb  a  jelenő  
szerz dés aláírásától számított 30 nap alatt a saját költségén kiépíti. ő
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4. / Vállalkozó felel sségi köreő

A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezésnél kizárólag magasan kvalifikált szakmai er kető  
vesz igénybe, akik a kivitelezést els  osztályú min ségben valósítják meg.ő ő
4.1  A  Vállalkozó  köteles  a  Megrendel t  minden  olyan  körülményr l  haladéktalanulő ő  
értesíteni,  amely a kiépítés határid re történ  befejezését veszélyezteti,  vagy gátolja. Aző ő  
értesítés elmaradásából ered  kárért Vállalkozó felel s.ő ő
4.2 A jelen szerz désben foglalt munkálatokat a Vállalkozónak komplexen kell kiviteleznieő  
az átadott m szaki leírásnak, valamint a hatályos jogszabályok, szabványok és más m szakiű ű  
el írások alapján.ő
4.3 Vállalkozó biztosítja a jegyz könyvben definiált  munkaterület természetes és építettő  
környezetének megóvását.

5./ A Megrendel  felel sségi köreő ő

A Megrendel  a  Vállalkozó  jelen  szerz désben  rögzített  kötelezettségének  teljesítéshező ő  
szükséges,  a  szerz déskötés  id pontjában  rendelkezésre  álló  dokumentumokatő ő  
rendelkezésre bocsátja. 
5.1 Ha a Megrendel  célszer tlen vagy szakszer tlen utasítást ad, Vállalkozó köteles erreő ű ű  
figyelmeztetni,  és  a  figyelmeztetést  az  építési  naplóba  is  bejegyezni.  A  figyelmeztetés 
elmulasztásából ered  kárért Vállalkozó a felel s.ő ő
5.2 Ha a Megrendel  az utasítást az írásbeli figyelmeztetés ellenére fenntartja, Vállalkozó aő  
felel ssége  alól  mentesül.  Vállalkozó  azonban  a  Megrendel  fenntartott  utasítására  semő ő  
végezheti  el  a  munkát,  ha  az  utasítás  nyomán  szabvány,  el írás,  élet  vagy  testi  épségő  
kerülne veszélybe.
5.3  A  Megrendel  a  Vállalkozó  által  végzend  kivitelezési  munkáknál  els  osztályúő ő ő  
min séget és a lehet  leggondosabb teljesítést igényel. A kivitelezés min ségét illet en aő ő ő ő  
mindenkori  szakmai  szabványokban  rögzített  min ségi  tulajdonságok,  mérettoleranciákő  
stb. a mérvadók.

6./ A teljesítés módja és feltétele

6.1 Vállalkozó a rendszer központját a Dunaújvárosi Rend rkapitányságon, a Megrendelő ő 
számára  kijelölt  helyiségben építi  ki.  A rendszer  kiépítése  során Vállalkozó  figyelembe 
veszi, hogy a beruházását rend rségi objektum épületben valósítja meg.ő
6.2  A  részletes  ajánlati  dokumentációban  meghatározott  kamera  helyszínek  alapján 
Vállalkozó a rendelkezésre bocsátott dokumentáció figyelembe vételével meghatározza a 15 
darab kamera pontos helyét, melyet a felszerelés megel z en a Megrendel vel és a helyilegő ő ő  
illetékes rend rséggel leegyeztet. Az egyeztetésr l jegyz könyvet vesznek fel a Felek, melyő ő ő  
a m szaki jegyz könyv mellékletét képezi.ű ő
6.3  A  beruházás  elkészültekor  a  m szaki  jegyz könyvben  rögzíteni  kell  az  esetlegesű ő  
hibákat  és  hiányosságokat.  A  hibák  és  hiányosságok  kijavítására  ill.  pótlására  Felek  a 
jegyz könyvben  határid t  t znek  ki,  mely  határid n  belül  Vállalkozó  azokatő ő ű ő  
térítésmentesen kijavítani ill. pótolni köteles.
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6.4 A Vállalkozó felel azért, hogy az általa kivitelezett munkák eleget tesznek a hatósági 
rendelkezéseknek és a  vonatkozó jogszabályoknak,  valamint  szakmai szabványoknak és 
el írásoknak. ő
6.5  Vállalkozó  a  munkavégzése  során  köteles  betartani  az  általános  munkavédelmi, 
t zvédelmi és környezetvédelmi szabályokat és elvégezni mindazokat a munkákat, amikű  
ezeknek az el írásoknak értelmében szükségesek. ő
6.6  Vállalkozó  köteles  a  kivitelezést  úgy  végezni  és  dolgozóit  olyan  mennyiség  ésű  
min ség  kollektív  és  egyéni  véd felszereléssel  ellátni,  hogy  önmaga  biztonságánő ű ő  
túlmen en másokat ne veszélyeztessen.ő
6.7 Vállalkozó köteles feladatát úgy végezni, hogy ezzel más munkákban, szerkezetekben 
károk ne keletkezzenek.
6.8  A  Vállalkozó  vállalja,  hogy  a  kivitelezést  úgy  végzi  el,  hogy  az  megfeleljen  a 
Megrendel vel  egyeztetett  ütemtervnek és biztosítja,  hogy a tevékenységével semmilyenő  
késést nem okoz a kivitelezés teljesítésében. Ha a Vállalkozó – neki jogosan felróható okok 
miatt  –  a  kivitelezésnél  késedelmesen  teljesít  a  3.  pontban  meghatározott  határid höző  
képest, úgy napi 50.000,- Ft kötbért köteles megfizetni.
Vállalkozó  kötelez  jótállást  vállal  a  m szaki  átadás-átvétel  napjától  számítottan  60  hóő ű  
id tartamig.  ő
Az átadás-átvételi  eljárást  követ en,  a  végszámla benyújtásával  egyidej leg  a  Vállalkozóő ű  
megfelel  garanciát  köteles  nyújtani  az  utó-felülvizsgálati  eljárás  lefolytatásánakő  
biztosítékaként, melynek összege a nettó vállalkozási díj 5 %-a, azaz 654.500,- Ft.
A jótállási  id szakon belül  a  Vállalkozó és Megrendel  által  jelzett,  a  hibás  teljesítésselő ő  
összefügg  munkarészek  kijavítását  –  amennyiben  az  id járás  a  javítási  technológiátő ő  
lehet vé teszi 1 napon belül köteles megkezdeni és 24 órás id tartamon belül befejezni. Aő ő  
balesetveszélyt  jelent  meghibásodás  esetén  a  balesetveszély  elhárításáról  azonnalő  
intézkednie kell. 

7./ Kapcsolattartás, képviselet

7.1  A  Felek  a  szükséges  egyeztetések  és  a  zökken mentes  együttm ködés  biztosításaő ű  
érdekében kapcsolattartókat neveznek meg.

Megrendel  kapcsolattartója: ő
Dr. H nigh Magdolna aljegyz /ő ő  koordinációs és vagyonkezelési irodavezető
Tel:  (36-25 ) 436-548
Fax:  (36-25 ) 403-586
Dr. Molnár Károly megbízott m szaki ellen r ű ő ( MFM Vagyonvédelmi Kft. ) 
Mobil: 70/339-5897, 30/2125-228
Tel.: (36-1) 281-1186
Fax: (36-1) 281-1186
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Vállalkozó kapcsolattartója: Turiczki Gábor ügyvezető
Mobil: (06-20) 458-75-48
Tel.:   (36-1) 347-03-00
Fax:   (36-1) 347-03-00

8. Díjazás és fizetési feltételek

8.1  Felek  rögzítik,  hogy  a  kamerarendszer  kiépítését  a  közbeszerzési  eljárás  típusára, 
valamint a jelen szerz dés fajtájára tekintettel Vállalkozó a saját költségén teljesíti.ő
Vállalkozó a végszámla benyújtására a m szaki átadás- átvételt követ en jogosult.ű ő
A munkák kivitelezéséhez Megrendel  el leget nem biztosít.ő ő
Megrendel  a benyújtott végszámlát 30 napos fizetési határid vel, átutalással egyenlíti ki. ő ő
8.2 Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó Megrendel  felé késedelmi kamatot számíthat fel aő  
Ptk-ban meghatározott mérték szerint, alapja a késedelmesen kifizetett összeg, mértéke a 
késedelmes napok száma.
Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó pótmunka igény benyújtására nem jogosult.

9. Titoktartás

A  Vállalkozót  tevékenysége  során  érintett  minden  személyre  kiterjed  titoktartásiő  
kötelezettség terheli, minden a Megrendel vel, illetve az adott rendszerrel és az ott dolgozóő  
személyekkel  kapcsolatos  tudomására  jutott  adatra,  információra  nézve.  A  titoktartási 
kötelezettség megszegése esetén az abból ered  kárért Vállalkozó teljes anyagi felel sséggelő ő  
tartozik.

10. Egyéb rendelkezések

10.1  A  Megrendel  részér l  a  Vállalkozó  2./  pontban  meghatározott  tevékenységénekő ő  
ellen rzésére a 7./ pontban meghatározott személy jogosult.ő
10.2  Felek  a  szerez dés  teljesítése  során  kötelesek  együttm ködni,  és  egymást  mindenő ű  
olyan körülményr l értesíteni, ami a szerz dés szerinti teljesítéssel kapcsolatos, különösen,ő ő  
ha az a teljesítési határid k betartását akadályozza.ő
10.3 Amennyiben jelen szerz dés teljesítése során akár jogi, akár határid beli, akár pedigő ő  
költségjelleg  vita  merül  fel,  akkor  Felek  közösen,  kölcsönösen  együttm ködveű ű  
igyekeznek azokat megoldani. 
10.4  Vitás  kérdések  rendezésében  felek  egyezségre  törekednek  és  megkísérlik  vitáikat 
egyeztetés útján rendezni.  Nem rendezhet  viták esetére a felek kikötik a Fejér Megyeiő  
Bíróság illetékességét.
10.5 Jelen szerz dés valamennyi módosítása illetve kiegészítése kizárólag írásban, a felekő  
cégszer  aláírásával érvényes.ű
10.6 A jelen szerz désben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-ban foglaltak irányadóak.ő
10.7 A szerz dés cégszer  aláírással és mellékletekkel együtt érvényes.  ő ű
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Jelen szerz dést a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenbenő  
megegyez t, jóváhagyólag írták alá.ő

Mellékletek: 
1. számú melléklet: Részletes ajánlati dokumentáció
2. számú melléklet: Ajánlat

Dunaújváros, 2009. december 22.

Dunaújváros Megyei Jogú Város IBTK Korlátolt Felel sség  ő ű
             Önkormányzata      Társaság 
               megrendel                                                              vállalkozóő
            képviseletében:                                                      képviseletében: 

       Dr. Kálmán András Turiczki Gábor 
            polgármester      ügyvezet  ő


