Vállalkozási szerződés
mely létrejött egyrészről 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
Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)
másrészről az IBTK Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1094 Budapest, Berzenczey
u. 10-12. képviseli: Turiczki Gábor ügyvezető, bankszámla szám: 10400188-0180128200000000, adószám: 13058704-2-43, cégjegyzék szám: 01-09-716697), mint Vállalkozó
(továbbiakban: Vállalkozó) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1./ Előzmények
A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Közbeszerzési Értesítő 2009. október hó 30-án
megjelent 2009/128. számában KÉ- 21813/2009. számon ajánlati felhívást tett közzé a
„Vállalkozási szerződés keretén belül közterületi térfigyelő rendszer bővítése” elnevezéssel.
Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2009. december hó 14. napján kihirdette
azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési
eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a
Kbt. 252. § alapján alkalmazandó 99. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn
belül szerződést kötnek a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó mellékletek (együttesen:
Szerződés) feltételei szerint.

2./ A szerződés tárgya
Dunaújváros közigazgatási területén közterületi térfigyelő kamerarendszer bővítése az
ajánlattevő saját forrásából, összesen 15 darab kamera és központi berendezések
szállításával, a kamerák helyének megtervezésével, telepítésével és üzembe helyezésével,
valamint a rendszerhez kapcsolódó oktatással a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező
Részletes ajánlati dokumentációnak és a 2. számú mellékletét képező Ajánlatnak
megfelelően.

3. / A rendszer kiépítés általános feltételei
Vállalkozó biztosítja a rendszer tervek és a tervekhez kapcsolódó műszaki leírásokban
szereplő berendezések üzemképességének biztosításához szükséges munkálatok elvégzését,
illetve ezek alapján a komplett térfigyelő rendszer megvalósítását, kiépítését saját költségén.
A Vállalkozó vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott rendszert legkésőbb a jelen
szerződés aláírásától számított 30 nap alatt a saját költségén kiépíti.
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A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezésnél kizárólag magasan kvalifikált szakmai erőket
vesz igénybe, akik a kivitelezést első osztályú minőségben valósítják meg.
4.1 A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul
értesíteni, amely a kiépítés határidőre történő befejezését veszélyezteti, vagy gátolja. Az
értesítés elmaradásából eredő kárért Vállalkozó felelős.
4.2 A jelen szerződésben foglalt munkálatokat a Vállalkozónak komplexen kell kiviteleznie
az átadott műszaki leírásnak, valamint a hatályos jogszabályok, szabványok és más műszaki
előírások alapján.
4.3 Vállalkozó biztosítja a jegyzőkönyvben definiált munkaterület természetes és épített
környezetének megóvását.

5./ A Megrendelő felelősségi köre
A Megrendelő a Vállalkozó jelen szerződésben rögzített kötelezettségének teljesítéshez
szükséges, a szerződéskötés időpontjában rendelkezésre álló dokumentumokat
rendelkezésre bocsátja.
5.1 Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó köteles erre
figyelmeztetni, és a figyelmeztetést az építési naplóba is bejegyezni. A figyelmeztetés
elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó a felelős.
5.2 Ha a Megrendelő az utasítást az írásbeli figyelmeztetés ellenére fenntartja, Vállalkozó a
felelőssége alól mentesül. Vállalkozó azonban a Megrendelő fenntartott utasítására sem
végezheti el a munkát, ha az utasítás nyomán szabvány, előírás, élet vagy testi épség
kerülne veszélybe.
5.3 A Megrendelő a Vállalkozó által végzendő kivitelezési munkáknál első osztályú
minőséget és a lehető leggondosabb teljesítést igényel. A kivitelezés minőségét illetően a
mindenkori szakmai szabványokban rögzített minőségi tulajdonságok, mérettoleranciák
stb. a mérvadók.

6./ A teljesítés módja és feltétele
6.1 Vállalkozó a rendszer központját a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon, a Megrendelő
számára kijelölt helyiségben építi ki. A rendszer kiépítése során Vállalkozó figyelembe
veszi, hogy a beruházását rendőrségi objektum épületben valósítja meg.
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 megelőzően a Megrendelővel és a helyileg
illetékes rendőrséggel leegyeztet. Az egyeztetésről jegyzőkönyvet vesznek fel a Felek, mely
a műszaki jegyzőkönyv mellékletét képezi.
6.3 A beruházás elkészültekor a műszaki jegyzőkönyvben rögzíteni kell az esetleges
hibákat és hiányosságokat. A hibák és hiányosságok kijavítására ill. pótlására Felek a
jegyzőkönyvben határidőt tűznek ki, mely határidőn belül Vállalkozó azokat
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
előírásoknak.
6.5 Vállalkozó a munkavégzése során köteles betartani az általános munkavédelmi,
tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokat és elvégezni mindazokat a munkákat, amik
ezeknek az előírásoknak értelmében szükségesek.
6.6 Vállalkozó köteles a kivitelezést úgy végezni és dolgozóit olyan mennyiségű és
minőségű kollektív és egyéni védőfelszereléssel ellátni, hogy önmaga biztonságán
túlmenően másokat ne veszélyeztessen.
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
Megrendelővel egyeztetett ütemtervnek és biztosítja, hogy a tevékenységével semmilyen
késést nem okoz a kivitelezés teljesítésében. Ha a Vállalkozó – neki jogosan felróható okok
miatt – a kivitelezésnél késedelmesen teljesít a 3. pontban meghatározott határidőhöz
képest, úgy napi 50.000,- Ft kötbért köteles megfizetni.
Vállalkozó kötelező jótállást vállal a műszaki átadás-átvétel napjától számítottan 60 hó
időtartamig.
Az átadás-átvételi eljárást követően, a végszámla benyújtásával egyidejűleg a Vállalkozó
megfelelő garanciát köteles nyújtani az utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatásának
biztosítékaként, melynek összege a nettó vállalkozási díj 5 %-a, azaz 654.500,- Ft.
A jótállási időszakon belül a Vállalkozó és Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel
összefüggő munkarészek kijavítását – amennyiben az időjárás a javítási technológiát
lehetővé teszi 1 napon belül köteles megkezdeni és 24 órás időtartamon belül befejezni. A
balesetveszélyt jelentő meghibásodás esetén a balesetveszély elhárításáról azonnal
intézkednie kell.

7./ Kapcsolattartás, képviselet
7.1 A Felek a szükséges egyeztetések és a zökkenőmentes együttműködés biztosítása
érdekében kapcsolattartókat neveznek meg.
Megrendelő kapcsolattartója:
Dr. Hőnigh Magdolna aljegyző/ koordinációs és vagyonkezelési irodavezető
Tel: (36-25 ) 436-548
Fax: (36-25 ) 403-586
Dr. Molnár Károly megbízott műszaki ellenőr ( MFM Vagyonvédelmi Kft. )
Mobil: 70/339-5897, 30/2125-228
Tel.: (36-1) 281-1186
Fax: (36-1) 281-1186
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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 szerződés fajtájára tekintettel Vállalkozó a saját költségén teljesíti.
Vállalkozó a végszámla benyújtására a műszaki átadás- átvételt követően jogosult.
A munkák kivitelezéséhez Megrendelő előleget nem biztosít.
Megrendelő a benyújtott végszámlát 30 napos fizetési határidővel, átutalással egyenlíti ki.
8.2 Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó Megrendelő felé késedelmi kamatot számíthat fel a
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 kiterjedő titoktartási
kötelezettség terheli, minden a Megrendelővel, illetve az adott rendszerrel és az ott dolgozó
személyekkel kapcsolatos tudomására jutott adatra, információra nézve. A titoktartási
kötelezettség megszegése esetén az abból eredő kárért Vállalkozó teljes anyagi felelősséggel
tartozik.

10. Egyéb rendelkezések
10.1 A Megrendelő részéről a Vállalkozó 2./ pontban meghatározott tevékenységének
ellenőrzésére a 7./ pontban meghatározott személy jogosult.
10.2 Felek a szereződés teljesítése során kötelesek együttműködni, és egymást minden
olyan körülményről értesíteni, ami a szerződés szerinti teljesítéssel kapcsolatos, különösen,
ha az a teljesítési határidők betartását akadályozza.
10.3 Amennyiben jelen szerződés teljesítése során akár jogi, akár határidőbeli, akár pedig
költségjellegű vita merül fel, akkor Felek közösen, kölcsönösen együttműködve
igyekeznek azokat megoldani.
10.4 Vitás kérdések rendezésében felek egyezségre törekednek és megkísérlik vitáikat
egyeztetés útján rendezni. Nem rendezhető viták esetére a felek kikötik a Fejér Megyei
Bíróság illetékességét.
10.5 Jelen szerződés valamennyi módosítása illetve kiegészítése kizárólag írásban, a felek
cégszerű aláírásával érvényes.
10.6 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-ban foglaltak irányadóak.
10.7 A szerződés cégszerű aláírással és mellékletekkel együtt érvényes.
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megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Mellékletek:
1. számú melléklet: Részletes ajánlati dokumentáció
2. számú melléklet: Ajánlat

Dunaújváros, 2009. december 22.

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata
megrendelő
képviseletében:
Dr. Kálmán András
polgármester

IBTK Korlátolt Felelősségű
Társaság
vállalkozó
képviseletében:
Turiczki Gábor
ügyvezető

