
vAluLr,ro zrst sznnz6ons

amely l6trej <itt egyr6szr6l

Legf6bb Ugr6szs6g nev6ben eljir6 Szabolcs-szatmir-Bereg Meryei Fdiiry6szs6g

4400 Nyiregrhfuza,Bocskai ft 4.

banksz6ml aszdm; 1004400 1 -0 1480876-00000000

ad6 szim: 15 300 L 48 -2- 4l
k6pviseli: Dr. Zsfros Zsolt
mint Megrendel6 (a tov6bbiakban: Megrendel6)

masr6szrdl a Horizont Tex Kft.

banksz6ml aszdm: 10700048-04728100-5 1 100005

ad6sz6m: LL6537 05 -2-1,5

cd gSe gy z6kszdm: 1 5 -09 -065 3 9 8

k6pviseli: Dank6 Zsolt,
mint V6llalkoz6 (atov6bbiakban: V6llalkoz6)

ktiz<itt, Megrendel o a 440O Nyiregyh6za, Bocskai (tt 4. szfm alatti iroda6piilete takaritdsi

feladatainak el16t6s6ra, az alilbbi felt6telek mellett.

L. A V6llalkoz6 elv6llalja a 4400 Nyiregyh6na, Bocskai it 4. szim alatti iroda6piilet (irod6k,

tArgyal6, t6pcs6hazak, konyh4 kdzleked6k iigyfelforgalmi helyis6gek , liftelg kijel<llt

dohSnyz6heiyek, vizesblokkok, WC-k, teakonyhdk, irattdrak,), valamint ahozz{fiartoz6 bels6

udvar 6s titsO teriilet (parkol6) takaritrisi feladatainak elv6gzds6t a jelen szetzodls

elv6laszthatatlan r|szet kdpezb Mtiszaki leir6sban meghatiirozott napi, heti, f616ves

rendszeress6ggel 6s az abban az egyes helyis6gtipusokra/tertiletekre meghatilrozott r6szletes

kdvetelm6nyeknek me gfelel6en.

2. A Ydllalkoz6 elv6llalja az 6piilet 6vente 2-szeri un. nagytakarit6sdt, melynek sordn az

elv6gzend6 feladatokat a Miiszaki leir6s tartalmazza.

3. A Vdllalkoz6 kciteles az 6piiletben egy6b feladatokat vdgzo Vfllalkoz6kkal egytittrntikddni

annak 6rdek6ben, hogy az 6ptiletben folytatott hivatali tev6kenys6get, az tigyf6lforgalmat, illetve

az 6pi1let rendeltetesszeni 
-mtikdd6se 

6rdek6ben egy6b tev6kenys6get folytat6 szem6lyek

munkav6gz6s6t ne akadhlyozza. Az egytittmrikdd6s felt6teteit a Megrendel6 k6teles

megteremteni.

A Villalkoz6 feladatai

4. A LIII. sz. Mell6kletben felsorolt helyis6geket a V611alkoz6 a Megrendel6 mindenkori

munkarendj6nek megfelel6 id6tartamon beltil, irasban el6re egyeztetett id6pontban, Megrendel<i

feliigyelete mellett iut *itju. A szerz6d6s teljesit6se soriln a hivatali munkaid6ben, illetve

feltigyelet mellett takarfthai6 helyis6gek felsorol6sa m6dosulhat, mely esetben aviltozds tdnydt

a Felek frdsbeli meg6llapod6sban tdgzitik.

A j6rda takaritdsdt 6s az egydb utcai feliiletek takaritilsdt a Y6llalkoz6 reggel a hivatali

munkaid6 kezdet6ig kcitelesilvdgezni. A V6llalkoz6 az 6ptilet egyes helyis6geit Megrendel6



mindenkori hivatari munkarendj 6hez igazod6 munkaid6 ut6n, illetve a munkaid6 kezd6s6t

megetoroen koteles kitakaritani, irasban e16re egyeztetett id6pontban'

5. A V6llalko z6 feladatait saj6t eszkrizeivel 6s szakembereivel, a szi'iks6ges munkaszervezet

kialakit6s6vA, a ,api irt itati tev6kenys6 g k6nyitds6Nal, az artyagbeszerz6si 6s kapcsol6d6

rakt6roz6si feradatok 6n6[6 eraasivai ntii er. Az arv6larkoz6k tev6kenys6g66rt

Megrendel6vel szemben a v611a1koz6 fetel. et autor6 jogosulatlan ig6nybev6tele eset6n

feler6s minden olyan k6r6rtis, amely an6rktil nem kdvetkezett volna be. A v6llalkoz6 t',,dr6lag

olyan alv6llalkoz6t vehet ig6nybe, amely az adott fg]adat ell6t6sara vonatkoz6 megfelel6

kipesit6ssel, illetve erkolcsi bizonyiW6nnyal rendelkezik.

6. A V6llalkoz6 a feladatai elv€gzls€te szakmailag kdpzett, a 
--mynkaeg6szs6gtigyi

k<ivetelm6nyeknek -.gf.f"fO 6s erktiicsi bizonyitvrinnyal rendelkezi| alkalmazottakat vehet

ig6nybe. Ezen fettltelJk mellett a v6ltalkoro i tvtegrindel6 6ptilet6ben legalabb k<izepfoku

vegzettsegltes s eves szakmai gyakorlattal rendelkez6, a takaritasi feladatok ellfutfushert felel6s

helyszini iranyit6 vezetot alkatliaz, akinek feladata a takaritasi munka operativ szervez€se' a

dolgoz6k tev6kenys6g6nek koordin6l6sa, munkav €gzdsdildtoz sztiks6ges tiutit6uercel, egy6b

eszkozdkkel va16 ell6t6sa.

7. A Veflalkozl az 6ptiletben munkrlt vdgzbk n6vsoriit uilltozis eset6n, elektronikus riton a

Megrendel6 resz1ri leudja fj dolgoz6 muf u v6llalkoz6 ir6sbeli bejelent6se alapj6n l'phet az

6piiletbe. Az esetleges 6llomrinyv 6ltozitst2 munkanappd, av6ltoz6s el6tt ktiteles bejelenteni a

Megrendel6nek. fiyia..;tit.g kOt l* MegrendelOngt ataOni az itj dolgoz6 30 napn6l nem

r6gebbi erk<1csi t:ao yrtuiny6t, valamini a vdrlalkoz6 €s munkav6llat6ja koz<itt l6trejott

6rv6nyes munkaszer zodes masolat6t. A szeruldes teljesit6s6ben r6sztvev6 6llomriny 6ptiletbe

tdrt6n6 be16p6s6t a Megrendel6 enged6lyezi'

Amennyibe, u -uokit" vlgzilktoztir valamely munkaer6vel szemben biintet6eljrlrrls indul, a

v6lrarkoz6 azt haladlklalaiul koteles k6z61ni a Megrendel6vel, 6s mas munkaer6vel kdteles

helyettesite*. a*.*viu.n a Megrender6nek jut elobb tudomasara, azowrali hatallyal megtiltja

az iptiletben val6 turtOrmAit , 6s-en61 a Vallalkoz6nak azonnal 6rtesit6st kiild'

g. A v6llalkoz6 kijelenti, hogy valamennyi takarit6si feladat jelen szerz6d6sben meghatarozott

id6tartamokon beliili elv6gz6s6hez sztikseges g6pi- technikai felszerelts6ggel (takarit6g6pek,

porszfv6 uizszivi gep, sriiol6g6p, takarit6ihoi sztiks6ges l6tr6k stb') tov6bbS a hatitid6ben

trirt6n6 fetadatell6t6shoz sztiks6ges szem6ryi l6tsz6mmal renderkezik. A jelen szerz6d6sben

v6llalt takaritasi feladatoknak, mindezeknek megfelel6en, els6 oszt6lyri min6s6gben tesz

eleget.

9. A v6llalkoz6 feladatainak v6grehajt6s athrgydban- 6piiletr6szenk6nt az alkalmazott takarit6i

l6tsz6mot is tartalma z6 - takaritasi titemtefret klszrt a jelen szerzbdls hat6lyba 16p6s6t61

sz6mitott L5 napon beli.il, melyet a Megrendel6 teljesit6sigazol5sra jogosult megbizottj6val kell

j6v6hagyatnia. A 3Ova,tragyott takaritasi'iitemtervei a Megrendelo a 14' pont szerinti ellen6rz6s

sor6n felhaszn6lja.
A takaritasi feladatoknak h'rzirillaga kereskedetmi forgalomban beszerezheto' az ANTSZ altal

engedlryezett tisztit6 6s takarit6 szerekker 6s .gyEu tisztas6gi eszkoz<ikker tesz eleget.

Szavatolja, hogy az lltala elv€gztn .roGarat6s 6s-a felhaszn6lt term6kek, eszk<izok' g6pek

megfelernek a magyar jogszab6ryokban, siabv6nyokban 6s mriszaki el6ir6sokban foglaltaknak'

Szavatoss6got v6ilal tovZuua uriu, ffi u t tt u.rrat takarit6- 6s fert6tlenitSszerek, vegyszerek



alkalmasak a rendeltet6sszerii haszir6latra valamint a rendeltet6sszer[i haszntilat mellett mentesek

mindenfajtaeg6szs6gre6skdrnyezetre6rtalmashat6st6l.

L0. Rendkiviili esetekben a takaritSst vdgzok helyszini ir6nyit6 vez9t6j7, a rendkiviili eset

tudomSsara jutasat6i ene iranyul6 bejelentZst6l sz6mitott 1 6ran beliil ktiteles a Megtendel6vel

a kapcsolatot felvenni.

11. A takarit6 szemllyzet egys6ges, a Megrendel6 6ltal j6vahagyott formaruh6ban ktiteles

Megrendel6 6ptilet6ben munk5t v 6gezni'

12. Az esed6kes, illetve az elv€gzett takarit6si munk6k dokument6lilsdra a v6llalkoz6 napi

jelent6st vezet,melyet hetente a Megrender6 elektronikus bers6 revelezdsi rendszer6n megktildi

Bir6 Andr6s tizemeltet6si csop ortvezet| resz6re. A takaritasi napl6ba bejegyz6st csak a

Megrendelo meguizottja a vrilialkoz6 t*aitits6rt felet6s helyszini iranyit6 vezetbje, illetve a

vezetoi szintti kapcsorattartas6rt fe1e16s vezeto tehet. A napi jelent6snek tartalmazruakell az

elozo napi takadt6s;; kapcsolatos (b6rki r6sz6r61) felmeriilt p*rffi4, egy6b-felvet6st is' 6s a

rendez6s m6dj6t, iltetve a takarit6k 6ltat 6sz1e1t hi6nyoss6gokat, hibabejelent6seket'

13. A v6llalkoz6 koteles a tev6kenys6g6re vonatkoz6 szawnai 6s biztons6gtechnikai el6irasokon

tulmen6en, a Megrendel6 6ltal rendelkez6s6re bocs6tott hattilyos tiizv6delrni, munkav6delmi,

adatv6delmi, vagyonv6dermi 6s egy6b szabilryzatokban fograltakr6r a_ teljesit6sben r6sztvev6

arkalmazottait rendszeresen oktatni, * *oib^ foglalt er6irdsokat betartatni. valamennyi

oktatast oktatrlsi ,ruptou* kell dokumentrllru. E szaiillyzatok el6ir6sainak megs6rt6se miatt a

Megrendel6t 6rt karokat a v6llalkoz6 koteles megt6riteni.

A Megrendel6 feladatai

L4. Megrendel6nek vagy megbizattjanakjog6ban 6ll megvizsgfrlni, illetve ellen6rimi - ak6r napi

rendszeress6ggel is - Vauafio z6 szolgilliaifusdt, az alkilmazott eszktiztik, tisztit6szerek, egy6b

anyagok min6s6g6t 6s mennyis6g6i, hogy azok megfelelnek-e a szerzoddsben foglalt

felt6teleknek.
Amennyibe n a takaritks sor6n felhaszn6lt term6kek vagy az alkalmazott technol6gia nem felel

meg a szerzodes felt6teleinek, rigy azokat a Megrendel6 visszautasithatja' Ez esetben a

V6llalkoz6 koteles t6rit6smentesen megtenni ; sziiks6ges m6dosit5sokat az el6irt

kovetelm6nyeknek val6 megfelel6s 6rdek6ben'

A Megrendel6 jogosult tov6bb6 ellen6rizni a takarit6si feladatok mennyis6gi 6s min6s6gi

terjesit6s6t, a tayaTft6uemilLyzet szUkJges r6t,o,6m6t €s leljesitm6ny6t, napi rendszeress6ggel'

Amennyiben a takaritas ellen6rz6se ,orin M"g."ndel6nek mennyis6gi vagy min6s6gi kifog6sa

van, aztk<iteles u vauutt oz6 k6pvisel6j6vel]vagy a helyszini i$n1i-to vezet6j6vel k6z6lni'

iret6reg a murasztas m6rt6k6t61 fiigg6en ir,i.ugtigezitent. A v6llalkoz6 koteles a kifogas

megsziintet6se 6rdek6ben, a kifog,asierieg,:tor nisg6 
-sziiks6ges 

int6zked6seket halad6ktalanul

megrenni (pl. a takarit6si feladatot is*it 7ill/eg":;l,99$otOgiai v6ltoztat6sokat eszkdzolni' a

tatiritast iegzO szem6lyek helyett m6s szem6lyeket kijeliilni stb')'

L5. A Megrendel6 6s a Vallalkoz6 6s alkalm azottaiftsz&emegadja mindazon adatot' inform6ci6t'

amety a Jzerzbdlsszeni teljesit6s 6rdek6ben sztiks6ges'

16. A Megrendel6 az 6piiletbel az l-3. emeleten 4.4 m2, <isszesen kb' 12 m2 osszteriiletti

helyis6get biztosit y6llilkoz6 r*sz€re a takarit6eszkozok, felhasznSland6 vegyszerek egy6b

term6kek t6rolds6ra, illetve a takarit6 rrzemllyzet r6szlre oltiiz€shez, azokatktzar6lag a jelen



szerz6d6sb6l ered6 feladatainak ell6t'isa

k<iteles az lltala haszn6lt helyisdgeket

Megrendel 6 reszere 6tadni.

6rdek6ben hasmrllhatj a. A szerz6d6s megsztin6sekor

az iltvetelnek megfelel6en helyretillitott 6llapotban a

A V6llalkozd diiazhsa

17. AMegrendel6 a v6llalkoz6 r6sz6re, az l'2. €s 5. pontokban meghat6rozott feladatai

teljesit6s66rt havonta 376.000.-FI+AFA, azaz Hilromszfuzietvenhatezer Ft+AFA (azaz brfit6

n7.SZO.-ft) V6l1alkoz6i 6talilnydiiat fizet, mely tartalmazza a napi, heti, havi takatitds, az

6venk6nt 2 nagytakaritfus rissies- k61ts6g6t 6s dij6t, tov6bb6 valamennyi sztiks6ges, un'

rezsianyagok drdt, a takarit6shoz sziiks6gJs valamennyi.Fep- 6s eszktizhasztillat, a szdllitds

aiiat,to,iaAd aakaritdshoz kapcsol6d6 tiiszes szolg6ltat5si 6s j6ru16kos ktilts6geket'

Amennyiben a Megrendel6 megv6ltozott ig6ny6nek megfelel6en a v6llalkoz6 valamely

r6szferadatot nem r{t er, iw u it**yaii ennek megfeler6 ariinyos m6rt6kben csdkkent6sre

kerul. Teljes korfi, de tdrt-havi feladatell6tas eset6n a tirgyhavi munkanapok 6s a teljesftett

munkanapok ardnya hatdrozzameg a dijat'

lg. A V6llalkoz6t megil1et6 dijazas 6s az egys6garak 2014. marcius 1-ig semmilyen jogcimen

nem emelhet6k.. z}Li. mrlrcius 1-161 a vaialkoz6i futalanydij, illetve az egysdgittak 6vente a

KSH 6ltal hivatalosan kdzzltett, az elozb 6we megadott fogyaszt6i 6rindex 50 %-6val

novekedhetnek.

lg. A dijfizet6s felt6tele, hogy a Vrlllalkoz6 a feladatait hat6rid6ben 6s e szerz6d6s

rendelkez6seinek megfelel6en-ivdgezze, valamint ennek t6ny6t a Megrendel6 havonta,

legk6s6bb a targyh6t-kivet6 h6nap s. 
"upjag 

igazolja. A havi iltalfinydiiat a Megrendel6 a

v6llalkoz6 iital ki5llitott ,rirrrrlu aupjao- havonta a szfumla 6s az alapjit klpezo

teljesit6sig azolitskezhezx6tel6t6l sz6mitii:o napon beltil teljesiti v.6llalkozo banksz6ml6j6ra'

A Szerz6dd Felek adijfizetdsid6pontjaul elfogadjrft ail.anapot, amelyen a MAK a Megrendel6

banksz6ml6j 5t az 6tilaland6 osszeggel megterheli'

ZO. A Megrendel6 ftsz&ol a Vallalkoz6 teljesit6s6nek igazolis{ra a Megrendel6 6ltal frasban

kijel<ilt szem6lY j o gosult.

sz6mol el a szeru6d6s teljesit6s6vel tisszefiigg6sben olyan

$ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6

i.i, e, melyek a nyertis ajrinlattev6 ad6k<iteles jdvedelm6nek

Megbizott nem fizet, illetve
kolts6geket, melYek a Kbt. 56.

t6rsas6g tekintet6ben meriilnek
cs<ikkent6s6re alkalmasak.

A szerzl d6st biztosit6 mell6klriitelezetts 6gek

21. AVrillalkoz6 6lta7 elvlgzett, a Megrendet6 altal igazoltteljesit6s uflin jfu6 dijazas k6sedelmes

megfizet6se eset6n utut sltta.io a teieaehi kamat megfizet6s6tl,tilt-1-".1^1lt:*1**:1
ffiffi;rg.gv.rit e*. szinten a Magyar Nelzeli Bank jegybanki 

-alapkamatanak,- ^-^--AAAooaffiffi";|'i;"J;i;ges fi zet6si k6sedelem ldej 6n is kdteles a v611alkoz6, j :9",:i:1i:5:1
alapul6 kritelezetts6geinek eleget tenni, feladatell6t6s6t - a Megrendel6 k6sedelm6re

hivatkoz6ssal - nem korl6tozhatja.

22. AV6llalkoz6nak a feladatai tetjesit6s6t a jelen szerz6d6sben meghatilrozott tartalommal 6s a

rogzitetthatarid6k szerint kell elv6geznie'



Amennyiben a V6llalkoz6 a takaritlsi 6s egy6b feladatoknak k6sedelmesen, vagy min6s6gileg

tifog6sottrat6 m6don tesz eleget, k<itb6r faet6s&e k<iteles. A kotb6r nem 6rinti a VSllalkoz6

pOttiatariaO vrillal6si k6telezeti's6g6t. K6sedelmes, vagy hib6s teljesit6s eset6n a kotb6r m6rt6ke

L eredm6nytelentil eltelt teljesitdii hatarid6t kdvet6 minden k6sedelemmel eltelt nap ut6r1 illetve

hibas teljesit6s eset6n a min6s6gi kifogas bejetent6s6t6l a kifog6stalan min6s6gben ttirt6n6

teljesit6sig eltelt napok ut6n a L7. pontban meglratilrozott havi 6tal6nydii 2 %o'a.

A kcttb6rlsszeg6t a Megrendel6 - a Szerzldo Felek iital a trirgyban va16 el6zetes egyeztetdst

tartatmaz1 j.gfOt tnyu f.t'todt"16t kdvet6en - jogosult a V6llalkoz6 6tal6nydii6b6l levonni.

a totUerijeiy e*eiy"sit6se - illerve annak b6rmely okb6l va16 elmarad6sa - nem 6rinti a

MegrendJld szeruldisszerfi teljesit6s elmarad6sa miatti krlrt6rit6si 6s egy6b ig6ny6t. Brlrmely

nem szerz6d6sszem teljesit6s elfogad6sa a Megrendel6 r6sz6r61 nem 6rtelmezhet6

joglemond6sk6nt azon ig6nyekr6l, amelyek 6t a szerzoddsueg6s kdvetkezm6nyek6nt megilletik.

23. Av6llalkoz6 az illtala okozott kar6rt a Ptk. szerinti felel6ss6ggel tartozik.

A V6llalkoz6 k6teles - a harmadik szem6lyeknek okozott kdr fedezet6t is mag6ban foglal6,

legaldbb 5.000.000.-Ft/k6resem6ny, 6s 20.0b0.000,- Ftl6v 6rtdkri szakmai fetelSss6gbiztositasi

sirzodese hatalya al6 vonni a Megrendel6 6piilet6ben vdgzett tev6kenys6gdt a szetz6d6s

al[irisittk<jvet6 7 napon beliil, amely az illtala vagy alv6llalkoz6ja 6ltal esetlegesen okozott

k6rra teljes fedezetet nyrijt. A felel6ss6gbiztosit6si szerzodds (biztosit6si kotv6ny) m6solatilt a

Meglendet 6 r6sz6re .rutolttiu kell, a lelel6ss6g-biztosit6si szerzodlst 6rint6 v6ltoz6sokr6l

pedt a Megrendel6t t6j6koztatnra kell. A V6llalkoz6 kdtelezettsdget villlal arra, hogy a

ielel[ss6gbiztosit6s6t - ertekkovet6 m6don - jelen szerz6d6s hatfulya alatt fenntartja.

Aszerz6d6s id6tartama

24. Jelen szerz6d6st a felek hatfurozott id6re (3 6v) k<itik. A szerzldes hat6lybal6p6s6nek

id6pontja: 2013. mrircius h6 01. napja.

25. Aszerzod1sa felek barmelyike r€szlrolirasban felmondhat6. A fetmond6si id6 a felmondrls

k9zhewetel6t krivet6 h6nap l. napj6t6l szimitott 60 nap. A felmond6s ideje alatt a v6llalkoz6

kotele s a szer zo dlsben me ghat ir ozotl fel adatait e I I 6tni.

26. A felek a szerzodest srilyos szerz6d6sszeg6s eset6n azonnali hat6llyal a m6sik felhez

int,zett indokol6st is tartalmaz6 (rSsbeli nyilatkozattal felmondhatj6k. Sflyos

szerz6d6sszeg6snek min6stil minden olyan, a Megrendel6 s6relmerc szindekosan elkcivetett

jogellenes 
"tJl.k-6ny, 

amelyet a V6llalkoz6 munkat6rsai kovettek el'

A szerzodest azonnali hatallyal a Megrendel6 felmondhatj 4ha a Vrillalkoz6 a jelen szerz6d6sen

alapul6 szolg6ltatas ell[tasit d6nt6 m6don befoly6sol6 l6nyeges kdtelezetts6g6nek felsz6litas

ellen6re nem tesz eleget, vagy oly m6rt6kben hib6san tesz eleget, hogy az az 6piilet

rendeltet6sszeni mrikodZsei vagy hasznillatfut veszllyeileti, vagy akadalyozza illetve a jelen

szerzodlstelj esit6s6t meglatiroz6 tev6kenysdgi ktire megsziinik.

A v6llalkoz6 azonnali niauya ir6sban feimondhatj a a szerz6d6st, ha a Megrendel6 a 20. pont

szerint fizetdsi hatrlrid6 eltelt6t k6vet6en fizetlsi kdtelezetts6g6nek a V6llalkoz6 ir6sbeli

felsz6titasa ellenere, annak k6zhew6tel6t6l sz6mitott 30 napon beltil sem tesz eleget.



Ery6b rendelkez6sek

27. A V6llalkoz6 es az 1ltala alkalmazott szem6lyek minden, a szerzodls sor6n tudom6sukra

jutott szolgrllati titkot, a Megrendel6 tev6kenys6g6re vonatkoz6 adatot, illetve szem6lyis6gi

jogv6delem a16 es6 adatot kcitelesek meg6rizni. A tudom6s6ra jutott inform6ci6katkizdt6laga
"sierz6d6steljesit6s6re 

haszn6lhatj afel, azokat illet6kteten harmadik szem6ly tudom6silra nem

hozhatja, illetve csak a Kbt. 6s egy6b tdrv6nyi rendelkez6snek megfelel6en kezelheti. A

birtok6ba keriil6 iratokat koteles illet6ktelenek szdmdra hozzdfdrhetetlen m6don kezelni 6s

6rizni, azokat a feladatok teljesit6s6t, illetve a szerzbdds megsztinds6t ktivetSen a

Megrendel6nek visszaszolg6ltatni. A titoktartrisi kritelezetts6g megszeg6s6b61 ered6 karok6rt

a Y 6llalkoz6 felel6 ss6 g gel tartozik.

2g. A felek 6s kijel<ilt k6pvise16ik, kapcsolattart6ik a szerulddsb6l ered6 ktitelezetts6gek

marad6ktalan teljesit6se 6rdek6ben egyiittmrikddni kdtelesek. A V6llalkoz6 ktiteles a

Megrendel6t minien olyan k6riilm6nyr61 6s annak indokrir6l halad6ktalanul 6rtesiteni, amely a

jelJn szsrz6d6sben v6llalt feladatok kell6 id6re va16 elvdgzes6t vesz6lyezteti, vagy akadilyozza.

K6teles tov6bbd a Megrendel6t 6rtesiteni a k6sedelem varhat6 id6tartamar6l. Az 6rtesit6s

elmulaszt6s6b6l ered6 ki$6rt felel6s.

29. A V6llalkoz6 kriteles a Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiteni abban az esetben is, ha

tev6kenys6gi k<ire, illetve k6pviselete megv6ltozik'

30. A Megbizott k<iteles a Szeruod6s teljesit6s6nek teljes id6tartarn alatt tulajdonosi

szerkezetlt a Megbiz6 szdmhra megismerhet6v6 tenni 6s a Kbt. 125. $ (5) bekezd6s szerinti

tigyletekr6 | az ajinlatk6r6t halad6ktalanul 6rtesiteni'

31. A szerzodo felek meg6llapodnak abban, hogy a szeru6d6s teljesit6s6vel dsszefiigg6sben

munkat6rsaik k<iziil ir6tan kijel<ilik a nyilatkozattltehe 6s kapcsolattart6sra jogosult

szem6lyeket. A Megrendel6 inlsban tajdkoztatla aYiilakoz6t a szerzod6sben foglalt feladatok

teljesit6s6nek ellen6L6s6vel kapcsolatban jogosultsaggal rendelkez6 megbizottjair6l. A Vallalkoz6

reizsrol a feladatelldtrlssal <isszeftigg6 rrapi tapcsolatot a 7. pontban kortilirt helyszini rdnfit6

vezetotartia.

32. A Villalkoz6 a szerz6d6sben meghat6rozott feladatainak elv6gz6s6t kdteles fgy

megszeryezni, hogy azzal aMegrendel6 hivatali- int6zm6nyi miik6d6s6t ne zavatja.

33. A y6llalkoz6 az lpnletben esetlegesen bekovetkezo rendkiviili esem6nyr6l (trizeset,

cs6trir6s stb.), valamint a szem6ly 6s vagyonbiztons6got vesz'lyeztet6 egy6b kdriilm6nyrgl a

Megrendell 6ltal kijeltilt szem6lyt

indokolt int6zked6seket.

halad6ktalanul 6rtesiti. Az 6rtesit6s mellett megfeszi az

34. AV6llalkoz6 nem jogosult aszerz6d6s teljesit6s6t sziineteltetni, v&gY

van a felek k<iz<itt a teljesft6s b6rmely r'sz€vel kapcsolatban.

A Szerzbd6 Felek u k.irOtttik felmeriil6 vit6s k6rd6seket els6dlegesen

egyeztetds ritj6n kis6rlik meg rendezni.

abbahagyni, ha vita

kdzvetlen tdrgyalils,



35. Amennyiben a V6llalkoz6 vagy alv6llalkoz6ja valamely szolg6latot e116t6 dolgoz6ja

munk6j6val kapcsolatban a Meglndel6nek inaotott kifog6sa meriil 
- 
fel, rigy irrlsban

kezdem6ny ezheii a v6lrarko z6n6r, hogy az 6rintett dolgoz6t a Megrendel6 6piilet6ben ne

alkalmazza, 6s a v6llalkoz6 a j6 partneri kapcsolat fenntart6sa 6rdek6ben helyt ad a

javaslatnak.

36. A jelen szenod1sa ptk., 6s a Kbt. 132. $ figyelembev6lel6vel m6dosithat6. Nem min6stil a

szerzod1sm6dositris6nak, ha a Megrendel6 hivatali munkaidej e megviitozik, illetve ha a l0'

pont szerinti takaritasi iitemterv akfializillfusra kertil. A Megrendel6 a V6llalkoz6t a

Tegv1ltozott munkarendj6r6t 8 nappal avilltozfustmegel6z6en ir6sban tbjlkoztatrri kdteles'

37. A jelen szerz6desben nem szab6lyozott k6rd6sekben a Ptk. 6s a Kbt' vonatkoz6

rendelkez6 sei az ir6nYad6ak.

A szerzodo felek a jelen szerzdddst, mint akaratukkal mindenben megegyezot j6vrihagy6lag

irjSk al6.
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Mtszlxr lninAs (rnulnarr,rinAs)

Takaritand6 teriilet: 3162 m2 + 1000 m2 udvar 6s parkol6
Az 6pnlet6 szintes: pincer6sz, fszt-, L-3 emelet, tet6t6r

Helyis6gek funkci6i: irodilq kdzlekeddko szociilis helyis6gek, teakonyha

l.SEMELLEKLET

- irod6k
- tdrgyal6
- fo1yos6k, llPcsbhazak
- WC-k,mosd6k, teakonYha

- irattdrak

Takaritand6 feliiletek:
- parketta
- hideg burkolat
- oldalfal csempe burkolat
- fa ajt6 (170 db)
- ablak ( 140 db)

- WC cs6sze

- mosd6
- piszodr
- zuhany

t743 m2
38 m2

869 m2
V10 m2
272m2

2025 m2
ll37 m2

L07 m2
702 m2
604 m2

27 db
26 db
10 db
1db

A sz6nyegek szrima kb. 196 db, de elt6r6 m6rettiek. 0sszess6g6ben a feliiletiik - 309 nA.

Ezek az irod6kban tal6lhat6k.

Napi takaritis:
f. irodik, trflrryal6:

- felsePr6s, felmos6s
- sz6nyegfeliiletek porsziv6zdsa
- hamutart6k, szemetesek iirit6se, nedves torl6se

-britorok,bereldezlsit6rgyakfeltileteinektisztitilsa
- osszegyiijt<itt szemdt elszillitdsa a tirroliba
- telefonoi, sz6mit6g6pek (kiv6ve monitorok), asztali 16mp6k portalanit6sa

- radi6torok,fiit6testekportalanitSsa
- ujjlenyomatok elt6volit6sa asztalokr6l, szekrdnyekr6l, ajt6kr6l (kilincs

kdriiD

folyos6k, l6pcs6hizak
liitek sepr6se, nedves tdrl6se, sziiks6g eset6n bels6 iivegfeliilet 6ttdrl6se

j 6r6feltiletek felsepr6se, felmos6sa

korl6tok portalanft6sa
szemetesek, hamutart6k 6tttirl6se



- 16pcs6k felsePr6se, felmos6sa

3. vizesblokk (teakonyha, mosd6, WC)
poharak, cs6sz6k elmosogat6sa

konyhai eszktiztik, berendez6sek tiszt6n tartSsa

csemp6zett feliiletek tisztitdsa
mosd6kagyl6k, WC-cs 6szdk, mosogat6k fert6tlenit6se

WC-k szagmentesit6se
ttikok tisztdntartdsa
padl6feliilet fert6tlenit6 felmosiisa

kenorlo,WC papir, szappan, mosogat6s zer biztositdsa

II. Heti takaritis:
1. lr,.tt1rakzHeti egy alkalommal, a Megrendel6vel elore egyeztetett id6pontban,

hetente egyszer
a. I40 m2 hidegburkolat
b. 'l,44m2Parketta

- hidegburkolat eset6n felsepr6s 6s felmos6s
_ parkitta eset6n felsepr6s _ porsziv6z6s - felmos6s

- berende z6si tilrgyak portalanft6sa

Mi nd e n helyi s d gr e v onat ko z 6 an : p 6 khdl 6 z ds s ziiks d g s z er int.

lll. 2 hetente - ha indokolt, hetente - v6gzend6 feladatok:
irodak britorainak 6pol6val tdrt6n6 kezel6se

sz6kek, forg6sz6kek t6bainak nedves ttirl6se

armatfr6k portalanit6sa, p6kh616z6sa

IV. Narytakarftis (6vente 2 alkalommal, el6re egeztetett id6pontban):

- sz6nyegek vegyszeres nedves tisztithsa

- ablakok tiszt(t6sa

-lifthdzktils6,bels6tivegfeliileteinektisztithsa
- csempe padl6burkolat feltilet 6s fuga tisztitdsa

- parkett6k 6pol6val val6 kezel6se

- 2OO m2tivegfeltlet: a folszintr6l a tet6t6rig 2 iivegfeltilet

Ezeketa feltileteket alpintechnik6val sztiks6ges takaritani.

A feliiletek mind avtzszintes, mind a fiigg6leges feliileteket jelentik!

Munkarend:
H6tf6 - cstttirtdk 1630 - 2o3o'ig,p6nteken L430 -2000-ig'



A pince takaritisa nem k6pezi Villalkoz6 feladatit'

Az 6r havi 6tal6nydij, amely tartalmazza a takarit6eszkozlket, takarit6szereket, 6s a higi6niai

term6kek b"rr"rr"rii (papirkeztiirl6, WC papir, foly6kony szappan, mosogat6szer), a napi'

heti, k6theti, valamint a iavaszi 6s 6szi nagytakaritas, 6s az lvente egyszeri takarit6s teljes

<isszeg6t is.

Megrendelo bizto^sit helyis6get a takarit6eszkdzrik, takarit6szerek t6rol6sita, 6t6ltoz6sre' A

helyis6g kb.12m'.

Udvar 6s parkol6:
v6llalkoz6 feladata a h6-eltaka tit6s. Azudvar 290 m2,parkol6 7LO m2 '

H6r6teg vastags6gSt6l ftiggetlentil (0,1' mm <)'


