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IV.
VALLALKOZASI SZERZODf,S

amely ldtrejtttt egyrdszr6l

Legf6bb 0gy6szs6g nev6ben elj{r6 Szabolcs-szatmdr-Bereg Megyei F6iigy6szseg 4400

Nyiregyhriza, Bocskai ft 4.

banksz6mlasz6m: 10044001-01480876-00000000
ad6szim: 15300148-2-41
k6pviseli: Dr. Zsiros Zsolt
mint Megrendelti (a tovibbiakban: Megrendelo)

m6srdszr6l a Horizont Tex Kereskedelmi 6s Szolg6ltat6 Kti,4400 Nyiregyhaza, c6dol B6la dt 61.

banksz6rnlaszdm: 10700048-04728100-5 1 100005

ad6sz6m: 1f653705-2-15
clgegyz€kszdm'. Cg.: 15-09-065398

k6nviseli: Dank6 Andr6sn€
mint V6llalkoz6 (a tov6bbiakban: V5llalkoz6)

kdzdtt, Megrendel6 a 4400 Nyiregyhiiza, Bocskai it 4. sz6m alatti irodadpiilete takarit6si feladatainak

ell6t6s6ra, az al{bbi fclt6telek mellett.

1. A Vrillalkoz6 elv6llalja a 4400 Nyiregyh6za, Bocskai tt 4. szirrt alatti irodaepiilet (irod6k, t6rgyakl.

lepcsoh:izak, konyh4 ktizlekedok 
' 
ugyiblforgalmi helyisdgek , liftek, kijel<ilt dohdnyz6helyck,

viesblokkok, Wd-k, teakonyhrik, ilaii6rak,), valamint a hozzhtartoz6 bels6 udvar 6s kiils6 teriilet

(parkol6) takaritasi feladatainak elv6gz€s6t alelen szerz<id6s elv6laszthatatlan r6sz6t kdpezo Miiszaki

i"i.arUun meghatdrozott napi, heti, f6l6vcs rendszeress6ggel 6s M abban az egyes

helyis6gtipusolJa/teriiletcke meghatirozott r6szletcs kiivetelmdnyeknek megfeleloen.

2.AV6llalkoz6elv6llaljaaz6pi|etlvente}.szeiun.nagytakaritaset,melyneksorinazelvdgzend6
feladatokat a M(szaki leirhs tartalmazza.

3. A Vr{llalkoz6 koteles az 6piiletben egy6b feladatokat v6gz6 V6llalkoz6kkal erytittmiikddni annak

6rdek6ben, hogy az 6piilctben folytutott-irirrut"li tev6kenys6get, az iigyf6lforgalmat, illetve- az. 6piilct

rendeltet6sszer[i miikod€se eroek6ben egy6b tcv6kenysdget folytat6 szem6lyek munkav6gz6s6t ne

akad lyozza. Az egyiittmtikt!'dds feltdteleit a Megrende16 koteles megteremtenr'

A Villalkozi feladatai

4. A llI. Miiszaki leir6sban felsorolt helyisdgeket a V6llalkoz6 a Megrendel6 mindenkori

munkarendj6nek megfelel6 id6tartamon teltli, irlban el6re eryeztetett idopontban, Megrendel6

fetugyelete mellett t;karitja. A szerzodds t.1..itdt" sor6n a hivatali munkaidoben, illetve feliigyelet

meliiit takarithat6 hclyis6gek felsorol6sa m6dosulhat, mely esetben a v6lIoz6s t6nydt a Felek ir6sbeli

me96llapod6sban rtigzitik.

A j6rda takarit6set 6s az egy6b utcai feliiletek takaritiisat a V6llalkoz6 reggel a hivatali munkaido

kezdeteig koreles clvegezm. a vattatt<ozo az dpiilet egyes helyis6geit Megrendel6-mindenkori. hivatali

munkareidi6hez igazod6 munkaid6 uUln, illetve a muni.aidti kezd6s6t megel6z6en kitteles kitakaritani'

ir6sban elore egyezteteft idopontban.



5. A V6llalkoz6 feladatait sajdt eszkrizeivol ds szakcmbereivel, a sziiks6ges munkaszervezet

kialakitdsilval, a napi takadtdsi tev6kenys6g irdnyitrls6val, 'az anyagbeszerzlsi €s kapcsol6d6 raktdrozdsi

feladatok tinrill6 ell6t:lsival lAtja el. Az alvrillalkoz6k tevdkenysdg66rt Megrendel6vel szemben a

V6llalkoz6 felel. Alv6llalkoz6 jogosulatlan igdnybev6tele esetdn felel6s minden olyan k6r6rt is, amely

andlkiil nern kdvetkezett volna be. A V6llalkoz6 kizir6lag olyan alv6llalkoz6t vehet ig6nybe, amely az

adott feladat ell6t6s6ra vonatkoz6 megfeleki k€pesitdssel, illetve erktilcsi bizonyitv6nnyal rendelkezik.

6. A V6llalkoz5 a feladatai elv6gz6sdre szakmailag k€pzetL a munkaeg6szs6giigyi kovetelmdnyeknek

megfelel6 ds erktllcsi bizonyitvannyal rendelkez6 alkalmazottakat vehet ig6nybe. Ezen felt6telek mellett

a VAllalkoz6 a Megrendel6 6piilet6ben legalibb kdzdpfokf vdgzetts6gi.i 6s 5 dves szakmai grakorlattal

rendelkezti, a takaritrlsi feladatok etl6tis6drt felel<is helyszini iriinyito vezetot alkalmaz, akinek feladata a

takarit6si munka operativ szervez6se, a dolgozok tev6kenys6g6nek koordinill6sa, munkav6gz€siikhfiz

sziiks6ges tisztit6szerrel, egy6b eszkozokkel val5 ell6t6sa.

7. A V6llalkoz6 az 6ptiletben munk6t vdgz6k ndvsordt valtozis esetdn, elellronikus riton a Megrendel6

r6sz6re leadja, rij dolgoz6 csak a V6llalkoz6 irdsbcli bejelent6se alapj6n l6phet az 6piiletbe. Az esetleges

6llomfnyv6itozist 2 hunkanappal a vdltoz6s elott kOteles bejelenteni a Megrendel6nek. Egyidejtileg

ktiteles Megrendel6nek atadni az irj dolgoz6 30 napn6l nem rdgebbi erktilcsi bizonyitvilny6t, valamint a

V5llalkoz6 6s munkavillal6ja kiiztitt letrejott 6rv6nyes munkaszerz6dds m6solat6t. A szerzod€s

teljesit6s6ben 16sztvev6 Sllomany dpiiletbe titrt6n6 beldpdsdt a Megrendelo enged6lyezi.

Amennyiben a munk6t v€gzok kdztil valamely munkaer6vel szemben buntet6elj6r:is indul, a V6llalkoz-6

azt haladdktalanul kiiteles kdzolni a Megrendel<ivel, ds mis munkaerovel ktiteles helyettesiteni.

Amennyiben a Megendel<inek jut el6bb tudomis6ra, amnnali hatrlllyal megtiltja az dpiiletben val6

tart6zkodtst, 6s err6l a Villalkoz6nak azonnal drtesit6st kiild.

g. A Vallalkozo kijelenti, hog valamennyi takaritisi feladat jelen szerz6d6sben meghaterozott

id6tartamokon beliili elv6gz6s6hez sziiks6ges g6pi- technikai fclszerelts6ggel (takar(t6g6pek, poISZiv6

vizsziv6 g6p, s[rol6g6p, takarit6shoz sziiks6ges ldtrak stb.) tovabbrl a hat6rid6ben tiirt6nrl

feladatelldtiishoz sziiLks6ges szem6lyi l6tsz6mmal rendelkezik. A jelen szerz6ddsben viillalt takaritasi

feladatoknak, mindezeknek megfelekien, elsti oszt6lyri min6sdgben tesz eleget'

9. A V6llalkoz6 feladatainak v6gehajt6sa t6rgy6ban - 6piiletr6szenk6nt az alkalmazott takarit6i

l6tsz6mor is tartalmaz6 - takaritesiltemtervet k6szit a jelen szerzodds hat6lyba ldp6sdt6l szdmitott 15

napon beliil, melyet a Megrendel6 teljesitdsigazoliisra jogosult megbizottjaval kell j6v6hagyatnia' A
j6v6hagyott takaritasi iitemtirvet a Megpndelo a 14. pont szerinti ellenorzds sor6n felhaszn6lja.

A takarit6si feladatoknak kizir6lag a kereskedelmi forgalomban beszerezheto, az ANTSZ 6ltal

engeddlyezett tisztir6 6s takarit6 szerekkel ds egy6b tisztasi4gi eszkozokkel tesz eleget. Szavatolja, hogy az

ettita ivegzett szolg6ltat6s 6s a felhaszn6lt term6kek, eszktizok, g6pek megfelelnek 
_a_ 

magyar

jotszaualyotuan, sza"bv6nyokban ds miiszaki eloir6sokban foglaltaknak. Szavatossagot v6llal tovtibb6

uriu, 6ogy a felhaszni4lt takarit6- ds fert6tlenitoszerek, vegyszerek alkalmasak a rendeltetdsszerti

haszndlaira, valamint a rendeltet6sszerii hasm6lat mellett mentesek mindenfajta egdszsdgre 6s kornyezetre

6rtalmas hat6st6l.

10. Rendkivilli esetekben a takarit6st v6gz6k helyszini ir6nyit6 vezet6je, a rendkiviili eset tudomdsera

jut6set6l erre ir6nyul6 bejelent6st6l sza;itott I 6rrln beliil kdteles a Megrendel6vel a kapcsolatot

felvenni.

ll.Atakarit6szem6lyzetegyseges'aMegrendel66ltalj6v6hagyottformaruhibankiite|esMegrendelo
6p0let6ben munkAt vegezni.

12. Az esed6kes, i lleve M elvcgzctt takarit6si munk6k dokumentSl6s6ra a V6llalkoz6 napi jelentest vezet'

n,,"tyo t 
","nr. 

,l,tegrendel6 e[ktronik-us belso levelezesi rendszerdn megkiildi Bir6 Andriis iizemeltet€si

..oiorw"r*o r6szdi. ,q. takarirlLsi napl6ba bejegzest csak a. Megrendel6 megbizottja' 
^a. 

V6llalkoz6

takaritrisdrt felelos helyszini irinyit6 vezetoje, llleWe a vezetoi szintti kapcsolattart6s6rt felel6s vezeto

tt'



tehet. A napi jelentdsnek tartalmaznia kell az elozo napi takaritrissal kapcsolatos (b6rki r6szdrol) felmeriilt
panaszt, egy6b felvet6st is, 6s a rendez6s m6dj6t, illefve a takarit6k 6ltal dszlelt hirinyoss6gokat,

hibabejclent6seket.

13. A V6llalkozo ktiteles a tevdkenysdgdre vonatkozo szakmai 6s biztonsrlgtechnikai el6irilsokon
tulmenrien, a Megrendel6 6ltal rendelkezes6re bocs6tott hatilyos tiizvddelmi, munkav6delmi, adatvddelmi,
vagyonv6delmi ds egrdb szabilyzatokban foglaltak6l a teljesitdsben rdsztvev<i alkalmazonait
rendszeresen oktatni, az azokban foglalt el6iriisokat betartatni. Valamennyi ohatest oktatdsi napl6ban

kell dokument6tni. E szab6lyzatok eloir:isainak megsdrtdse miatt a Megrendel6t 6rt kirokat a Villalkoz6
kdteles megt6riteni.

A Megrendel6 feladatai
14. Megrendel<lnek vagr megbizottj:furak jogaban 6ll megvizsg6lni, illewe ellenorimi - ak6r napi

rendszeressdggel is - V6llalkoz6 szolg6ltat6s6t, az alkalm^zolt eszkdzob tisztit6szerek, egy6b anyagok

min6sdg6t 6s mennyis6gdt, hogy azok megfelelnek-e a szerz6ddsben foglalt felt6teleknek.

Amennyiben a takar(ti4s sorin felhasznflt term6kek vtgy az alkalmuzott technol6gia ncm felel meg a

szerzodds felt6teleinek, irgy azokat a Megrendelo visszautasithatja. Ez esetben a V6llalkoz6 kiiteles

tdrit6smentesen megtenni a sziiksdges m6dos(t6sokat az el6irt kdvetelmdnyeknek val6 megfelelds

6rdek6ben.
A Megrendel6 jogosult tovAbb6 ellen6rimi a takarit6si feladatok mennyisdgi ds mintisdgi teljesitdset, a

takarit6szem'lyzet sztiks6ges rc$ziItrL r 6s teljesitm6ny6t, napi rendszeressdggel. Amennyiben a takaritAs

ellenrjrzese sorrin Megrendel6nek mennyis6gi vagy min6s6gi kifogiisa van, azt kdteles a Vdllalkoz6

kdpvisel6jdvel, vagy a helyszfni ir6nyit6 vezet6jdvel kdzdlni, illetoleg a mulasz6s mdrtdk6t6l ffigg6en

irilsban rdgziteni. A V6llalkoz6 kdteles a kifog6s megszuntet6se 6rdekdben, a kifogris jellegdt6l fiiggo

sz0ks6ges int6zked6seket haladdktalanul megtenni (pl. a takaritdsi feladatot ism6t elv6gezni, technol6giai

valtoztit6sokat eszkrizrilni, a takarit kt vegziS szem6lyek helyett m6s szem6lyeket kijeld,lni stb.).

15. A Megrendel6 6s a Villalkozo 6s alkalrnazottai r6szere megadja mindazon adatot, inform6ci6t, amely a

szerzSd6sszerii teljesiGs 6rdek6ben sziiksdges.

16. A Megrendel6 az dpiiletben az l-3. emeleten 4-4 m2, osszesen kb. 12 m2 dsszteriiletii helyisdget

biztos(t Villalkoz6 rtsz&e a takarit6eszkozrik, felhaszn6land6 vegyszerek egy6b term6kek tdrolSsara,

illetve a takarit6 szem1lyzet tdsz&e oltozdshez, amkat V,rzfu6lag a jelen szerzod6sb6l ered(i feladatainak

ell6t6sa 6rdek6ben hasznilhatja. A szerz6d6s megsziindsekor kdteles az iltala hasm6lt helyisdgeket az

iwdtelnek megfelel6en helyreiillitott 6llapotban a Megrendel6 r6sz€re 6tadni'

A Vdllalkoz6 dijaz6sa
17. A Megrendei6 a Ylllalkoz6 rdsz6re, az l-2.6s 5. pontokban meghatalozott feladatai telFsit6s66rt

havonta 496.000.-FI+AFA, azaz N1gysz1zkllencvenhatezer FI+AFA (azaz brutt6 629.920.-Ft)

V6llalkoz6i futalfunydilat fizet, mely tatilmazza a napi, heti, havi takarit6s, au 
'venkdnt 

2 nagytakaritis

osszes kolts6g6t 6s dijdt, tov6bbri valamennyi sziik6ges, un. rezsianyagok dr6t, a takalit6shoz sziiks6ges

valamennyi 
-gep- es esztozh aszn6l^1, a sz6llit6s dij6t, bvebbd a takaritSshoz kapcsol6d6 <isszes

szolg6ltatrisi 6s jrirul6kos kolts6geket.
Aminnyiben a Megrendel6 megv6ltozott igdnydnek megfelel<ien a V6llalkoz6 valamely r6szfeladatot

nem l6t el, ngy M 6tzl6nydij ennek megfelel6 arfnyos m6rt6kben csdkkentdsre keriil. Teljes kdrii, de ttirt

havi feladatel-li6tris ese6; a idrgyhavi munkanapok 6s a teljes(tett munkanapok atinya hat6tozza meg a

diiat.

r/--



18. A V6llalkoz6t megillet6 dijazis ds az eg1s6g:irak semmilyen jogcimen nem emelhet6k.

19. A dijfizet6s feltdtele, hog a V6llalkoz6 a feladatait hatfuid6ben 6s e szerz6d6s rendelkez6seinek

megfeleloen elv|gezze, valamint ennek t6ny6t a Megrendel6 havonta, legkds6bb a t6rg/h6t kdveto h6nap

5. napjdig igazolja. A havi 6tal6nydijat a Megrendelo a Vallalkoz6 6ltal kiAllitott szimla alapj6n havonta,

a sz6mla 6s az alapjrit kdpezil teljesitdsi gazoli$ ke^eneteldt6l szimitott 30 napon beliil teljesiti

V6llalkoz6 banksz6ml6j6ra. A Szerz6d6 Felek a d{ifizetds id<ipontj6ul elfogadjrik azt a nawt, amelyen a

MAK a Megrendel6 bankszfunlijrit az etutaland6 Osszeggel megterheli

20. A Megrendelti r6szer6l a V6llalkozo teljesitds€nek igamlAsina a Megendelti iltal inlsban kilel0lt
szem6ly jogosult.

Megbfzott nem fizet, illetve saimol el a szerz<jdds teljesftdsdvel Osszefiigg6sben olyan kdltsigeket,

melyek a Kbt.62. $ (l) bekezd6s k) ponr ka)-kb) alpontja szerinti fehdteleknek nem megfelelti

tersas6g tekintetdben meriilnek fel, ds melyek a nyertes aj6nlattev6 ad6k0teles jdvedelmdnek

csoklent6s6re alkalmasak.

A szerz6d6st biztosit6 melldkkdtelezetts€ek
2L. A V6lldlko16 6ltal elvegzelt, a Megrendel6 eltal igazolt teljesit6s utiin jrir6 dij"'rs k6sedelmes

megfizetdse esetdn a Me$endel6 a kdsedelrni kamat megfizetdsdre kdteles. A k6sedelmi kamat mert6ke

megegyezik 6ves szinten a Magyar Nemzeti Bank jegybanki alapkamatilnak m6rt6k6vel. Az esetleges

fizJtiii k6sedelem idejdn is k6teles a V6llalkoz6 a jelen szerz6ddsen alapul6 kOtelezetts€geinek eleget

tenni, feladatelliit6s6t - a Megrende16 kdsedelm6re hivatkozdssal - nem korliitozhatja.

22. A y iilalkoz6nak a feladatai teljesit6sdt ajelen szerz<ld€sben meghat6rozott tartalommal 6sa riigzitett

hatd.rid6k szerint kell elv6geznie.
Amennyiben a Villalkozo; takarit6si 6s eglib feladatoknak kdsedelmesen, vary mintisdgileg kifog6solhat6

m6don tesz eleget, k6rb6r fizetdsdre k6teles. A kdtb6r nem 6rinti a V6llalkoz6 pothattrid6 v6llalesi

kdtelezerts6g6t. k6sedelmes, vagy hib6s teljesit6s eseten a kdtb6r m6rt6ke az eredm6nyleleniil eltelt

teljesit6si h;eriddr k6vet6 mindei k6sedelemmel eltelt nap ut6n, illewe hibris teljesitds esetdn a minosdgi

kiiog6s bejelent6s6t6l a kifog6stalan minrlsdgben tort6n6 teljesitdsig eltelt napok uten a 17. pontban

meghat6rozott havi 6lal6lydii 2 o/o-a.

n k'Otber Osszegdt a Megrendelti - a SzerziSdo Felek iltal a uirgrban val6 el6zetes egreztetdst tartalmaz6

jeryz6kdnyv felvdtel6t kdvetiien - jogosult a Viillalkoz6 6takinydij6b6l levonni'

ilotuerigeny 6rv6nyesit€se - illeivi annak b6rmely okb6l val6 elmarad6sa - nem 6rinti a Megrendel6

szerz6ddsizeiii teljesitis elmarad66a miafti kartdrit€si 6s egy6b igdnydt. B6rmely nem szerz<iddsszem

teljesires elfogadLa a Megrendel6 r6sz€r6l nem drtelmezhet<j joglemondriskdnt azon igdnyekol'

amelyek 6t a szerzdd6sszegds k6vetkezrndnyekint megilletik.

23. A Vrillalkoz6 az dltala okozott kardrt a ftk. szerinti felel6ss6ggel tartozik'

A V6llalkoz6 k6teles - a harmadik szem6lyeknek okozott k5r fedezet't is mag6ban tbglal6' legal6bb

5.m0.000.-Ft/kiresem6ny, 6s 20.000.000,- Ft/6v 6rt€kii szakmai felekiss6gbinosititsi szezi5ddse hatiilya

al6 vonni a Megrendeki 6ptilet6ben v6gzett tev6kenysdgdt a szerzodds aleiresat k0vet6 7 napon beltil'

ii"ty u, dltali vagy aiv6llalkoz6ja Altal esetlegesen okozon k6rra teljes fedezetet nyfjt. A
felel6ss€gbiaosit6si sierz<id6s (bizto;itesi kdw6ny) m6solat6t a Megrendel6 rdsz6re csatolnia. kell, a

ielel6ss6!-uiaosit6si szerz<jd6st drintii viltozisokr6l pedig a Megrendel6t t6j6kozatnia kell' A

v6llalkoi6 kotelezettsdget v6llal arra, hory a felel6ss6gbiztosites6t - 6rtikkitvet6 m6don - jelen

szerzod€s hatiilya alatt fenntartja.

A szerz6d6s id6tartama
24. Jelen szerz6d6st a felek hatirozott idore (32 h6napra) kiitik. A szerz6d6s hatilybal6p6s6nek

id6pontja: 20l6.jrilius h6 01. napja. Lej6rata:2019' februdr h6 28' napja'



25. A szpnhd9s a felek b6rmelyike rdszer6l irtsban felmondhat6. A felmond6si id<i a felmond6s
k6zhezv6tel6t ktivet6 h6nap l. napj6t6l szamitott 60 nap. A felmondris ideje alatt a Vrillalkoz6 kdteles a

szerz<id€sben meghat6rozott feladatait ell6tni.

26. A felek a szerz6d6st srilyos szerz6d6sszeg€s eset6n azonnali hatillyal a mrisik f6lhez int6zett
indokol6st is tartalmaz6 frdsbeli nyilatkozattal felmondhatj6k. Srilyos szerz<id6sszegdsnek min6siil
minden olyan, a Megrendel6 s6relm6re sz6nd6kosan elk6vetett jogellenes cselekm6ny, amelyet a
Vdllalkoz6 munkatdrsai kdvettek el.
A szerz6d6st azonnali haLlllyal a Megrendel6 felmondhali4 ha a Vriilalkom ajelen szerz6ddsen alapul6
smlgiAtdAs ellit66rit d0nt6 modon befolyrisol6 l6nyeges ktitelezettsdg6nek felszolitris ellen6re nem tesz

eleget, vagy oly m6rt6kben hibiisan tesz eleget, hogy az az flpilet rendeltetisszeni miikii'd6s6t vary
hasznillat6t veszllyeztet| vag akaAiiyozn" illetve a jelen szerz6d6s teljesit6s6t megha&iLrozo

tev6kenys6gi kOre megsziinik.
A V6llalkozo azonnali hatillyal inisban felmondhatj a a szerz6de,st" ha a Megendel6 a 20. pont szerint
fizetisi hat6.rid6 eltelt6t k0vet6en fizetdsi k0telezetts6g6nek a Vdllalkoz6 irdsbeli felsz6litrisa ellen6re,

annak k6zhezv6tel6t6l szlrnitott 30 napon beliil sem tesz eleget.

Egr6b rrndelkezesek

27. A Y Lllalkozn es az alt:rl^ alkalmazott szem6lyek minden, a szprzi5d9s sor6n tudomesukra jutott
szolg6lati titkot, a Megrendel6 tevdkenysdg6re vonatkoz6 adatot, illetve szemdlyis6gi jogvddelem al6

es5 adatot kotelesek meg5rizni. A tudomrisdra jutott inform6ci6kat kizindlag a szerz6d's teljesitds€re

haszn6lhatja fel, azokat illet6ktelen harmadik szem6ly tudomdsdra nem hozhada, illetve csak a Kbt. 6s

e$/6b torv6nyi rendelkez6snek megfelel6en kezelheti. A birtokeba keriil6 iratokat kiiteles

illet€ktelenek szirmfua hozzAf'rhetetlen m6don kezelni 6s 6rimi, azokat a feladatok teUesit6sdt, illetve

a szerz6dds megsziin6sdt kdvetden a Megrendel6nek visszaszolg6ltatni. A titoktartdsi kdtelezetts6g

megszegCsdb<il ered6 k6rok6rt a V6llalkoz6 felel6ssdggel tartozik.

28. A felek 6s kijelolt kdpvisel6ik, kapcsolattart6ik a szerz6d6sb6l ered6 ktitelezetts6gek marad6ktalan

teljesit6se 6rdek6ben egyiittmiikodni kdtelesek. A Vdllalkozo koteles a Megrendel6t minden olyan

k0riikn6nyr6l 6s annak indok{r6l halad6ktalanul drtesiteni, amely a jelen szerz6d6sben velhlt feladatok

kell6 id6re val6 elvdgz6s6t veszelyezteti, vag akadAlyona. Kdteles tov6bb6 a Megrendel<it 6rtesiteni a

kisedelem viirhat6 id6tartamarol. Az €rtesit6s elmulasztris6b6l ered6 lc.irdrt felel6s.

29. A Y llalkom koteles a Megrendel6t halad6ktalanul drtesiteni abbm az esetben is, ha tev6kenys6gi

kdre, illetve k6pviselete megvilltozik.

30. A Megbizott kdteles a Szerz<ldds teljesitds6nek teljes iddtartama alatt tulajdonosi sz'etkezetet L

Megbiz6 izamri,ra megismerhet6v€ tenni 6s a Kbt. 143. $ (3) bekezd6s szerinti iiryletek6l az

ajtnlatk6r6t halad6ktalanul 6rtesiteni.

31. A szerz6d6 felek meg6llapodnak abban, hogy a sznrz6dis teljesitds6vel dsszefiiggdsben

munkat6rsaik k<iziil ir6sban kijelolik a nyilatkozattdtelre 6s kapcsolattartdsra jogosult szem6lyeket. A
Megrendel6 ilisban tij6koztatja a Villalkomt a szerz6ddsben foglalt feladatok teljesitesenek

ellei6rl#vel kapcsolatban jogosultsiggal rendelkez6 megbizotfair6l. A V6llalkozo reszfrdl a

feladatell6trissal 0sizefiigg6 napi kapcsolatot a 7. pontban koriilirt helyszini ini.nyit6 vezEt' tafija.

32. A V6llalkoz6 a szerzfdisben meghatirozott feladatainak elv6gz6s6t kdteles rigy megszervezni, hogy

azzal a Megtendel6 hivatali- int6zm6nyi miikdd6s6t ne T vatia.

33. A Vrlllalkozo az 6piiletben esetlegesen bek0vetkez6 rendkiv0li esem€nyr6l (t0zeset, cs6t6r€s stb.),

valamint a szem6ly 6s vagyonbiztonsiigot veszelyedetf egt6b k0riilm6nyr6l a Megrendel6 6ltal kijel6lt

szem6lyt haladdktalanul 6rtesiti. Az 6rtesit6s mellett megteszi az indokolt intdzked6seket.

34. A Vallalkozo nem jogosult a szerz6d6s teljesitdsit sziineteltetni, vag/ abbahagtni, ha vita van a felek

kozdtt a teljesit6s bdrmely r6sz6vel kapcsolatban.

A Szerz6dS Felek a kozOttiik felmerul6 vitds kCrd6seket els6dlegesen kozvetlen trirgyal6s, egyeztetes

ritj6n kis6rlik meg rendezni'
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35. Amennyiben a V6llalkoz6 vagy alv6llalkoz6ja valamely szolg6latot ell6t6 dolgoz6ja rnunk4j6val
kapcsolatban a Megrendel6nek indokolt kifogrisa mertil fel, riry ir6sban kezdem6nyezheti a

Villalkoz6n6l, hory az Crintett dolgoz6t a Megrendel6 ipiiletdben ne alkalmazza,6s a V6llalkozo aj6
partneri kapcsolat fenntart6sa 6rdek6ben helyt ad a javaslatnak.

36. A jelen szerz6d6s a ftk., 6s a Kbt. l4l. $ firyelembevCtel6vel m6dosithat6. Nem min6stil a
szprzbdfs m6dositrisinak, ha a Megrendel6 hivatali munkaideje megvdltozilq illetve ha a 10. pont
szerinti takarit6si iitemterv aktualizi4l6sra keriil. A Megrendel6 a V6llalkoz6t a megvaltozott
munkarendjdr6l 8 nappal a v6ltozist megel6zden lr6sban t6jdkoztatni kOteles.

37. A jelen szerzrid6sben nem szab6lyozott kdrd6sekben a Ptk. 6s a Kbt. vonatkoz6 rendelkezCsei az
i16nyad6ak.

A szerz6d6 felek a jelen szerz6ddst, mint akaratukkal mindenben megeryez6t j6v6hagy6lag irjitk al6.

Nyiregyh6za, 2016. jfnius h6 21. napj6n

y eL=

Pdnziigyi ellenjegrz6:

^l(il olr--'rd-q
Vdllalkoz6 I

HORIZONTTD(XI.I.
44{X)\'rr rB.rt.rra. (iador B, rr. 01.

.", ;1;]fi lJ,il -,'.1;',',|&1l.r*,

/-l(q:t
ga}das iryi oszt6llvezet6
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III.
M0szAKr LEiRris

Takaritand6 teriilet: 3162 m2 + 1000 m2 udvar 6s parkol6
Az epiilet 6 szintes: pincer6sz, fszt., 1-3 emelet, tet6t6r

Helyis6gek funkci6i: irod6k, kdzleked6k, szocirilis helyis6gek, teakonyha
- irod6k 1743 m2
- tfrgyal6 38 m2
- folyos6k, l6pcs6h6zak 869 m2
- WC-k mosd6k, teakonyha 240 m2
- iratrdrak 272m2

Takaritand6 feliiletek:
- parketta 2O'E m2
- hideg burkolat 7137 m2
- oldalfal csempe burkolat lO7 m2
- fa ajt6 (170 db) 7O2 m2
- ablak ( 140 db) ffi4 m2

- WC cs6sze 27 db
- mosd6 26 db
- piszo6r 10 db
- zuhany 1db

A sz6nyegek szima kb. 196 db, de elt6r6 mdretfiek. Osszessdg6ben a feltiletiik - 309 m2.
Ezek az irod6kban tal6lhat6k.

Napi takrrit{s:
f. irod6k, tirgyal6:

- felsepr6s, felmosils
- sz6nyegfe lii letek porsziv6zisa
- hamutart6k, szemetesek iirit6se, nedves torlese
- britorok,berendez6si tdrgyakfeliileteinektisztit6sa
- dsszeg/iljt0tt szem€t elszillftdsa a tiirol6ba
- telefonolq sz6mit6g6pek (kiv6ve monitorok), asztali l'mpdk portalanit6sa
- radi6torok,fiit6testekportalaniklsa
- ujjlenyomatok elt6volit6sa asztalokr6l, szekrdnyekdl, ajt6k6l (kilincs korul)

2. folyos6k,l6pcs6hdzak
- liftek sepr6se, nedves t0rl6se, sziiks6g eset6n belsS iivegfelulet 6tt0rl6se
- jdr6feliiletekfelsepr6se,felmos6sa
- korl6tokportalanilisa
- szemeteseh hamutart6k 6ttdrl6se
- l6pcs<ik felsepr6se, felmosiisa

3. vizesblokk (teakonyha, mosd6, WC)
- poharak, cs6sz6k elmosogat6sa
- konyhai eszkoz<ik, berendezdsek tisztdn tartiisa
- csempdzettfeltiletektisztitesa
- mosd6kagyl6lq WC-cs€sz6lq mosogat6kfert6tlenitese
- WC-k szagmentesit6se
- tiikrdktisztdntartdsa
- oadl6feltiletfert6tlenitti felmos6sa
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- k6ztttrl6, WC papir, szappan, mosogat6szer biztositisa

II. Heti takarit6s:
1. Irattdrak Heti egl alkalommal, a Megrendel6vel el6re eryeztetett id6pontban, hetente

ewszer
a. 140 m2 hidegburkolat
b, 144 m2 Parketta
- hidegburkolat esetdn felsepr6s 6s felmosfs
- parketta eset6n felsepr6s - porsziv6z6s - felmosds

- berendezdsitdrgyakportalanitisa

Minden helyisigre vonatkoz6an: p6khdl6zas sziiksig szerint'

III. 2 hetente - ft a indokolt, helente -v6gzend6 feladstok:
- irod6k bttorainak 6pol6val t6rt€n6 kezeldse

- sz6kek, forg6szdkek l6bainak nedves tdrl6se

- armatfrfkportalanit6sa,p6khel6z6sa

IV. Nagytakaritis (6vente 2 alkalommal, el6r€ egyeztetett id6pontban):

sz6nyegek vegyszeres nedves tisztitesa
- ablakok tisztitdsa
- lifth6z k0ls6, bels6 iivegfeluleteinek tisztit6sa

- csempe padl6burkolat feliilet 6s fuga tisztit6sa

- parkett6k 6pol6val val6 kezel€se

- 200 m2 iivegfeltilet: a frlszintr6l a tetdterig2 uvegfelolet

Ezeket a feliileteket alpintechnikaval sziiks6ges takaritani'

A feliiletek mind a vizszintes, mind a ftigg6leges feliileteket jelentik!

Munkarend:
iiJtr"l 

".it,ouor. 
16n - 2an -ig' p'nteken 14{ - 20m-ig'

A pince takaritfsa nem k6pezi Vi[alkoz6 feladat6t'

Az 6r havi6taldnydij, amely tartalmazza a takarit6eszkdztiket, takarit6szereket, 6s a higidniai telm6kek

beszerzds6t (papirkdzt0rl6, WC papir, foly6kony szappan' mosogat6szer)' a napi' heti' kdtheti'

valamint a tavaszi 6s iiszi nagytakaiitiis, 6s az 6vente egyszeri takariti{s teljes tisszeg6t is'

Mesrendel6 biztosit helyis€geil t"tuii o"rrtor6k, ta-{arit6szerek t5rol6s6ra, 6toltdz6sre. A helyisdg

kb.l2 m'z.

Udvar6s Parkol6: i ,,.--^ z

VaUuU.o^ feladata a h6-eltaka rit6s' Az :udvatt 290 m2' parkol6 710 m-'

H6r6teg vastags6giit6l fiiggetleniil (0,1 mm <)'
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