VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
takarítási szolgáltatási feladat teljesítésére
amely létrejött
egyrészről: a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85.
Alapítva: 1999. február 01.
Költségvetésben:
PIR törzs-szám:
Adószám:
Előirányzat felhaszn. keretsz.:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Képviseletében: Dr. Kaufmanné Szirmai Katalin főigazgató mint Megrendelő,
másrészről:
Cégnév:
Székhely:
Telephely és levélcím:
Adószám:
Közösségi adószám:
Bejegyzés: hol, mikor, Cg. szám; egyéni vállalkozó esetében: az igazolvány
kiállítási helye, hatósága, száma
Levélcím:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Számlaszám:
Képviseletében: ……………………………………. mint Vállalkozó,
(együttesen a Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1. Előzmények: a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal egyszerű közbeszerzési
eljárást folytatott le az alább megjelölt ingatlanban elvégzendő takarítási szolgáltatási
feladatokra, amelynek a Vállalkozó lett a nyertese.
2. A szerződés helyszíne és tárgya:
A) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal alább megjelölt létesítményében és
az ahhoz tartozó közterületeken takarítási feladatok ellátása:
Békéscsaba, Gyóni Géza u. 09., 184 m2
ILLETVE
Szeged, Tisza L. krt. 47. III. emelet, 360 m2
ILLETVE
Székesfehérvár, Malom u. 02., 354,5 m2
ILLETVE
Debrecen, Hunyadi János u. 04., 416 m2
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B) A szolgáltatás tárgya:
- A Vállalkozó által nyújtandó szolgáltatás mindenkori pontos részletes leírása a
jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlattételi dokumentáció
műszaki leírásában szereplő részletezés szerint, amely a jelen szerződés 1. sz.
mellékletében is megfogalmazásra kerül, s amelyet a Vállalkozó megismert és
a jelen szerződés aláírásával mindenkor, feltétel nélkül teljesítésre elfogad. A
Vállalkozó külön is kijelenti, hogy a helyszínt megtekintette, az általa
foglalkoztatott és a teljesítésben részt vevő személyekkel azok jellemzőit
megismertette. A vállalkozó kötelezettséget vállal a teljesítésben részt vevő
személyekkel kapcsolatosan a vagyonvédelmi, a munkavédelmi-, a tűz- és
balesetvédelmi illetve egyéb hatósági előírások, szabályok betartására és
betartatására. E tekintetben a vállalkozót teljes felelősség terheli. A vállalkozó
kijelenti, hogy csak olyan személyeket alkalmaz a teljesítés során, akiknek
megbízhatóságát erkölcsi bizonyítvány beszereztetésével ellenőrizte, s e
tekintetben is teljes körű felelősséget vállal.
3. A szerződés időtartama
A jelen szerződést a Felek 2007. július 01. napjától 2008. január 31. napjáig (hét
hónap) határozott időtartamra időre kötik meg.
4. A Felek jogai és kötelezettségei
-

-

-

-

-

A Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a
munka gazdaságos és gyors befejezését.
A Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult, de csak a jelen szerződés
alapját képező közbeszerzési eljárásban bejelentett, a kizáró okoknak és
alkalmassági feltételeknek megfelelt alábbi alvállalkozó(k) személyében:
……………………………………………………………
A Vállalkozó a jogosan 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.
A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem
terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést
terhesebbé.
A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről
haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő
időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából
eredő kárért felelős.
Ha a Megrendelő alkalmatlan anyagot vagy pedig célszerűtlen vagy
szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A
figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a vállalkozó felelős. Ha azonban a
Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, vagy nem szolgáltat
megfelelő anyagot, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha ezen jogával nem
él, akkor a kapott anyaggal, illetőleg a Megrendelő utasítása szerint a
Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.
A Vállalkozó a Megrendelő által adott anyaggal, illetve utasítás szerint nem
végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés
megsértésére vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.

4. A Vállalkozási díj összege és kifizetésének rendje
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A Megrendelő díjelőleget nem fizet.
A Vállalkozási díj: ………… Ft+ÁFA/hó, melyet a Megrendelő havonta, a Vállalkozó
– Megrendelő képviselője által igazolt - teljesítését követően kiállított számlájának
kézhezvételétől számított
15 napon belül banki átutalással fizet meg a
Vállalkozónak, a Vállalkozó
által meghatározott
…………………………
bankszámla-számára. A vállalkozói díj nem tartalmazza a szolgáltatás teljesítéséhez
szükséges azon alapanyagok és eszközök árait, amelyeket a Felek külön lista szerint, a
jelen szerződés 2.sz. mellékleteként határoznak meg. Ezeket a mindenkori igazolt
igényeknek megfelelően a Megrendelő biztosítja a Vállalkozónak.
A számla kiegyenlítése a teljesítés írásban történő – előbbiek szerinti - igazolása
alapján történik, a vállalkozói teljesítés igazolására a Megrendelő részéről az adott
vállalkozói szervezeti egység mindenkori vezetője jogosult eljárni.
5. Együttműködési kötelezettség
A)

B)

A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozói szolgáltatás
teljesítéséhez a munkaterületet mindenkor biztosítja, hétfőtől csütörtökig 16.00
– 19.30 óráig, pénteken 13.30 - 17.30 óráig.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő helyi képviselője
rendszeresen ellenőrzi a takarító személyzet munkáját. Ezen rendszeres
ellenőrzés során a Megrendelő jogosult a vállalkozói szolgáltatás minőségével
és mennyiségével kapcsolatos kifogásait a teljesítés során eljáró takarító
személyzet részére szóban jelezni. A Megrendelő indokolt, írásbeli kifogása
alapján a Felek közös vizsgálata alapján – szükség szerint – a Vállalkozó dönt
egyes takarítói alkalmazottak további munkájának a Megrendelőnél történő
megszüntetéséről.

6. A szerződés hibás teljesítése, díjvisszatartás, elállás.
A) A Felek megállapodnak abban, hogy többszöri – legalább két alkalommal
előforduló – kifogásolt teljesítés esetén a Megrendelő a Vállalkozó
cégjegyzésre jogosult képviselője részére írásbeli kifogásokat terjeszthet elő.
Ha ezen írásbeli kifogás ellenére ismételten nem megfelelő teljesítést nyújt a
vállalkozó, a megrendelő jogosult a teljes vállalkozói díj visszatartására addig,
ameddig a vállalkozói az írásban megjelölt hiányosságokat nem pótolja. Ezen
hiányosságok kijavításának vagy a hiányok pótlásának a jelzés írásbeli irata
átvételétől számított további 8 napon át tartó elmaradása esetén Vállalkozói
nem teljesítés-re hivatkozással a Megrendelő jogosult a jelen vállalkozási
szerződéstől – érdekmúlásra figyelemmel – külön bizonyítási eljárás nélkül
azonnali hatállyal elállni. Az elállás jogkövetkezményei ebben az esetben a
Vállalkozót terhelik.
B) Az 5/B pontban jelzett személyzeti probléma megoldásának hiánya esetén „Egyet
nem értés”-re hivatkozással a Felek bármelyike elállhat a szerződéstől.
C) A Vállalkozó is jogosult a vállalkozási szerződéstől megtörténő azonnali
elállásra, ha a Megrendelő a szerződésben vállalt díjfizetési kötelezettségét a
számla átvételét követő 45 nap alatt nem teljesíti, vagy a munkavégzés
érdekében jelentkező takarító alkalmazottakat a munkavégzés helyszínére a
jelen szerződésben foglaltak ellenére egymást követő 10 napon keresztül –
indoklás nélkül - nem engedi be.
D) Bármilyen okból bekövetkező elállás esetén a Felek egymással – a már teljesített
szolgáltatás arányos értékelésével – elszámolni kötelesek.
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Záró rendelkezések
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Ptk. és más
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
A Felek a jelen jogviszonyból származó vitás kérdéseket mindenkor megpróbálják békés
úton rendezni, ennek eredménytelensége esetére kikötik a ……………………
Bíróság kizárólagos illetékességét.
A 2003. évi XXIV. törvény előírásai szerint a Vállalkozó biztosítja, hogy a Magyar
Köztársaság állami szervei a megkötésre kerülő szerződés előzményei és bármely részlete
kapcsán iratokat vizsgálhassanak és az ajánlattevő-vállalkozónál személyes meghallgatást
végezhessenek.
A Felek a jelen szerződést közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt cégjegyzésre jogosult képviselőik útján, saját kezűleg,
helybenhagyólag írták alá.
Budapest, 200…………………..

………………………………………….
Megrendelő

…………………………………………
Vállalkozó

I.sz. Melléklet
Műszaki specifikáció
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