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között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

I. A szerződés tárgya

I.l. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Megrendelő által használt 88 db SG- 
200, 40 db PDA és 30 db CSC-401 típusú kamera készülékekkel (a továbbiakban: 
„Kamerák”) kapcsolatos, javítási szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) 
teljesítését. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező Kamerák javításával 
kapcsolatos díjakat, a jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

A jelen szerződés keretösszege nettó 1.088.000.- Ft, azaz nettó egymillió- 
nyolcvannyolcezer forint. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a jelen szerződés alapján a 
2020. évben legfeljebb 540.898.- Ft, azaz ötszáznegyvenezer-nyolcszázkilencvennyolc 
forint összeg erejéig adhat le megrendeléseket. Továbbá a 2021. évben legfeljebb a 
teljes keretösszeg és a 2020. évben felhasznált keret különbségének erejéig adható le 
megrendelés a Megrendelő által.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen Szerződésben foglalt szolgáltatások el
lenértékeként kifizetett nettó díjak elérik a 1.088.000.- Ft, azaz nettó egymillió- 
nyolcvannyolcezer forint összeget, úgy a Szerződés a Felek külön jognyilatkozata 
nélkül, automatikusan megszűnik.
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Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Szolgáltatást a jelen 
szerződésben foglaltak szerint a Megrendelő részére határidőben teljesíti, valamint a 
jelen szerződés szerinti egyéb kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti.

1.2. A Megrendelő jelen szerződés alapján teljesítendő Szolgáltatások megrendelését, az 
általa leadott Eseti Megrendelések (továbbiakban: Eseti Megrendelés) útján 
teljesítheti.

A Felek rögzítik, hogy a Kamerák átadás-átvételének, az Eseti Megrendelés 
megküldésétől számított 3 munkanapon belül meg kell történnie. Felek a Szolgáltatás 
teljesítéséhez szükséges átadás-átvétel pontos időpontját külön, írásban egyeztetik 
egymással. Az átadás-átvétel pontos időpontjának meghatározását követően a 
Vállalkozó elszállítja Megrendelő által megjelölt, 1145 Budapest Szugló utca 9-15. 
telephelyéről™ az Eseti Megrendeléssel érintett Kamerákat.

Megrendelő az alábbiak szerint jogosult Eseti megrendelésekkel élni a jelen szerződés 
hatálybalépése napjától kezdődően a Szolgáltatás megrendelése érdekében:

A Szolgáltatás megrendelése vonatkozásában Megrendelő az Eseti Megrendelést oly 
időben köteles leadni, hogy azok teljesítésére legkésőbb a jelen szerződés hatálya alatt 
sor kerülhessen. Felek megállapodnak, hogy az átadás ütemezett módon történik, azaz 
Megrendelő egy Eseti Megrendelés alkalmával legfeljebb tíz darab Kamerát jogosult 
Vállalkozó részére j avításra átadni.

Megrendelő az Eseti Megrendeléseit írásban e-mailben, tértivevényes vagy 
személyesen átadott levélben jogosult leadni Vállalkozó részére. Az Eseti 
Megrendeléseket Megrendelő a Vállalkozó jelen szerződés szerinti kapcsolattartója 
részére köteles megküldeni. A jelen szerződés szerinti teljesítési határidők az adott 
Eseti Megrendelés kézhezvételének időpontjától kezdődnek (azaz e-mail esetén a 
kézbesítési visszaigazolásban, tértivevényes vagy személyesen átadott levél esetén a 
tértivé vényen vagy a személyesen átadott levél másodpéldány án/postakönyvben

1.3. Az átadás-átvétel során a Megrendelő részéről eljáró és az átadás-átvételi 
jegyzőkönyvek aláírására egy személyben jogosult személy:

név: Garancsi Mihály
e-mail: aarancsi.mihalvVkemenvsepio.hu

telefon:+36 20 510 8893
cím: 1145 Budapest, Szugló u. 9-15.

A Megrendelő általi átadást követő 5 munkanapon belül - a Kamerák bevizsgálását 
követően - a Vállalkozó köteles a feltárt hibákról és az azokhoz kapcsolódó javítás 
költségekről árajánlatot küldeni. Az árajánlatban - annak elfogadása esetén - foglalt 
kötelezettség vállalásokra alkalmazandóak a jelen szerződésben rögzítettek. Az 
árajánlat Megrendelő általi elfogadására a jelen szerződés X. (Értesítések) pontban 
foglaltak az irányadóak. A Vállalkozó az árajánlat elfogadást követő 10 munkanapon 
belül köteles visszaszállítani és az átadás-átvételi jegyzőkönyvvel együtt visszaadni a 
Megrendelő részére a javítással érintett Kamerákat.
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1.4. Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződés szerinti valamely teljesítését bármely oknál 
fogva akadályoztatva látja, haladéktalanul köteles írásban értesíteni Megrendelőt az 
általa vállalhatónak tekintett és teljesíthető új határidőről. A módosított határidő 
kizárólag abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha azt a Megrendelő írásban 
elfogadta. Felek rögzítik, hogy a határidő jelen pont szerinti módosítása nem mentesíti 
Vállalkozót a jelen szerződés szerinti késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége 
alól, amennyiben a határidő-módosítást szükségessé tevő késedelem oka 
Vállalkozónak felróható volt.

1.5. Felek rögzítik, hogy Vállalkozót terhelik mindazon kötelezettségek, amelyeket a jelen 
szerződés nem tesz kifejezetten a Megrendelő kötelezettségévé. Hacsak a jelen 
szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a Vállalkozó jelen kötelezettsége 
magában foglalja az összes olyan tételt, amelyek specifikusan nincsenek a 
szerződésben megemlítve, de minden kétséget kizáróan következnek a szerződésből, 
azaz olyan kötelezettségek, melyek a jelen szerződés szerinti teljesítések maradéktalan 
megvalósításához ugyanannyira szükségesek, mintha ezeket a tételeket a szerződés 
kifejezetten említette volna.

II. A Szolgáltatások teljesítése, a teljesítések igazolása, a vállalkozó 
kötelezettségei

II. 1. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti Szolgáltatás a jelen szerződésben különös 
tekintettel a Felek által az I. és jelen II. pontban foglaltaknak megfelelően köteles 
teljesíteni.

11.2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles viselni a Kamerákkal kapcsolatos kárveszélyt 
mindazon időtartam alatt, amíg a Kamerákat a Szolgáltatás teljesítése érdekében a 
birtokában tartja.

11.3. Felek rögzítik, hogy amennyiben Vállalkozó szerződésszerűen teljesítette a 
Szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségeit, akkor az érintett Kamerák 
vonatkozásában a sikeres átadás-átvételt tanúsító munkalap aláírása a Megrendelő 
részéről az adott Szolgáltatás teljesítése vonatkozásában a teljesítés igazolásának 
minősül.

11.4. Vállalkozó köteles a feladatai elvégzése során a Megrendelővel együttműködni a 
Megrendelő utasításai szerint, az általa megadott adatok alapján, illetve igényeknek 
megfelelően. Vállalkozó kötelessége az együttműködés feltételeinek Vállalkozó 
oldaláról történő biztosítása.

11.5. Vállalkozó köteles a jelen szerződés szerinti feladatait - mint az ilyen feladatok 
ellátására szakosodott személy - a tőle elvárható különös gondossággal teljesíteni. A 
Vállalkozó tevékenysége során felkészülten, legjobb szakmai tudása szerint, a rá 
vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokat és szakmai szabályokat megtartva 
köteles eljárni. A Vállalkozó e kötelezettségei elmulasztásáért felelősséggel tartozik. 
Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges 
szakismeretekkel és - amennyiben ez a jelen szerződés szerinti szolgáltatás 
szempontjából értelmezhető - engedélyekkel rendelkezik és folyamatosan rendelkezni 
fog a jelen szerződés időbeli hatálya alatt.



11.6. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatai teljesítése érdekében alvállalkozók 
bevonására csak Megrendelő előzetes írásos tájékoztatása mellett jogosult. Vállalkozó 
az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük 
történő betartatásáért egyebekben a Polgári Törvény könyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) szabályai szerint felel.

Vállalkozó köteles az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető díjak 
alvállalkozók felé történő megfizetéséről gondoskodni, az alvállalkozók nem 
jogosultak semmilyen díj-, költség vagy egyéb követeléssel a Megrendelővel szemben 
fellépni.

Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik az alkalmazottai és közreműködői, 
alvállalkozói által a Megrendelőnek okozott mindennemű kárért.

11.7. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés teljesítése során olyan munkavállalókat, 
alvállalkozókat és közreműködőket alkalmaz, akik a feladatok lehető legmagasabb 
színvonalon történő elvégzéséhez szükséges szakismeretekkel rendelkeznek.

11.8. A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a Megrendelő vele ismertetett szabályzatait 
betartja, illetőleg betartatja alkalmazottaival és alvállalkozóival a szerződés teljesítése 
során.

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles 
gondoskodni arról, hogy minden, a jelen szerződésben vállalt feladat teljesítése során 
igénybe vett munkavállalója vagy alvállalkozója a feladatok teljesítésének megkezdése 
előtt megismerje a feladatai ellátásához szükséges szabályzatok, utasítások tartalmát, 
illetve a Megrendelő egyéb eseti utasításait.

Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően 
tájékozódott a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan 
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyszínein és a szerződés teljesítése során 
meg kell felelni, ennek megfelelően vállalja, hogy a jelen szerződés hatálya alatt ezen 
kötelezettségeinek folyamatosan és a vonatkozó jogszabályok szerint eleget tesz.

11.9. Vállalkozó a szerződés teljesítése során szakmai önállósággal, az irányadó 
jogszabályoknak, szakmai nomiáknak és szokásoknak megfelelően köteles eljárni.

II. 10. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a feladatai teljesítésének eredményességét vagy határidőre való 
elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a 
Vállalkozó felelős.

Ha a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti valamely teljesítést bármely oknál fogva 
akadályoztatva látja, haladéktalanul köteles írásban értesíteni Megrendelőt az általa 
teljesíthető új határidőről. A módosított határidő kizárólag abban az esetben tekinthető 
érvényesnek, ha azt a Megrendelő írásban elfogadta. Ellenkező esetben a Megrendelő 
élhet a késedelem, illetőleg - adott esetben a nemteljesítés szankcióival.

11.11. Vállalkozó köteles a jelen szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez mindazon 
feltételeket, gépeket, berendezéseket saját költségén biztosítani, melyek rendelkezésre 
bocsátását a jelen szerződés nem teszi kifejezetten a Megrendelő kötelezettségévé.



11.12. Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad ideértve a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak meg nem felelő utasítást is a 
Vállalkozó köteles öt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a Vállalkozó 
figyelmeztetése ellenére ezen utasítását fenntartja, a Vállalkozó a jelen szerződéstől 
elállhat vagy az utasítással érintett feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a 
Megrendelő kockázatára látja el. Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, 
ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, 
vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

11.13. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő vagy általa a jelen szerződés 
teljesítésébe bevont bármely személy jogosult bármikor ellenőrizni a szerződésben 
foglaltak teljesítését, akár a Vállalkozó előzetes értesítése nélkül is. Amennyiben a 
Megrendelő az ellenőrzése során hiányosságot észlel, azt a Vállalkozóval írásban 
közli; Vállalkozó a felszólításban megadottaknak megfelelő, ésszerű határidőn belül 
köteles a hiányosságokat megszüntetni.

11.14. Vállalkozó az általa a jelen szerződés alapján teljesített Szolgáltatásért a teljesítései 
időpontjától kezdődően a beépített alkatrészekre 6 hónapos időtartamra jótállást vállal 
és a teljesítése jótállási körébe tartozó hibái vonatkozásában azokat köteles a 
Megrendelő jótállásról szóló írásos tájékoztatását követően, legfeljebb a jelen 
szerződés 1.2. és 1.3. pontjában rögzített határidőn belül kijavítani.

11.15. Vállalkozó a Megrendelőre a jelen szerződéssel összefüggésben referenciaként 
kizárólag Megrendelő előzetes írásos jóváhagyása birtokában hivatkozhat.

11.16. Vállalkozó kijelenti, hogy szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes 
adózói adatbázisában és kötelezettséget vállal arra, hogy az előbbiek szerinti 
alkalmasságát, illetve jogosultságát a jelen szerződés hatálya alatt fenntartja.

11.17. Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:246. § alkalmazását kifejezetten kizárják.

III. Megrendelő jogai és kötelezettségei

111.1. Megrendelő vállalja, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges összes, a 
Vállalkozó által ésszerűen igényelt adatot, információt átadja Vállalkozó részére. Az 
igényelt dokumentumok, információk rendelkezésre bocsátását Megrendelő jogosult 
írásban, indoklással ellátott értesítésben megtagadni. A Vállalkozó az átvett anyagokat 
csak a jelen szerződés szerinti feladatai ellátása érdekében jogosult felhasználni. 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez 
szükséges valamennyi dokumentumot, adatot, információt ideértve a rendelkezésére 
bocsátott összes adathordozót is továbbá a birtokában lévő összes, általa vagy az ö 
nevében készített, és a szerződés tárgyát képező dokumentációt is köteles a jelen 
szerződés teljesítését követően, illetőleg a jelen szerződés bármely okból történő 
megszűnése esetén Megrendelő részére hiánytalanul visszaadni, illetőleg átadni. 
Vállalkozó a jelen pont szerinti „adat-visszaszolgáltatási és átadási” kötelezettségének 
megszegéséből eredő károkért helytállni tartozik.

111.2. Megrendelő vállalja, hogy a kapcsolattartó személyek rendelkezésre állását, 
elérhetőségét, és minden más, a feladatok teljesítéséhez szükséges személyes 
közreműködést biztosít, valamint a Vállalkozó teljesítésének előrehaladásához 
szükséges döntéseket a megfelelő időben meghozza.



111.3. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Megrendelő jelen 
szerződésben rögzített jogosultságai gyakorlásának elmulasztása nem mentesíti a 
Vállalkozót a kötelezettségei és felelőssége alól.

111.4. Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését követően köteles a jelen 
szerződés rendelkezéseinek megfelelően elfogadni a teljesítéseket, illetve megfizetni a 
szerződésszerű teljesítés ellenértékét a jelen szerződésben meghatározottak szerint. 
Megrendelő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha késedelmesen vagy hibásan 
teljesíti átadási vagy egyéb közreműködési kötelezettségét, úgy az adott körben a 
Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja.

111.5. Megrendelő a Vállalkozó szerződésszegése esetén kizárólagos döntése alapján 
jogosult Vállalkozó számára a teljesítése hibáinak kiküszöbölésére legfeljebb 5 (öt) 
munkanapos póthatáridőt biztosítani (feltéve, hogy az adott szerződésszegés 
orvosolható).

IV. A teljesítések igazolása

IV. 1. Felek a teljesítések Eseti megrendelésenként történő elszámolásában állapodnak meg.

IV.2.  Megrendelő részéről a teljesítésigazolások kiállítására jogosult személy:
- név: Garancsi Mihály
- cím: 1145 Budapest, Szugló u. 9-15.
- e-mail: garancsi.mihaly@kemenysepro.hu

telefon: +36 20 510 8893

A teljesítésigazolás kiadására fenti személy helyett csak az általa en'e írásban 
meghatalmazott személy jogosult.

IV. 3. Felek rögzítik, hogy a teljesítésigazolás kiállítása nem jelent joglemondást Megrendelő
részéről, továbbá Megrendelő fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei 
éi*vényesítésének jogát ama az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva 
elfogadta és igényét nem jelentette be azonnal a Vállalkozó részére.

V. Ellenérték, fizetési feltételek

V. l. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatai
szerződésszerű teljesítésének ellenértékeként a jelen szerződés 1. sz. melléklete 
szerinti vállalkozási díj illeti meg.

V.2.  Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (l)-(3) bekezdése szabályainak 
megfelelően, az alábbiakban részletezett szabályok figyelembevételével történik.

V.3.  Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad Vállalkozó részére és 
egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek nem terhelik. Felek rögzítik, hogy az 
V.l. pont szerinti díj módosítására nincs lehetőség. Vállalkozó nem jogosult a jelen 
szerződés feltételeinek, így különösen a díjnak a módosítását kérni bármely 
devizaárfolyam változására, finanszírozási kockázat megváltozására vagy bármely
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V.4.

V.5.

V.6.

V.7.

V.8.

V.9.

makrogazdasági hatásra (pl. inflációra) hivatkozással vagy ha valamely adókulcs nő 
vagy csökken, új adó kerül bevezetésre, egy adófajta megszűnik, vagy bármilyen 
változás történik bármely adófajta értelmezésében vagy alkalmazásában a jelen 
szerződés teljesítése során, amelyet a Vállalkozóra, alvállalkozójára vagy 
alkalmazottaira kivetettek vagy kivetnek, különösen a jelen szerződés teljesítésével 
kapcsolatosan.

Az adók ide nem értve a Megrendelő által fizetendő, áthárított általános forgalmi 
adót esetleges díjak és illetékek viselése Vállalkozó által történik. Erre tekintettel 
ezen költségek hatóságok, illetve harmadik személyek felé történő megfizetése 
Vállalkozó kötelezettsége. Felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó az VI. pont 
szerinti díjon túlmenően semmiféle többletdíjazásra, költségtérítésre nem jogosult (ide 
értve az anyagok, felszerelés, munkaerő, szállítás miatti költségek megtérítését is); a 
vállalkozási díj Vállalkozó összes költségére fedezetet nyújt.

Vállalkozó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti díjait a jelen 
szerződésben - különösen az V.2.-V.4. pontban - foglaltakra figyelemmel határozta 
meg.

Vállalkozó a számláját a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően és 
határidőben köteles kiállítani a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás birtokában.

Vállalkozó a számlákon köteles feltüntetni különösen:

- a „számla” elnevezést;

a tevékenység leírását;

- Vállalkozó bankszámlaszámát és számlavezető bankjának nevét;

Vállalkozó adószámát;

- a jelen szerződés nyilvántartási számát;

- Vállalkozó Megrendelőnél nyilvántartott azonosítószámát 
(nyilvántartási szám), mely: P055227

- mindazon adatokat, tartalmi és formai elemeket, melyeknek 
feltüntetése a számla kiállításakor hatályos jogszabályok alapján 
szükséges.

Vállalkozó a számlájához köteles mellékelni a jelen szerződés alapján a részére a 
Megrendelő által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvek egy-egy másolati példányát is.

Vállalkozó a számláját Megrendelő részére a következő címre köteles megküldeni:

1145 Budapest, Szugló u. 9-15.

Megrendelő mindaddig jogosult a Vállalkozó számláját visszautasítani, amíg az nem 
felel meg maradéktalanul a jelen szerződésben foglaltaknak. A hibás, hiányos, téves 
címre megküldött vagy egyéb okból nem a jelen szerződés rendelkezéseiben és/vagy a 
hatályos jogszabályokban megfogalmazottaknak megfelelő számla visszautasításából 
eredően a Vállalkozó Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthet és köteles 
helyt állni a Megrendelőt az ilyen esetekből kifolyólag érő összes kárért. Az 
előzőekben részletezett esetekben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele
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napján kezdődik.

V. 10. Amennyiben Megrendelő a jelen szerződésben kifejezetten meghatározott vagy egyéb, 
vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására 
kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy 
teljes kifizetésből eredően Vállalkozó Megrendelővel szemben semmiféle igényt 
különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére 
irányuló igényre - nem érvényesíthet.

V.ll. Megrendelő a Vállalkozó számláját annak kézhezvételétől számított 30 harminc 
naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Vállalkozó részére, Vállalkozónak a 
számlában megjelölt bankszámlájára. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő fizetési 
kötelezettsége azon a napon minősül pénzügyileg teljesítettnek, amikor a díjat 
Vállalkozó számlavezető pénzintézete a Vállalkozó bankszámláján jóváírta vagy jóvá 
kellett volna írnia.

V.12. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) 
bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Megrendelővel 
szemben.

V.l3. A Megrendelővel szembeni követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását 
is), valamint a Megrendelővel szembeni követelésen zálogjog alapítása csak a 
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. Az engedély nélküli 
engedményezéssel (faktorálással) vagy zálogjog alapítással Vállalkozó 
szerződésszegést követ el, melyért felelősséggel tartozik.

VI. Szerződésszegés, kötbér

VI. 1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek 
során bármelyik Fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely 
kötelezettségének teljesítését elmulasztja.

VI.2.  Vállalkozó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőt Vállalkozó 
szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően ért valamennyi kárért, 
beleértve a közvetett, következményes károkat - így különösen, de nem kizárólag a 
helyettesítés többletköltségeit és az elmaradt hasznot - is, függetlenül attól, hogy az 
adott kár bekövetkezését a Vállalkozó a jelen szerződés megkötésekor előre láthatta-e.

VI.3.  Vállalkozó a Ptk. 6:186. §-a szerinti kötbérfelelősséggel tartozik az alábbi szerződéses 
kötelezettségei nem, hibás, késedelmes teljesítése miatt.

VI.4. Feltéve, hogy a jelen szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, amennyiben a 
Vállalkozó nem teljesíti határidőben a jelen szerződés alapján fennálló valamely 
kötelezettségét, úgy Megrendelő ésszerű, de legfeljebb 10 (tíz) munkanapos, 
kötbérmentes póthatáridő kitűzésével írásban felszólítja Vállalkozót a kötelezettség 
szerződésszerű teljesítésére. Amermyiben Vállalkozó a felszólításnak a Megrendelő 
által a felszólításban megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, Megrendelő jogosult a 
Vállalkozó által nem teljesített kötelezettséget, munkát Vállalkozó költségére és 
kockázatára maga elvégezni, vagy azt mással elvégeztetni. Vállalkozó a Megrendelő 
jelen ponttal összefüggésben felmerült igazolt és ésszerű költségeit köteles megtéríteni 
a jelen szerződés előírásaira is figyelemmel. Megrendelő a költségek megtérítésén túL



jogosult a Vállalkozóval szemben jelen szerződés alapján fennálló egyéb igényeit, 
jogait is érvényesíteni.

Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített határidőt bármely, a Vállalkozó 
érdekkörébe tartozó ok miatt elmulasztja és nem kerül sor póthatáridő tűzésére vagy a 
teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a szerződést - Megrendelő 
teljes szerződéstől történő elállása vagy a szerződés Megrendelő általi azomiali hatályú 
felmondása esetén - nem teljesítettnek kell tekinteni. Nem teljesítésnek minősül 
továbbá az az eset, amennyiben Megrendelő a jelen szerződést azonnali hatályú 
felmondással felmondja vagy attól jogszerűen eláll. Nem teljesítés esetén Vállalkozó 
meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke az opcionális tételeket nem 
érintő teljes szerződéses mennyiség szerinti nettó vállalkozási díj 20%-a, azaz húsz 
százaléka.

Nemteljesítési kötbér alkalmazása esetén Vállalkozó a nemteljesítéssel érintett 
szerződéses részre vonatkozóan díjigénnyel nem élhet.

VI.5. Megrendelő jogosult késedelmi kötbér felszámításra Vállalkozóval szemben, 
amennyiben Vállalkozó a jelen szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésével az 
érdekkörébe tartozó okból késedelembe esik. A késedelmi kötbér mértéke a 
késedelemmel érintett szerződéses mennyiségre eső nettó vállalkozási díj 2%-a, azaz 
kettő százaléka minden, késedelemmel érintett naptári nap után, de legfeljebb a 
késedelemmel érintett szerződéses teljesítésre eső nettó vállalkozási díj 20%-a, azaz 
húsz százaléka.

Hibás teljesítési kötbér kerül felszámításra amennyiben Vállalkozó a szerződéses 
teljesítése vonatkozásában a hibásan kalibrált Kamerák száma a teljes szerződéses 
mennyiség 1%-át, azaz egy százalékát meghaladja. A hibás teljesítési kötbér mértéke a 
hibás teljesítéssel érintett szerződéses kötelezettségekre eső vállalkozási díj nettó 
összegének 10%-a, azaz tíz százaléka.

VI. 6. A kötbér esedékessé válik:

- késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, vagy a póthatáridő lejár,

- hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos 
igényét Vállalkozónak bejelentette,

- meghiúsulási (nemteljesítési) kötbér esetén, ha Megrendelő az elállását, azonnali 
hatályú felmondását Vállalkozónak bejelentette.

VI.7. Megrendelő korlátozás nélkül jogosult a Vállalkozóval szemben a kötbéreket 
meghaladó kárának érvényesítésére is.

VI.8. Megrendelő a kötbérről a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő 
bizonylatot állít ki és küld meg Vállalkozó részére. A Megrendelőnek - amennyiben 
annak jogszabályi feltételei fennállnak - jogában áll kötbérigényét a Vállalkozónak a 
jelen szerződés alapján fizetendő díjazás összegébe beszámítani.

VI.9. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben biztosított kötbérek kumulatívak, így akár 
együttesen, akár külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel együtt is 
alkalmazhatóak a Megrendelő kizárólagos választása szerint.
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VII. Vis maior

VILI. Ha jelen szerződés teljesítését a kötelezett által el nem hárítható események 
lehetetlenné teszik, kötelezettségének teljesítésétől mentesül, feltéve, hogy az 
önhibáján kívüli okból mentesítést igénylő Fél az ilyen esemény kezdetekor azonnal 
írásban értesíti a másik Felet.

Vn.2. Egyéb események a vis maior körébe tartoznak, különösen: háború, lázadás, 
pandémia, sztrájk, tűz, árvíz és más természeti katasztrófa. Nem tartozik a vis maior 
körébe a Vállalkozó szervezetén belüli sztrájk.

Vn.3. Ha a Megrendelő írásban másképp nem rendelkezik, a Vállalkozónak folytatnia kell 
szerződéses kötelezettségeinek teljesítését a lehetséges mértékig, és az összes elérhető, 
a vis maior esemény által nem érintett eszközt fel kell használnia az ésszerűség 
határáig a teljesítés érdekében.

VIII. Bizalmas információk

Vni.l. Vállalkozó titoktartásra kötelezett, és a Megrendelő írásba foglalt, előzetes egyetértése 
nélkül nem adhat át bármely harmadik személy részére semmilyen, a jelen szerződés 
teljesítésével közvetlen összefíiggésben nem lévő dokumentumot, adatot vagy más 
információt, amelyet közvetlenül, vagy közvetve kapott a Megrendelőtől a 
szerződéssel kapcsolatosan, akár a szerződés megkötését megelőzően, akár a 
szerződés időtartama alatt vagy megszűnése után kapta azt. Megrendelő egyúttal 
tájékoztatja Vállalkozót arról, hogy működése átláthatóságának teljeskörű biztosítása 
érdekében, önkéntes vállalása alapján, honlapján (www.kemenysepro.hu) teljes 
egészében közzéteszi az általa megkötött polgári jogi szerződéseket, mely közzétételi 
elhatározás jelen szerződésre is kiterjed. Megrendelő a szerződések közzététele 
kapcsán kötelezettséget vállal az abban található esetleges személyes adatok ~ ide nem 
értve a törvényes képviselő cégnyilvántartásban szereplő nyilvános adatai - 
kitakarására, olvashatatlanná tételére. Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó teljes és 
visszavonhatatlan hozzájárulását adja jelen szerződés fentiek alapján Megrendelő 
honlapján történő publikálásához.

Vni.2. Vállalkozó titoktartásra kötelezett, és a Megrendelő írásba foglalt, előzetes egyetértése 
nélkül nem adhat át bármely harmadik személy részére semmilyen dokumentumot, 
adatot vagy más információt, amelyet közvetlenül vagy közvetve kapott a 
Megrendelőtől a szerződéssel kapcsolatosan, akár a szerződés megkötését 
megelőzően, akár a szerződés időtartama alatt vagy megszűnése után kapta azt, hacsak 
a jelen szerződésben nincs máshogy meghatározva. A fentiektől függetlenül a 
Vállalkozó átadhat alvállalkozójának ilyen dokumentumokat, adatokat és más 
információkat, amelyeket a Megrendelőtől kapott, de csak olyan mértékig, ami az 
alvállalkozó szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges, mely esetben a Vállalkozó az 
ilyen alvállalkozótól meg kell, hogy követelje a bizalmas kezelés vállalását, hasonlóan 
ahhoz, ahogy Vállalkozó erre kötelezve van a jelen szerződés szerint.

Vili.3. Vállalkozó fentiekben meghatározott kötelezettsége nem terjed ki azon információra:
(a) mely a jelen szerződés aláírásakor nyilvános vagy azt követően közismeilté válik 

úgy, hogy az nem róható fel a Vállalkozó hibájaként,
(b) amelyről bizonyítható, hogy a Vállalkozó birtokolta a titoktartási körbe 

vonásakor és korábban közvetlenül vagy közvetve nem a Megrendelőtől került a 
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birtokába, feltéve, hogy ezen információ nyilvánosságra hozatalára jogosult;
(c) amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály és/vagy hatósági határozat 

rendelte el;
(d) amely egyébként jog szerint válik elérhetővé a Vállalkozó számára egy harmadik 

féltől, aki nem kötelezett titoktartásra.

Vin.4. A jelen fejezet szerinti követelmények semmiképpen sem gátolhatják a Feleket a jelen 
szerződésből eredő jogaik bíróság előtt történő érvényesítésében.

VIII. 5. A szerződés jelen, VIII. fejezet szerinti rendelkezései, követelményei időbeli
korlátozás nélkül érvényben maradnak akkor is, ha a jelen szerződés teljesül vagy 
bánnely okból megszűnik.

IX. A szerződés időbeli hatálya, felmondása

IX. 1. A jelen szerződés a Felek általi kölcsönös aláírásának napján lép hatályba és 2021.
április 30. napjáig hatályos.

IX.2.  Felek megállapodnak, hogy Megrendelő - a jelen szerződésben és a Ptk-ban rögzített 
jogainak teljes körű érvényesíthetősége mellett, az ott rögzítetteken túlmenően - 
jogosult a jelen szerződéstől vagy annak bármely részétől mérlegelése szerint, 
amennyiben az a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján lehetséges - elállni, 
vagy választása szerint a jelen szerződést vagy annak bármely részét azonnali hatállyal 
felmondani, különösen - de nem kizárólagosan - ha:
a) Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott valamely kötelezettségével 

késedelembe esik és azt a Megrendelő által a jelen szerződés szerint meghatározott 
póthatáridőre sem teljesíti;

b) Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott valamely kötelezettségét hibásan 
teljesíti és - amennyiben a hiba orvosolható - azt a Megrendelő által a jelen 
szerződés szerint meghatározott póthatáridőre sem teljesíti szerződésszerűen;

c) Vállalkozó a jelen szerződés alapján fennálló bármely egyéb kötelezettségét 
megszegi, és az Megrendelő ésszerű megítélése alapján súlyos szerződésszegésnek 
minősül, feltéve, hogy Vállalkozó a Megrendelő felhívására a szerződésszegést a 
jelen szerződés szerint meghatározott póthatáridő alatt nem orvosolja;

d) Vállalkozó a Megrendelő ellenőrzési jogainak gyakorlását akadályozza;
e) Vállalkozó a Megrendelővel való együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy 

ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen 
szerződés fenntartását lehetetlenné teszi;

í) a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, 
harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást 
tanúsít;

g) Vállalkozó megszegi a titoktartási kötelezettségét.

A fentiek szerinti elállásZfelmondás esetére Megrendelő fenntartja magának a jogot a 
szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve bármely kötbér követelésére 
és a kárai megtérítésére való jogot is.

IX,3. Vállalkozó jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, 
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amennyiben annak Ptk. szerinti feltételei fennállnak, azzal, hogy a rendkívüli 
felmondás gyakorlását megelőzően amennyiben a szerződésszegés orvosolható a 
Vállalkozó írásban ésszerű, de legfeljebb 15 (tizenöt) munkanapos póthatáridőt köteles 
a Megrendelő részére biztosítani.

IX.4. Felek rögzítik, hogy a jelen, IX. pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek 
jelen szerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. 
titoktartási kötelezettség, elszámolási kötelezettség).

IX.5. A jelen szerződésben meghatározott vagy a jelen szerződés alapján a Megrendelő által 
a Vállalkozó számára biztosított bármely póthatáridő, orvoslási határidő nem jelent 
joglemondást a Megrendelő részéről, így Megrendelő a póthatáridő, orvoslási idő 
biztosításától függetlenül jogosult a hibás teljesítés időpontjától a hibás teljesítésből 
eredő igények Vállalkozóval szembeni érvényesítésére.

IX. 6. Felek a jelen szerződés megszűnésekor kötelesek elszámolni egymással.

X. Értesítések

X. l. Minden, a jelen szerződéssel összefüggő értesítést írásban, (amennyiben ettől eltérő
szabályozást a jelen szerződés nem tartalmaz) tértivevényes postai levélben vagy e- 
mailben kell közölni a kapcsolattartó személyekkel.

Megrendelő kapcsolattartói:

® Megrendelő kapcsolattartója:

- név: Garancsi Mihály

- tel.: +36 20 510 8893

- e-mail: ellatasi.iroda@kemenysepro.hu

Vállalkozó kapcsolattartój a:

- név: Patkós László
- tel.: 06 1 203 8110; 06 30 575 7248
- e-mail: info@vecoretrade.coni

X.2.  A jelen szerződés alapján megküldött értesítések akkor minősíthetők kézbesítettnek, 
ha:

- e-mail esetén a kézbesítési visszaigazolásban megjelölt időpontban;

- a Felek levélben megküldött (postai tértivevényes) nyilatkozatai a 
tértivevényben megjelölt időpontban azzal, hogy akkor is kézbesítettnek 
tekintendők, amennyiben azok „nem kereste”, vagy „eredménytelen” vagy 
„elköltözött” vagy „címzett ismeretlen” jelzéssel érkeznek vissza. Az így 
visszaküldött iratot a második postai kézbesítés megkísérlésének napjától 
számított 5. napra vonatkozó hatállyal kézbesítettnek kell tekinteni.

X.3.  A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban kötelesek megtenni. A Felek 
tudomásul veszik, hogy a Felek levelezési címként a jelen szerződésben meghatározott 
címet fogadják el. Amennyiben valamelyik Fél pontatlan, téves címet adott meg, 
illetve elmulasztja értesíteni a másik Felet a levelezési címe változásáról és emiatt 
válik sikertelenné a kézbesítés, akkor ennek a felelőssége az értesítést elmulasztó F^t < 
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terheli.

XI. Egyéb rendelkezések

XI. 1. A jelen szerződés a Felek teljes, érvényes és a jelen szerződés aláírásának napjától 
hatályos megállapodását tartalmazza.

XI.2.  Megrendelő és Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában 
is együttműködnek. Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják 
a szükséges adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek 
megteremtéséről; a teljesítést érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul 
tájékoztatják egymást. Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással a 
szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon megfelelően 
kölcsönösen együttműködnek, és a másik Fél szerződésszerű teljesítésének elősegítése 
érdekében úgy járnak el, ahogy az tőlük a mindenkori helyzetben - különös 
figyelemmel a jelen szerződés előírására-elvárható.

XI.3.  Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és 
a szerződés teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, és elfogadja a 
szerződés tárgyát, illetőleg annak megvalósítását és a jelen szerződés egyéb feltételeit, 
valamint a jelen szerződést érintő valamennyi Európai Uniós és magyar jogszabályt.

XI.4. A Felek a jelen szerződés alapján létrejövő jogviszonyukban független szerződő Felek. 
A Felek egyike sem jogosult arra, hogy a szerződéssel összefüggésben a másik Fél 
képviselőjének tüntesse fel magát, ilyen minőségben járjon el, továbbá, hogy a 
szerződésre hivatkozással, vagy egyébként olyan megállapodást kössön harmadik 
személyekkel, amely a Vállalkozási szerződésben és/vagy a szerződésben foglaltakkal, 
illetőleg a vonatkozó Európai Uniós és magyar jogszabályokkal összeegyeztethetetlen, 
illetve a szerződés megfelelő teljesítését veszélyeztetheti.

XI.5. Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozó, illetőleg közreműködői vonatkozásában nem 
áll fenn olyan valós vagy potenciális érdekellentét, amely a jelen szerződés szerint a 
Megrendelő részére nyújtandó szolgáltatást érintené. Vállalkozó kijelenti és szavatolja 
továbbá, hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek 
vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként nem áll jogviszonyban a Megrendelő vezető 
tisztségviselőjével, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak törvény szerint 
értelmezett közeli hozzátartozójával.

XI.6. Vállalkozó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen szerződés Vállalkozó általi 
teljesítése nem jelenti, és nem eredményezi bármilyen olyan szerződés vagy 
kötelezettség megszegését, amely valamely harmadik személlyel kötött szerződés 
alapján áll fenn, illetőleg valamely harmadik fél tulajdonát képező információ titokban 
tartására vonatkozik.

XI.7. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy 
végrehajthatatlan lenne, a szerződés többi része továbbra is változatlanul érvényben 
marad, kivéve, ha az érvénytelen rész nélkül a szerződés már nem alkalmas a Felek 
szándékainak és céljainak elérésére. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy az 
érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést kölcsönösen elfogadható, érvényes, és 
végrehajtható rendelkezéssel helyettesítik, amely a Feleknek a korábbi rendelkezésben 
meghatározott szándékait fejezi ki.
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XI.8. A jelen szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható.

XI.9. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, 
így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező 
változás, továbbá az elérhetőségekben, értesítési címben, a kapcsolattartók adataiban 
bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet - az eset 
körülményeitől függően vagy előzetesen írásban 3 (három) naptári napos határidővel 
vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 3 (három) naptári napon belül 
köteles értesíteni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes 
teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.

XI. 10. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy rendelkeznek a jelen szerződés megkötéséhez 
szükséges felhatalmazásokkal, és a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeik 
szerződésszerű teljesítéséhez szükséges erőfon'ásokkal, feltételekkel.

XL 11. Amennyiben a jelen szerződésben megállapított bármely kötelezettség teljesítésének 
határideje munkaszüneti napra vagy szünnapra esik, akkor a Felek kifejezett, eltérő 
megállapodása hiányában - az esedékesség időpontja a munkaszüneti napot vagy 
szünnapot követő első munkanap.

XI. 12. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés magyar nyelven készült. A szerződéssel 
kapcsolatos valamennyi kommunikációt magyar nyelven kell folytatni.

XI. 13. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a vállalkozói 
díjakra vonatkozó 1. számú melléklet.

XI. 14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadóak. 
Felek egyebekben rögzítik, hogy a jelen szerződés rendelkezései a hatályos 
jogszabályokkal összhangban értelmezendők és alkalmazandók.

XI. 15. Felek megállapítják, hogy bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy 
azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy 
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 
CXXX. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes 
magyar bíróság jogosult.

XI. 16. A jelen szerződés 3 (három) egymással szó szerint megegyező példányban készült, 
melyből Megrendelőt 2 (kettő), Vállalkozót 1 (egy) példány illet meg.

Felek a jelen szerződést közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. >

Budapest, 2020. október

VE. CORETRADE Fejlesztő, 
Kereskedelmi és Szolgáltató

FŐKÉTÜSZ Kft.
Megrendelő képviseletében

Kft.
Vállalkozó képviseletében

Patkós László 
ügyvezető



1. számú melléklet:

VE CORETRADE Kft.

Központ és siervb:
1115 Budapest Ozorai utca 2.
H.: +36-1-203-81-10: Fax.: +36-1-37146-95
Adószám: 10273S82-2-43 ar nfú i ro~- ■■■.ev http. .e.soretrade.com

FŐKÉTÜSZ
1145 Budapest, Szugló utca 9-15.
Garancsi Mihály Úr részére
Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Uram!
Kérésére a SD; PDA;CSC kéményseprő kamerákra javítására a következő ajánlatot adjuk:

Javítási tételek
Munkadíj 

egységár/db 
+ÁFA

Kiszállási díj oda - visszaszállítás 8 500 Ft

Az egyes kéményvizsgáló kamerák 
bevizsgálásának, javítási árajánlatának 
elkészítési díja [bevizsgálási jegyzőkönyv +
árajánlat]

11 000 Ft
Nem kérik a javítást, 

esetén kerül 
kiszámlázásra

Az egyes kéményvizsgáló kamerák 
tisztítása, beállítása, karbantartás

16 500 Ft OFt

Az egyes kéményvizsgáló kamerák 
javítása

16 500 Ft Plusz felhasznált
alkatrész

Árajánlatunk 2021 december 31. ig érvényes.
A bejelentett kamerák átvétele három munkanap. Árajánlat elkészültének határideje 5 
munkanap.
Javítás és visszaszállítás a megrendelést beérkezését követően 10 munkanap.

A kamerák átvétele a megrendelő telephelyén történik. ( 1145 Budapest, Szugló utca 9-15.)
Fizetés 30 nap banki átutalás.

Budapest,2020.05.12.

Üdvözlettel:

Patkós László
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