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Vállalkozási szerződés 
 

egyrészről 

Név:  Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 

Cím:  3304 Eger, Sánc u. 6. 

Levelezési címe:  3301 Eger, Pf. 116. 

Képviseli:  Rónai Kálmánné, igazgató 

Számlavezető pénzintézete: Magyar Államkincstár 

Számlaszáma:  10035003-01743661-00000000 

Számlázási cím:  3304 Eger, Sánc u. 6. 

Adószáma:  15323864-2-10 

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 
 

másrészről 

Név:   

Székhely:   

Képviseli:   

Számlavezető pénzintézete: 

Számlaszáma:   

Adószáma:   

Statisztikai jelzőszáma:   

Cégbíróság:   

Cégjegyzék száma:   

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

 

között a következők szerint: 
 

 

PREAMBULUM 
 

 

Megrendelő, mint Ajánlatkérő összevont beszerzési eljárást folytatott le Répáshuta, külterület 

016/5 helyrajzi számon található, Bükki Csillagda Látogatóközpont épületének 

üzemeltetéséhez és működtetéséhez kapcsolódó, belső takarítási munkáinak elvégzése 

tárgyban. A Vállalkozó, mint Ajánlattevő a beszerzési eljárásban rögzített értékelési 

szempontok alapján nyertes Ajánlattevőként került kiválasztásra, jelen vállalkozási szerződés 

megkötésére ezen beszerzési eljárás nyomán kerül sor. 

 

 

 

1. A szerződés tárgya 

1.1. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Bükki Csillagda 

Látogatóközpont elsődleges rendeltetése csillagászati látogatóközpont, digitális 

planetárium, és obszervatórium működtetése, interaktív kiállítás turisztikai-, és 

oktatási célú bemutatása, valamint virtuális valóság attrakciók bemutatása. 

A Répáshuta, 016/5 helyrajzi számon található Bükki Csillagda épületének és a benne 

lévő kiállításnak minden természetes és törvényes tartozékaival együtt történő 

folyamatos üzemeltetéséhez, működtetéséhez kapcsolódó, belső takarítási munkák az 

alábbiak szerint: 

 

 A helyiségek és az azzal összefüggő területek tisztántartása, napi takarítása a 

Vállalkozó kötelessége. A Vállalkozó köteles az épületet tisztán tartani, és tekintettel 
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arra, hogy az országos védelem alatt álló természetvédelmi területen található, 

tevékenysége során a természetvédelmi előírásokat betartani. 

 A helyiségek szükség szerinti rendben-, és tisztántartása, nyitvatartási naponkénti, 

legalább egyszeri takarítása. 

 Az ajtók, ablakok, berendezési és felszerelési tárgyak szükség szerinti tisztítása, 

mosása, fertőtlenítése. 

 A kiállítási tárgyak portalanítása, tisztítása. 

 Szeméttárolók ürítése. 

 A WC helyiségek folyamatos takarítása; a WC-papír, szappanadagoló és kéztörlő 

utántöltése. 

 Tisztítószerek, higiéniai papír és mosdóhigiéniai szerek beszerzése a Megrendelő 

feladata. A tisztítószert Megrendelő a Vállalkozó által, minden hónap 25-éig 

előzetesen leadott megrendelés alapján szerzi be. 

 A takarításhoz beszerzendő anyagokat és eszközöket - Szerződő Felek előzetesen 

egyeztetni kötelesek. Ezen anyagok árát, havi 20.000,- Ft bruttó értékben, a 

vállalkozási díj tartalmazza. Jóváhagyott, takarításhoz kötődő költséget havi 20.000,- 

Ft bruttó beszerzési értéken túl, a Megrendelő nevére kiállított számla alapján, 

Megrendelő megfizeti. Utóbbi esetben a Vállalkozó által már a hónapban megfizetett 

rész (20.000,- Ft) költségét is számlával kell igazolni. 

 

1.2. A területen található összes berendezés és eszköz a Megrendelő tulajdonát képezi. A 

takarítási feladatok elvégzéséhez Megrendelő az 1. számú mellékletben felsorolt 

eszközöket az Vállalkozó használatába adja. 

1.3. A használatába adott eszközöket Vállalkozó a szerződés megkötése után leltár szerint 

átveszi, azokat a jelen szerződéses jogviszony megszűnésekor rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotban köteles a Megrendelő részére visszaszolgáltatni. 

1.4. Vállalkozó a fenti feladatokat mindenkor a látogatóközpont nyitva tartásának 

megfelelően látja el. 

1.5. Fentiek alapján a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a fenti említett 

feladatok teljes körű ellátását jelen szerződésben előírt határidőben és az elvárt magas 

színvonalon. 

 

 

2. Teljesítési határidő 

2.1. Jelen szerződés az aláírásának a napján lép hatályba. 

2.2. Felek jelen szerződést határozott időre, 2021. december 16-tól 2022. december 31-ig 

kötik meg. 

2.3. Vállalkozónak a megvalósítás ideje alatt rendelkezésre állást kell biztosítania, a 

teljesítés folyamatos a szerződés ideje alatt. 

 

 

3. A teljesítés helye: 
Répáshuta, külterület 016/5 hrsz.-on található Bükki Csillagda Látogatóközpont. 

 

 

4. Szerződéses ár (vállalkozói, havi díj) 
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4.1. A teljes szerződéses ár: ………….,- Ft + ÁFA/hó azaz …………………. forint + 

ÁFA/hó. 
4.2. A szerződéses ár fix ár, a szerződés alatt nem módosítható. A Vállalkozó a fenti 

vállalkozási díjért teljes körűen vállalkozik a szerződéses kötelezettségek teljesítésére. 

A vállalkozói díj a Vállalkozónak a jelen szerződés teljesítéséből eredő kötelezettségei 

teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költségét, készkiadását magában 

foglalja, így ezen túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelőtől további 

díj- vagy költségtérítés igénylésére.  

4.3. A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint. 

4.4. Az ÁFA a mindenkor érvényes mérték szerint értendő. 

 

 

5. Fizetési feltételek 

5.1. Megrendelő előleget nem biztosít. 

5.2. Számla csak a Vállalkozó által benyújtott teljesítésigazolás - Megrendelő jelen 

szerződés 14.1. pontjában meghatározott képviselője, illetve az általa meghatalmazott 

személy általi - elfogadása (aláírása) után fizethető ki. A felek ezt tekintik 

szerződésszerű teljesítésnek. 

5.3. A számla kifizetése a teljesítéstől számított 30 napon belül a Vállalkozó jelen 

szerződésben meghatározott számlaszámára átutalással történik. 

5.4. Ha a benyújtott számlával összefüggésben kifogás merül fel, úgy a Megrendelő 

köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a Vállalkozóhoz. Ebben az 

esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell 

számítani. 

5.5. A számla kifizetésének további feltétele, hogy a Vállalkozó bemutat, átad vagy 

megküld a Megrendelőnek a terhelés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi 

nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy arról értesíti a Megrendelőt, hogy a 

kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

 

 

6. A felek jogai és kötelességei 

6.1. A felek a szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni. Ennek 

érdekében a Megrendelő kapcsolattartója vagy az általa megjelölt személy(ek) 

rendszeres kapcsolatot tartanak fenn a Vállalkozóval, aki a szerződés teljesítésének 

állásáról – kérésre –írásban beszámol Megrendelő vagy kapcsolattartója felé. 

6.2. A fentieken túl szerződés teljesítésekor a Vállalkozó köteles a Megrendelővel 

rendszeres egyeztetést folytatni, és az előrehaladásról beszámolni. A felek az 

egyeztetésen áttekintik és kiértékelik a feladatok előrehaladásának állását, mértékét. 

6.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerződés 

szerinti minden kötelezettséget – ezen belül különösen a szerződésben meghatározott 

feladatok teljesítésére irányuló tevékenységet – jelentős gyakorlattal rendelkező 

szakcégtől elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a 

legnagyobb körültekintéssel végzi. Vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá arra is, 

hogy jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő szakmai szempontjainak 

messzemenő figyelembevétele mellett, a tudomására jutott megrendelői érdekek 

érvényesítésével jár el. 

6.4. Megrendelő köteles a Vállalkozó jelen szerződésbe foglalt feladatainak teljesítéséhez 

minden segítséget megadni, így különösen a rendelkezésre álló információkat 

folyamatosan átadni, illetve rendelkezésére bocsátani az azzal kapcsolatos 

dokumentumokat. Amennyiben a fenti információk, dokumentumok elektronikus 

formában is a Megrendelő birtokában vannak, úgy azokat elektronikus úton adja át. 
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6.5. A szerződő felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és az egyes 

feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A szerződés 

teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek 

által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. 

6.6. A szerződő Felek az egymásnak küldött tértivevényes küldemények kézbesítése 

tekintetében megállapodnak abban, hogy amennyiben a címzett a küldeményt nem 

veszi át vagy az átvételét megtagadja, a sikertelen kézbesítés napjától számított ötödik 

napon kell az adott iratot kézbesítettnek tekinteni.  

6.7. Megrendelő jogosult a szerződés teljesítését figyelemmel kísérni, ellenőrizni. Kérésére 

a Vállalkozó köteles rendelkezésre állni, a menet közben elkészült dokumentumokat 

bemutatni. 

6.8. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó olyan feltételekkel találkozik, 

melyek akadályozzák a teljesítést, a Megrendelőt azonnal írásban értesítenie kell a 

késedelem tényéről és annak várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy 

késedelmes közlés esetén annak minden következményét a Vállalkozó viseli. 

6.9. Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait a Megrendelő érdekében, 

annak utasításait figyelembe véve, fokozott gondossággal, szakmai hozzáértéssel, 

hiánytalanul köteles teljesíteni. 

6.10. A vállalkozó a megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet 

ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. 

6.11. Ha a megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a vállalkozó köteles őt 

erre figyelmeztetni. Ha a megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a 

vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a megrendelő utasításai szerint, a 

megrendelő kockázatára elláthatja. A vállalkozó köteles megtagadni az utasítás 

teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez 

vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

6.12. A Vállalkozó szerződéses feladatait saját maga által és/vagy alvállalkozó(k) 

bevonásával köteles teljesíteni. A Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes 

körűen és közvetlenül felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek 

teljesítéséért. 

6.13. Megrendelő csak a Vállalkozóval áll szerződéses kapcsolatban, az alvállakozókkal 

nem. 

6.14. Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Vállalkozó vállalja, hogy jelen szerződés 1. 

pontjában részletezett tevékenységét a környezeti szempontok figyelembevételével 

folytatja. 

6.15. A Vállalkozó a termékek, eszközök, alapanyagok beszerzésénél érvényesíti a 

környezeti szempontokat. 

6.16. A Vállalkozó kijelenti, hogy a „zöld nyomtatás” alapelveinek megfelelően nyomtat: 

- vállalja, hogy a dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges 

terjedelemben nyomtatja ki, és csak az elfogadott utolsó verziók kerülnek 

kinyomtatásra; 

- újrahasznosított papírt alkalmaz irodai papírfelhasználásában legalább 30%-ban; 

- a papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a duplex, kétoldalas 

nyomtatás és környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz; 

- a használt lapokat szelektáltan gyűjti; 

- egyoldalas nyomtatványokat összegyűjti és fax előlapként vagy jegyzetként 

újrahasznosítja. 

6.17. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével 

összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden 

információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél 
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előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére 

információt, kivéve, ha arra jogszabály felhatalmazást ad. 

6.18. A Vállalkozó a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a másik 

fél tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. tekintetében 

titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy bárminemű a feladat 

ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a másik fél előzetes írásbeli 

hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik 

személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha bármelyik fél 

a tudomására jutó ilyen információkat a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon 

hasznosítja. 

6.19. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és 

megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek [Állami Számvevőszék, 

Európai Számvevőszék, Európai Bizottság és az általa megbízott szervezetek, Európai 

Csaláselleni Hivatal (OLAF), Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, belső ellenőrzési 

szervezetek] feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés alapjául szolgáló 

beszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály 

szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 

6.20. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén a 

Vállalkozó köteles minden segítséget a Megrendelő részére megadni, a helyszíni 

vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és a Megrendelő kötelezettségeinek 

megfelelő teljesítése érdekében. 

6.21. Megrendelő hozzájárulását adja, hogy nevét a Vállalkozó – megfelelő teljesítés esetén 

– referencia listájában szerepeltesse. 

6.22. Megrendelő vállalja, hogy – felkérése esetén – a Vállalkozó tevékenységére 

vonatkozóan referenciát állít ki, amennyiben a Vállalkozó teljesítése szerződésszerű 

volt. 

 

 

7. Szerződésszegés 

7.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek 

során bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely 

kötelezettségének teljesítését elmulasztja. 

7.2. Amennyiben a Vállalkozó a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel 

tartozik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a 

szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt 

elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. 

7.3. A fenti szerződésszegés következményei alól nem mentesít az a körülmény, hogy a 

szerződésszegést a Vállalkozó, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére 

jogosult szerv intézkedése okozza. 

7.4. A Vállalkozó nem teljesítése (a szerződés teljesítésének a Vállalkozó oldalán fennálló 

okból történő lehetetlenné válása, meghiúsulása, illetőleg a szerződés teljesítésének a 

Vállalkozó általi megtagadása) esetén Megrendelő a nettó szerződéses ár 10%-ának 

megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult.  

7.5. A Megrendelő a felmerülő kötbért minden esetben kiszámlázza, és azt a Vállalkozó 

köteles 8 (nyolc) napon belül a Megrendelő részére megfizetni. A megrendelő a kötbér 

összegét a számlában érvényesíti. 

7.6. A Megrendelő fenntartja a jogát, hogy a kötbért meghaladó kárát a Vállalkozóval 

szemben érvényesítse. 

7.7. A Vállalkozó a fenti ponton túl a Megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott 

károkért a Ptk. kártérítési szabályai alapján tartozik felelősséggel. 
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7.8. Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli 

elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről vagy igényeiről, 

mely/melyek a Megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik. 

 

 

8. Vis maior 

8.1. Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, 

beleértve, de nem kizárólagosan, az alábbiakat: 

– akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen 

ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó 

– nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris 

hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy 

radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a 

robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben, 

– lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, 

– zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a vállalkozó 

alkalmazottaira terjed ki 

– természeti katasztrófa. 

8.2. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a 

kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban e-mailen) 

értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően 

várható időtartamát. Ebben az esetben a vis maior bekövetkezését és teljesítésre 

gyakorolt hatását közösen aláírt jegyzőkönyvben állapítják meg. A vis maior helyzet 

megszűnését szintén közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik. 

8.3. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a Vállalkozó 

köteles törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, 

amennyire az ésszerűen elképzelhető. 

 

9. Szerződésmódosítás 

A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag írásban lehet módosítani. Nem 

minősül a szerződés módosításának a felek nyilvántartott adataiban, így különösen a 

székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás. Az említett 

változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy 

előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) 

követő 10 napon belül köteles értesíteni. 

 

 

10. Érvényesség, részleges érvénytelenség 

Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben 

érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben 

azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna 

meg. 

 

 

11. A szerződés megszűnése 

11.1. Jelen szerződés a jelen szerződésben foglalt feladatok hiánytalan és hibátlan 

teljesítésével szűnik meg. 

11.2. A szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető vagy felbontható. 

11.3. A közös megegyezésen, rendes felmondáson, illetve a szerződésteljesítéssel történő 

megszűnésén túlmenően a felek a szerződést azonnali hatállyal egyoldalú 

jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha 
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– a másik fél szándékosan vagy kirívóan gondatlanul a szerződést annak lényegi 

feltétele tekintetében súlyosan megszegi, vagy egyébként olyan magatartást 

tanúsít, amely a jogviszony további fenntartását nem teszi lehetővé; 

–  a másik fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten 

nem teljesítette, s erre a másik fél határidő tűzésével felszólította és a határidő 

eredménytelenül telt el; 

– a Vállalkozó ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott 

tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék 

megszerzésére; 

– bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség; 

– a másik fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás 

megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; 

– a Vállalkozó fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján 

megállapítja; 

– a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 

11.4. Bármelyik fél által bármely okból történő felmondás esetén a fizetések a felmondási 

idő lejártáig, illetőleg a szerződés hatályának megszűnéséig nyújtott szolgáltatásokért 

teljesítendők, s a felek egymással elszámolnak. 

11.5. Megrendelő jogosult jelen vállalkozási szerződést minden indokolási kötelezettség 

nélkül legkevesebb 8 napos felmondási határidővel felmondani. A felmondási idő 

kezdő napja a felmondás kézbesítését követő első nap. Kézbesítési vélelem esetén a 

másodszori sikertelen kézbesítés napjától számított ötödik napon kell a nyilatkozatot 

kézbesítettnek tekinteni. 

11.6. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból 

történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, 

feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a szerződés 

megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja, amennyiben erre a 

Megrendelő igényt tart. 

11.7. Jelen szerződés bármilyen módon történő megszűnése / megszüntetése esetén a 

szerződés megszűnésétől számított 8 napon belül Vállalkozó köteles az általa használt 

eszközöket tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban leltár szerint 

Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 

 

12. Alkalmazandó jog 

Jelen szerződést a Magyarország jogrendje szerint kell értelmezni. A szerződésben 

nem szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe 

venni: 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

 

 

13. Eljárás jogvita esetén 

Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton 

kísérelnek megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a 

szerződő felek a pertárgy értékétől függően az Egri Járásíróság, illetve az Egri 

Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

 

14. A Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy, illetve a 

Megrendelő és a Vállalkozó kapcsolattartója 

14.1. Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy: 

Név: Rónai Kálmánné, igazgató 
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Tel: +3636/411-581 

14.2. Megrendelő kapcsolattartója: 

 Név: Novák Richárd, csoportvezető 

 Tel: +36 30/277-4970 

 E-mail: novakr@bnpi.hu 

14.3. Vállalkozó kapcsolattartója: 

Név: ………….……., …………….. 

Tel: +…………………………… 

e-mail: …………………………. 

 

 

15. Antikorrupciós és integritási záradék 

15.1. Megrendelő elkötelezett az etikus működés és a korrupció megelőzése iránt, ezért az 

ezeket érintő cselekményeket, mulasztásokat nem tűrheti, ezen követelményeket 

minden szerződő partnerével kapcsolatosan elvárja. Az ezeket befolyásoló tényezők 

Megrendelő felé történő haladéktalan bejelentését a vállalkozó jelen szerződés 

aláírásával vállalja, az etikus működés és a korrupció elleni harc követelményét 

magára nézve is kötelezőnek ismeri el. 

15.2. Megrendelő a jelen szerződés szerint őt terhelő kötelezettségektől azonnali hatállyal 

írásban és kártérítési kötelezettség nélkül elállhat, ha a vállalkozó nem tesz eleget a 

jelen záradékban foglaltaknak. 

 

 

16. Egyéb 

16.1. Jelen szerződés szolgáltatás beszerzésére irányul. 

16.2. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti átlátható szervezetnek minősül, továbbá 

tudomásul veszi, hogy a tulajdonosi szerkezetében, jogállásában történő minden 

változást köteles az arról szóló döntés, határozat meghozatalát, de legkésőbb annak 

jogerőre emelkedését, hatálybalépését követő 8 napon belül a Megrendelőnek 

bejelenteni. Ezen rendelkezés megsértése esetén Megrendelőt azonnali hatályú 

felmondás illeti meg. Kézbesítési vélelem esetén a sikertelen kézbesítés napjától 

számított ötödik napon kell a felmondást kézbesíttetnek tekinteni. 

16.3. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel 

együtt kezelendők: 

– Pályázati hirdetmény és mellékletei. 

– Vállalkozó ajánlata. 

16.4. A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz 

amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás 

van, akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett 

kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok 

tartalmaznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak 

érvényesülnek. A tartalmuk közötti ellentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk 

sorrendjében irányadóak. 

16.5. Ha az épület központi berendezéseiben a Vállalkozó (takarító) magatartása miatt kár 

keletkezik, a Megrendelő a takarítótól a hiba kijavítását vagy a kár megtérítését 

követelheti. 

16.6. Jelen szerződés 3 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A 

szerződés 2 db eredeti példánya a Megrendelőt és 1 eredeti példánya pedig a 

Vállalkozót illeti meg. 

mailto:iroda@garamond.hu
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16.7. Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag 

aláírták. 

 

 

 

Eger, 2021. december „       „ 

 

 

 ………………………….. ………………………….. 

    Rónai Kálmánné  

           igazgató ügyvezető 

 Megrendelő  Vállalkozó 

   

 

 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Eger,.......................................................... 

 ................................................................ 

 Hegyi Tünde 

 gazdasági igazgatóhelyettes 
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1. sz. melléklet 

ÁTADÁSRA KERÜLŐ VAGYONELEMEK LISTÁJA - TAKARÍTÓ ESZKÖZÖK 

 

 

Sorszám Eszköz Megnevezés  Megnevezés 2 
Darabszám 

(db) 

1. 28976 ablaktisztító készülék Karcher WVP 10 Adv 1,0 

2. 28829 felmosó szett Vileda Easy Wring Ultramat Turbo Set 1,0 

3. 28830 felmosó szett Vileda Easy Wring Ultramat Turbo Set 1,0 

4. 28944 kábel hosszabbító cső cső magasnyomású mosóhoz 1,0 

5. 28959 létra   1,0 

6. 29446 létra 2+1, alumínium 1,0 

7. 28943 magasnyomású mosó RE 163 Plus 1,0 

8. 28977 padlósúroló gép Karcher BDS 43/150C, egytárcsás 1,0 

9. 28979 porszívó Karcher NT 70/2 Adv, száraz-nedves 1,0 

10. 29444 porszívó multifunkciós 1,0 

11. 29483 takarítókocsi tartozékokkal, TTS Modular 1,0 

12. 28978 tartály padlósúroló géphez BDS tartály 1,0 

 

 

 


