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KERETS ZERZODES

airiely létrejott egyiésziol a
Balatonszeji ezd Kiizség Onkorm:inyzata
Székhelye: 8252 Balatonszepezd, Arpad u . 27.
adoszam: 15734257-2-19
bankszamlaszam: 11748069-15734257
Képviseli: dr. Sebestyén Laszlo polgarmestei
mint Megrendelo, (a tovabbiakban: Megrendelo)
masrészrol az
BALATON-DEKOR Kereskedelmi és Szolg:i ltatii Bt.
Székhely: 8252 Balatonszepezd, Kisfal iidy u . 25.
Cégj egyzékszam: 19-06-504871
Adoszam: 20309222-2-19
Bankszamlaszam: 11748052-20030188
Képviseli: Vargané Steixner Maria ugyvezeto
mint szolgaltato (a tovabbiakban Szolg:iltato)
(a tovabbiakban kulon-kiilon, mint Fél, egytittesen, mint Szerzodo felek/Felek) kozott alulirott
helyen és napon az alabbi feltételek szerint.
Prexmbulum:
Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata 25/2017. (II. 23.) Bsz. oiil‹oimanyzati hatarozataban
meghatarozottak szerint a kozség kozteruleteinek, kozépiileteinek, az onkormanyzat kotelezo
és onként vallalt feladatai érdel‹ében hasznalt épiileteiiiek gépészeti és egyéb karbantartasara,
kezelésére végzendo feladatokat keretszerzodést utjan latja el. Felek rogzitik, hogy
Szolgaltato a szolgaltatast egyedi megiendelések alapjan 2017. februai 23. napjatol
kezdodoen nyujtja. Felek hatarozott idoie szolo, de a felek dontésével meghosszabbithato,
hosszu tavu egyuttmukodésuk céljabol elliataioztak jelen megallapodas megkotését.

I.

SZERZODES TARGYA

Megrendelo megrendeli, Szolgaltato pedig a jelen szerzodés alairasaval vallalja a jelen
szerzodésben meghatarozott szolgaltatasok teljesité sét, a Megrendelo kozigazgatasi
teriiletén talalhato, a Megrendelo tulajdonaban és hasznalataban lévo ingatlanok
vonatkozasaban.
• Altal:inns mii szaki, ge’ pészeti karbantart:is: az iiigatlaiiok és épuletek kozmiiveinek,
berendezéseinek, tartozékainak pioblémamentes mukodése érdekében hibaelharitas,
javitas, teriilet gondozasi, kezelési, valamint allagvédelmi munkak elvégzése.
A létesitmények felsorolasat jelen szerzodés 1. szam fi melléklete tailalmazza.
A Szolgaltato a ra bizott feladatokat teljes korben, a szerzodés idotartania alatt, sziikség
szerint munka- , piheno - és unnepnapokon is ellatja.
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Megrendelo vallalja, hogy a szolgaltatas iiyujtasat befolyasolo eseményekrol, azok
bekovetkezését megelozoen 1 munkanappal irasbaii (elektronikus levélben) éitesiti
Szolgaltatot. A tényleges elszamolas a tételesen, lietente megiendelt és Szolgaltato altal
ténylegesen teljesitett szolgaltatas alapjan utolagosan toiténik.

2./ Szolgaltato kotelezi magat, hogy a jelen szei ‘ zodés szerinti feladatokat az 1. szamu
mellékletben és a jelen szerzodésben foglaltaknak megfeleloen, a szukséges szakemberek
és technikai eszkozok folyamatos rendelkczésre allasanak biztositasaval, a jogszabalyi és
egyéb szakmai szabalyok eloirasaiiak betaitasaval, valainennyi szukségcs engedély
bii1ol‹aban latja el.
3./ Amennyiben a feladat végrehajtasat a keretszerzodés szerint Szolgaltato biztositaiii
new tudja és e koriilményt a Megrendelo felé lrasban jelzi, ugy Megrendelo jogosult a
keretszerzodés érvényessége alatt adott feladathoz mas Szolgaltato igénybevételéie.
Szolgaltato ezen korulményre hivatkozassal kartéritésre new tarthat igényt, és annak jogi
uton torténo érvényesitéséiol e szei zodés alairasaval lemond.

II.

FELEK JOGAI ES KOTELE ZETTSEG EI

Megrendelo koteles Szolgaltato I. osztalyu minoségben tortént teljesitését elfogadiii,
tovabba teljesités esetén a szolgaltatasi dijat a jelen szerzodésben foglaltak szei int iészére
niegfizetni.

2/. A Megrendelo kijelenti és szavatolja, hogy megfelelo foriasok allnak rendelkezésérG a
jelen szerzodés I. osztalyu minoségben torténo teljesitésére, amelynek alaiiasaval
érvényes és végrehajthato kotelezettségei keletkeznek.
Megrendelo a feladatok ellatasat jogosult ellenorizni és annak mindenkoi i allasarol a
Szolgaltatotol informaciot kérni. Szolgaltato a Megrendelo utasitasa szerint koteles eljarni
azzal, hogy az utasitas new terjedhet ki az cllatando tevékenység megszervezésére, és new
teheti a Szolgaltato szamara a teljesitést teiliescbbé. Ha Megrendelo célszerutlen vagy
szakszerutlen utasitast ad, Szolgaltato koteles ot erie figyelmeztetni. Ha Megiendelo a
figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, Szolgaltato a szerzodéstol — kartéritési és
koltségtéritési kotelezettség nélkul — elallhat, vagy a feladatot a Megiendelo irasba foglalt
utasitasai szeiint és a Megiendelo kockazatara ellathatja. Szolgaltato felhivja a
Megrendelo figyelmét, hogy koteles iriegtagadili az titasitasa teljesitését, ha annak
végrehajtasa jogszabaly vagy hatosagi hataiozat megséitéséhez vezetne, vagy
veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.
4/. MegiendGlo koteles mindazoii tényt, infoiniaciot, adatot vagy dokumentumot megfGlélo
idoben Szolgaltato rendelkezésére bocsatani, amelyek a jelen szerzodés szerzodésszeru
teljesitéséhez sziikségesek.
Feleket a jelen szerzodés hatalya alatt, kulonosen a tajékoztatas terén, fokozott
egyuttmtikodési kotelezettség terheli. Megiendelo e kotelezettsége keietében koteles a
Szolgaltatoval, illetve a nevében eljaro vagy a teljesitésben érintett egyéb szervezetekkel,
személyekkel folyamatosan, a jelen szeizodésbeii meghataiozott feltételek szeiint
egyiittmukodni.
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6/. Felek kotelesek egymast haladéktalanul tajékoztatni minden olyan korulményrol, amely a
szerzodés teljesitését érinti, kulonosen azokrol, amelyek a szerzodés teljesitését
akadalyozhatjak, vagy veszélyeztethetik. Megrendelo az értesités elmulasztasabol vagy
késedelmes teljesitésébol eredo karéil teljes felelosséggel tartozik. Amennyiben a
szeizodés teljesitése soran barmil‹or a Szolgaltato szamara olyan korulmény all elo,
amely akadalyozza az idoben torténo teljesitést, ugy a Szolgaltatonak haladéktalanul
értesitenie kell a Megrendelot.
7/. Szolgaltato alvallalkozo igénybevételéie NEM jogosult.
8/. Megrendelo felelos a képviseloje, alkalmazottja altal okozott karokért. Kaiokozas esetén a
Megiendelo és a Szolgaltato kiir felvételére megbizott képviselojével jegyzokonyvet vesz
fe1, amely tartalmazza a pontos kareseméiiyt és az okozott ka mértékét. Megrendelo a
new rendeltetésszeru hasznalatbol eredo karokért teljes (anyagi) felelosséget vallal. Felek
megallapodnak, hogy az eseményt koveto 8 (nyolc) napon belul az esetleges
kartérités/kotbér osszegével teljes koruen elszamolnak.
9/. Szolgaltato feladata az 1. pontban meghataiozott munkak elvégzésének megkezdése, a
megrendelés, vagy probléma felnierulésétol és Szolgaltato részérol torténo jelzésétol
szamitott legalabb 24 oian belul. A rendelés menetét jelen szerzodés 2. szé mu melléklete
tartalmazza, melyre tekintettel Megrendelo kifejezetten iiyilatkozza, hogy nevében a
megrendelés leadasara a jelen szerzodésben megnevezett személy kozvetleniil jogosult.

III. SZOLGALTATASI DIJ FI Z ETE S I FELTETELEK

1/. Szolgaltatot a jelen szerzodés szerinti feladatol‹ megvalositasanak esetére a mindenkori
megrendelés ellenértékének megfelelo szolgaltatasi dij illeti meg. A jelen szerzodés
elvalaszthatatlan 3. szamu melléklete vallalkozo e feladatokra vonatkozo, képviselotestiilet altal jovahagyott arajanlata.

2/. Szolgaltato havonta utolag jogosult szamlat kiallitani Megiendelo részére. A szolgaltatasi
dijat Megrendelo a megkiildott szamla kézhezvételétol szém itott 10 napon belul koteles
atutalassal kiegyenliteni. Pénziigyi teljesitésnek az a nap minosul, amikor a megfelelo
osszeg Szolgaltato szamlajan jovairasra keiult. A szamlat a Megrendelo nevére és alabbi
clmére kell megkiildeni: Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata (8252 Balatonszepezd,
Arpad u . 27.)
3/. Amennyiben Megiendelo fi zeté si késedelembc e sil‹, Szolgaltato a Ptk. szerinti késedelmi
kamatra jogosult.

IV. SZERZODES HATALYA

1/. Szeizodo felek a jelen szei zodést annak alairasa napjatol 2017. december 31. napjaig
hatarozott idotartamra kotik.
2/. Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzodés megszunik:
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a)
b)
c)
d)

a Felek kozos megegyezésével,
barmelyik fél rendes felmondasaval,
rendkiviili felmondassal
Szolgaltato e célu tevékenységének niegszunésével.

3/. Felek a jelen szerzodést barmikor jogosultak ii asban, kozos megegyezéssel megsziintetni.
4/. Jelen szerzodést barmelyik fél jogosult indoklas nélkiil, kaitéi itési és koltségtéritési igény
nélkul 30 napos felmoiidasi idovel megszuiitetni.
5/. Felek a szerzodés barmilyen modon torténo megszunését vagy megsziintetését kovetoen
legkésobb 30 napon belul egymassal elszamolnak.
6./ A jelen szerzodést barmely Fél sulyos szerzodésszegése esetén a masik Fél azonnali
hatallyal iiasban — indoklas mellett — felinondhatja, sulyos szei zodésszegésnek minosul
kulonosen:
a) Megiendelo részérol:
a) ha onhibajabol a jelen szerzodésben meghataiozott feladatok elvégzéséhez
szukséges informaciokat Szolgaltato felhivasa ellenére sew szolgaltatja
b) a Megrendelo a szolgaltatasi dij fizetésével 30 napot meghalado
késedelembe esik.
b) Szolgaltato részérol:
a) ha a jelen szerzodés szei inti megiendeloi elvaiasokat new vagy csak
iészben teljesiti (inennyiségi, minoségi kifogas), és ezt Megrendelo 2
alkalommal torténo irasbeli figyelmeztetése ellenére sew oivosolja
b) ha new biztositja a jelen szerzodés teljes idotaitama alatt a iiieghataiozott
személyeket, feltételeket.

V.

NYILATKOZATOK

1/. Szolgaltato l‹ijelenti, és szavatolja, hogy
a) megfelelo forrasok és technikai hattér a1 a re iidell‹ezésére a jelen szerzodés
teljesitésére, amelynek alairasaval éivényes és végrehajthato kotelezettségei
keletkeznek;
b) a jelen szerzodés teljesitéséhez kapcsolodo tevékenységét a legnagyobb szakmai és
iizleti gondossaggal, a legjobb tudasa szerint, a vonatkozo agazati jogszabalyok,
hatosagi eloirasok és szakmai szei vezeti allasfoglalasok figyelembevételével,
tovabba valamennyi jogszabaly altal megkiv iint liatosiigi engedély birtokaban
végzi;
c) és rendelkezik a J elen szerzodés teljesitéséhez sziikségcs szaktridassal, iiiegfelelo
eszkiiziikkel és szakemberekkel és a szerzodés teljes idotaitama alatt iendelkezni
is fog.
2/. A Megrendelo kijelenti és szavatolja, hogy
a) megfelelo forrasok allnak rendelkezésére a jelen szerzodés teljesitésére, amelynek
alairasaval érvényes és végrehajthato kotelezettségei keletkeznek.
b) a megrendeléseket, iriodositasokat jelen szerzodésben meghataiozott feltételek
szcriiit, hataridobcii nicgkuldi Szolgaltato i é széic.
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VI.

EGYEB REN DELKEZESEK

Szerzodo felek rogzitik, hogy a jelen szerzodés baimilyen modositasa kizarolag irasban
éivényes.
2/. Valamennyi, a jelen szerzodéssel kapcsolatos értesité s irasban, magyar nyelven torténik,
amelyet vagy személyesen kézbesitenek vagy telefaxon, e-mailben, illetve postaval
kuldenek meg az érintett cimzettnek az alabbi cimel‹re.
Megrendelo értesitési crane: 8252 Balatonszepezd, Arpad u . 27.
Kapcsolattarto: Torekiné Bardon Szllvia
E-mail erm: balatoiiszcpczdi›h(D,t-oii liiic . liu
Telefon: 06-30/632-8101
Szolgaltato értesitési crane: 8252 Balatonszepezd, Arpad u . 27.
Kapcsolattarto személy: Varga Jozsef gépészeti vezeto
E-mail erm: i²acsi +u0,vazs oii Yl‹oiri. lau

3/. Megrendelo koteles a Szerzodés teljesitése soran tudomasara jutott iizleti titkot a
Szerzodés idotartama alatt, tovabba annak barmely okbol torténo megsziinése esetén
idobeli korlatozas nélkiil megorizni.
Felek kijelentik, hogy a jelen szerzodés megkotéséi e megfelelo felhatalmazassal
iendelkeznek, tovabba i észukrol a jelen szei ‘ zodés alalrasa new eredményezi mas egyéb
szerzodés vagy jognyilatkozat megsértését.
Felek kijelentik, hogy a Ptk. 6:87. § (1) bekezdésére figyelenimel a jelen megrendelés a
szerzodés targyat képezo jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi feltételt tartalmazza.
Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzodés barmely i‘észéiiek az érvénytelens ége
new vonja maga utan az egész szerzodés éivénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelen rész
hianyaban a felek eredetileg sew kototték volna meg a jelen szerzodést.
A jelen szerzodésben new szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrol szolo
2013. évi V . torvény (Ptk.) valamint a vonatkozo egyéb magyar jogszabalyok
rendelkezései iranyadoak.
Szerzodo felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzod ésbol eredo jogvitaikat
elsosorban békés uton, kozos megegyezéssel reiidezil‹ . Ellenkezo esetben Felek kikotik a
Veszprémi Jarasbirosag illetékességét.

A Szerzodo Felek a jelen szerzodést, annak elolvasasa és értelmezése utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezot, jovahagyolag irtak ala. A jelen szerzodést felek négy példanyban
irjak a1a, amelybol ketto a Megrendelot, ketto a Szolgaltatot illet.
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Kelt. : Balatonszepezd, 20

. maicius 2

Kelt.: Balatonszepezd, 2017. maicius 2.

Varg:i né Steixner M :i ria
BA LATON-DEKOR Bt.
Szolgaltato

Melléklet:
1. szamu melléklet: Ingatlanok kimutatasa
2. szamu melléklet: Rendelés és szamlazas menete

OR bT.
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1. sz. melléklet

Ingatlanok kimutat:isa:
Oiikoriniiiiyzati épiilet
Kiizosségi 1iiiz
Bereft egyli iizi i iigatlaiiok (ko iiyvtai‘, gyiijteinéiiyek 1i iiza)
Spoi1ci l t‹izo, mii li ely
Csoiiakliiiz, reiidezvéiiy tei ii let
Galéria
Eiiil ékiniivek,
Buszvarok,
Kiizteriiletek,
Kozponti strand és létesitinéiiyei 477/ l lii sz.
Ifjii sagi strand és létesitiiiéiiyei 1 45 7/1 lii sz.
Vii iiiszi strand és létesitinéiiyei 474/ l lii sz.
Tovabbi kiiziisségi liaszii ii latfi iii gat l aii ok, bei eiidezések a iii egi eiide l o egyed i J c l zése a1a J›j aii.
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2. sz. melléklet:
Rendelés és sz:i ni t:iz:is menete

-

A Megrendelo részérol Torekiné Baidon Szilvia falugondnok telefonon jelzi
Szolgaltato felé a karbantartasi feladatok szukségességét.
Toiekiné ugyanezen tartalmu jelzése alapjan Santa Helga Alexandra pénziigyi
ugyintézo elkésziti az irasos megrendelést, melyet di. Sebestyén Laszlo polgarmester
alairast kovetoen elektronikus level formajaban megkuld Szolgaltato részére.
Szolgaltato a megrendelés alapjan elvégzett munkakiol havonta utolag szamlat alllt ki,
melyet haladéktalanul benyiijt a Megrendelohoz.
Az elvégzett szolgaltatast Toiekiiié Baidon Szilvia falugondnok ellenorzi.
Az elvégzett munka new megfelelosége esetén azt haladéktalanul jelzi a Megrendelo
képviseloje, valamint a Szolgaltato felé irasban, elektronikus levélben.
Megrendelo a megfelelo minoségben elvégzett szolgaltatas és a megkiildott atutalasos
szamla alapjan a szolgaltatas dljat a szamla kézhezvétclélol szém itott 10 napon belul
koteles atutalassal kiegyenliteni Szolgaltato bankszamlajara torténo utalassal.

