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PREAMBULUM
Megrendelő a l{bt. 81. $. alapján nyílt közbeszerzési eljátást folytatott le,,orzés-védelemi és
pottaszolgálati tevékenység ellátása" tárgyában. A közbeszerzést eljátás nyertese a fent
megnevezettSzo|gáItatő,azalábbimega1ánlással:
Nettó válla\ási fu/1'2 hónap 116 283 280 Ft

Az M2. alkalmassági követelmény körében bemutatott szakember többlettapasztalata; (minimum
0, maximum 1'2hőnap):59 hónap
szerződő felek a felhívás, a közbeszetzési dokumentumot' a I<tegészitő tájékoztatás váIasza:tban

A

rőgzitett valamennyi feladat és követelmény maradéktalan teliesítéséta Megtendelő által
elfogadottak szetint váI.|a|ia és az ajánlat a|apján kötik meg a jelen szetződést.

']..

A' szetződés tátgya:

1'.1' A

Megrenáelő, az ajánlattételben foglaltak szetint megtendeli az ,,őtzés-réde1emi és
p ottaszo7gáLati tevékenys ég" el7átását:
97O0-Szombathely Markusovszky L. u. 5. és szombathelyi telephelyein, valamint a
9970 Szentgotthátd HunyadiJ. u 31.
9900I{örmend, Munkácsy M. u. 1
9500 Celldömölk, Nagy S. tér 3.
955 1 Mesteri-Intaháza, Htsz.01'26

Á Megrendelő

céI1át

és Vállalkoző feladatatt ajánlata alap1án az 1'.sz. melléklet tészletesen

tattalmazza, mely a szevődés nélkülözhetetlen tészétképezi.

2. A teliesítés helye:
Á Megtendelő telephelyeinek

élóerősőrzés-védelme, poÍta- 1fuőtszolgalai feladatajnak ellátása:

Markusovszky Egyetemi oktatókórház, és telephelyei:

a.) 97O0-Szombathely, Markusovszky L. 5;58 329 m2 alapterület,
'.
b.) 9700- Szombathely, 11-es Hlszát út 130; 24705 m2 alapterület

I
óí

c.) 970O-Szombathely, Dr István Lajos I(rt 3., 1'4 722 m2 alapterület
d') 9970 Szentgotthátd, HunyadiJ. u 31., 24 669 m2 alapteri|et
e.) 9900 I{örmend, Munkácsy M. u. 1., 20 000 m2 alaptedlet

f.) 9500 Celldömölk, Nagy S. tér 3. 18 550 m2 alaptetület
g.) 9551 Mesteri-Intaháza Htsz. 0126',87 228 m2 alapterület
I{tz ár őIag j átő

tsz

olgáIati felad ato k helys zín ei

:

Volt Rendelőintézet 9700 Szombathely' Mátcius 15. tét 6-].
Volt Tüdószífuő 9700 Szombathe\, Petőfi u. 45.
Nóvérszálló 97o0 Szombathely, Pang:,ári u. 30.
3.

A szetződés időtartama:

Je|en szerződés a 320/2015.I{orm'rend' 12. $ (5) bekezdésébenfoglaltak szerint lép hatályba, és
3ó hónapig marad érvényben.
4. A szetződés megszűnése:
4.1. Súlyos szetződésszegés esetén a szerződés azonna!-hatáLlyal felmondható.
4.2.

A Y állalkoző részétől súlyos szenődésszesésnek minősül különösen:

-

amennyiben magatartásáva\a Megtendelőnek vagyoni, illetve nem vagyontkátt okoz,
aYá|Ia|kozó a tel1esitést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja
a teljesítésl<lzfuő\ag aYállaLkozőként szerződő fél étdekkörében felmetült okból lehetetlenül

-

el,

- legalább - három alkalommal ténylegesen sor ketült a hibás teljesítésikötbér
vagy a szetződés szeÍinti szo|gá|tatást 3 napot meghaladóan nem teljesítette.
érwényesítéséÍe'
amennyiben a szolgáltatás teljesítésétea központi telephelyen nem biztosítj a a2 fő, ti1zo\tő
amennyiben a

alaptanfolyami végzettséggel rendelkező személy, 24 őrában tőténő folyamatos beosztását,
- amennyiben a titoktatási kötelezettségét megsétti,
- amennyiben a szerződést, vagy abból adódó bármely jogát, illetve kötelezettségét harmadik
személy tészérea Megrendel ő előzetes hozzájáru|ása nélkül áttuházza.
4. 3. Megren delő tészéól sulyo s szetződésszesésnek minősül:
- ha a teljesítéselmaradása a Megrendelő indokolatlan magatartásának róható fel,
- amennyiben a számla megfizetéséné1 20 napot meghaladó fizetési késedelembe esik és flzetést
kötelezettségét az ette tőrténő írásbeli felszőlttásban megjelolt hatáitdőig nem teljesíti,
_ amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti.
4.4.A jelen szerződésben foglalt tendelkezések súlyos megszegése esetén, a sételmet szenvedett
fél a hibásan teljesítő félnek küldött, ahlba megszűntetésére tőrténő legfeljebb 3 napos határidőt
tafialmaző felszőLttása nem teljesítéseesetén, jogosult - kártéítésiigénye fenntartása mellett - a
szetződést irásban, azonna1j' hatállyal felmondani' a másik félhez krildött ajánlott levél útján
(rendkívüli felmondás). Amennyiben a szerződésszegés olyan súl1ú,mely nyomán a szerződés

fenntartása

a vétlen féI Észétő|nem várható el' úgy a felmondást felszólításnak nem kell

megelőznie.
4.5. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondaoi

-

ha szükséges olyan

határidővel, amely lehetóvé teszi, hogy a szerzódéssel édntett feladata ellátásáóI gondoskodni
tudjon - ha aYállalkoző részérő| a 4'2. pont szerinti súlyos szeződésszegés történik.
Á Megtendelő felmondhat1a a szetződést a I{bt. 143. s- ában Íoglaltak alapján.
4.ó. Tekintettel atra, hogy a beszerzés tátgya kőzpontosított - otszágos, regionális -' illetve
fenntartó áItal,vagy a Íenntartő megbbásáből indított közös közbeszetzési eljárásba is bevonásra
ketülhet, ezért Megrendelő a következő bontő feltételt köti ki:

r

Megtendeló szeÍzódéses kötelezettséget |,lzfuőIag a Polgát TörwénykónyvrőI szőIő 201'3.évt Y.
törény 6:11ó' $ (2) bekezdése szetinti' arra vonatkozőbontő feltétellel vállal' hogy amennyiben a

beszetzés tárgyára vonarkozőan a központosított kőzbeszerzési rendszetben, összevont
kőzbeszetzési eljárásban, vagy a fenntafiő áItaI, vagy a fenntafiő megbizásáből indított közös
kőzbeszetzési e\játás keretében, keretmegállapodás vagy szeflődés kenil megkötésre, a
központosított' kózös vagy összevont kőzbeszetzés rendszerében kell a beszerzést
megvalósítania. Felek rőgzitlk, hogy ebból Megtendelőnek semmilyen hátrányos következménye
nem szátmazhat.
4.7.

Á Megtendelő jogosult és egyben köteles a szevődést felmondani, ha a
o A Váilalkozőban közvetetten vagy közvedenül 25 7o-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szetez va|amely olyan jogi személy vagy személyes joga szednt jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a ó2.$ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatátozott feltétel;

o Á Vállalkozó

közvetetten Yagy közvetlenül 25 o/o-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szetez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szednt jogképes SzeÍvezetben'
amely tekintetében fennáll a ó2.$ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatátozott
feltétel.

5.

A vállalás teliesítése:

5.1
5.2

A
A

teljesítésa szerződés 2. pont1ában meghatátozott teljesítésihelyeken valósul meg.
teljesítésaszetződés 1'sz. mellékletében tészletezett feladatok folyamatos elvégzésével,

havonta történő teljesítésigazolás kiállításával, napi és havi ősszegző tájékoztatő jelentés és
kimutatá s elkészítésével válik végreh ajto ttá.

5.3

A

szetződő felek megállapodnak abban, hogy a teljesített szolgáltatások tgazolására

a

szetződés 2. sz. mellékl etét képező mintalapokat hasznáLják.

A vállalási díj:
Megrendelő a szetződés szerinti vállalások, teljesített és igazolt váLlalással egyező, az
Ajánlattételb en rőgzített nettő ar 116 283 280 Ft/1,2 hónap, ame|y a|apján a havidíj: nettó 9 690
273 Ft/hőnap a Miiszalá osztály teljesítésigazolásával ellátott számla ellenében való
megfizetéséte kötelezettséget vállal. Az igy meghatátozott havi váL]alást díj teljes egészében
magában foglalja a szenődésben szereplő valamennyi tevékenységellenértékét.Á fentieknek
megfelelően aYá|lalkozó a jelen pontban tőgzitett díjon tulmenően semmilyen jogcímen nem
igénylésére.
jogosult a Megrendelőtől további di1vagy követelés érvényesítéséte,
6.2. Az ellenszolgáltatás dija a szerződés megkötésétől és a szolgáItatás teljesítésének
megkezdését őI számitott 36 hőnapig Ftx, azon változtatnt - a 6.2. pontban körülírt eset valamint a
KSH á\tal kőzzétett nflác(ő métékételéró növekedés kivételével - nem lehet.
Az lniláctőkövető emelés érwényesíthetőségénekfeltétele: Felek a szerződés értékétminden év
6.

6.1' Á

napjára vonatkoztatva felülvizsgálják, demárcius 31' napjáig döntenek
hatá17ya1az év e|ső lapjára- az emelés szükségességérőIés méttékétőI.

iarwár

1'.

Azérvényesíthetőségmődja az emelkedés legfeljebb

a I(SH

-

visszamenóleges

áItal kőzzétett inflációs érték

(fogyasztőt árindex) száza\ékos mértékévelmegegyező lehet'

7. Fizetési feltételek:

7.1 Á Megtendelő elóleget nem biztosít.
7.2 A Yál|alkoző a havonta e|végzett munka után

számla benyujtására jogosult. Az
ellenszolgáltatás teljesítésea Megrendelő Műszal<l osztáIya teljesítéstgazolását követően,
havonta kiállított számla a\ap1án - a I{bt. 135. s Q) - áutalással történik az 1997. évi

LXXXIII. törvény 9/Á

S a) bekezdésébenfoglaltak szerint a pénztattozás teljesítésérea Ptk.
6:130. $ (1) és (2) bekezdésében meghatátozotthatárjdő, 60 napos Íizetésihatáridővel

7.3 l{ésedelmes fizetés esetén YáIlalkoző a mindenkot érvényes jegybanki alapkamatnak
megfelelő mértékűkésedelmi kamatot számithat fel.
7.4 Á fizetés abban az idópontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja
Me gtende lő sz ámláját a kifizetésre keniló ö s szeggel megtetheli.
7.5 Á Vállalkozó nem ftzethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésévelósszefuggésben
olyan költségeket' amelyek a I{bt. ó2. s (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szetinti feltételeknek
nem megfeleló tátsaság tekintetében merüInek fel, és amelyek a

Yá17a1kozó adóköteles

jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
illetve, a szerződés teljesítésénekteljes idótartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
száman megismerhetővé teszi és a 143. $ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt
haladéktalanul étteúti.

Á külföldi

adóilletőségű Yál]akoző köteles

a

szerződéshez arra vonatkoző meghataknazást

csatolni, Ilogy az illetősége szerinti adőhatőságtő| a magyat adőhatőság közvetlenül beszerezhet
nyeftes Aiánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igenybevétele nélkül.

a

8. Szerződés mellékkötelezettségei:

mellett, ha
8.1'Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, meghiúsulási kotbér érvényesítése
20 napot.
amely
eléri
a
Yállalkoző neki felróható okból oly méttékűkésedelembe esik,

I(ésedelmi kötbér: késsedelemmel édntett teljesítéslo/o-a/naptati nap, de maximum 20 nap.
8.2. A Megtendelő olyan okból' amelyért aYállalkoző szerződő fél a felelős, hibás teljesítést
nem fogad eI. Az őtzés-védelmi tevékenységÍe vonatkoző htbás teljesítési kötbét mértéke a
h1báva| érintett teljesítés1o/o-a, maximum 20o/o.
8.3. Hibás teljesítésnekminősül különösen: Az őrzés-védelmet ellátő személy engedély nélkül
elhagyta szo|gáIai helyét, nem jelent meg szolgálati helyén, nem munkavégzésre alkalmas
á)7apotban jelent meg (pl: felszerelése hiányos, munkavégzésre alkalmatlan). Hibás teljesítésnek
előltt szakmai feltételeknek' és szetződésnek
minősül, minden olyan tevékenység, melyet rrem
^z
megfelelően végez, amely a szolgálati feladatmulasztásával,vagy attőLvalő eltérésseljár.
8.4. Meghiúsulási kötbét: Ámennyiben a - legalább - három alkalommal ténylegesen sor ketült a
-vagy a szerződés szerinti szo|gáLtatást 3 napot
hibás teljesítési kötbér érwényesítéséte,
meghaladóan nem teljesítette. A Yállalkoző meghiúsulási kötbér ftzetésére köteles, melynek
mértékea 12 hőnapta vetített nettó vállalkozási dij 20 o/o-a. A mát érvényesítettkésedelmi vagy
hibás teljesítésikötbért be kell számitani a meghiúsulási kötbét összegébe.
8.5. Vállalkoző váLlalja, hogy az őrzött tetületen az őnés időtartama alatt tevékenységéből,
feladata el]átásábőL, vagy feladat ellátása elmandásából keletkezett kátokat köteles teljes kötűen
megtéÍítiMegrendelő tészéte,kivéve a vis maior eseteket (a vis maior olyan előrc nem látható és
emberi erőforrással nem befolyásolható körülmény, tény' amely Yá|Ia|kozőn kívülálló ok miatt
következik be).
8.6. Á kötbét kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szenődésszegéssel okozott és
követelje.
a kötbét ósszegével nem fedezettkárának megtéÍítését

A Vállalkoző kőtelezettségei:
9.1. A szevődés teljesítésesoún Yállalkozó köteles a vállalkozás keretében végzett a
személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói tevékenység szabá|yakől szőIő 2005. évi CxxxIII
tv., továbbá aSzakmaiKamata által kiadott szakmai irányelvek és etikai szabá|yzat tendelkezéseit

9.

betartani.

9.2. Yállalkoző a

lefolytatott közbeszerzést eljárás a|apján megkötött

szetződés, illetve

a

Megrendelő utasításai szerint köteles eljárn. Az utasítás flem terjedhet ki a munka

megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítéstterhesebbé.
köteles az áLtala végzett tevékenységrő| - a napi tajékoztatáson kívűl - havi
rendszetességgel beszámolót' kimutatást, teljesítésigazolást készíteni, melyet a tfugyhőt követő hó

9.3' Yállalkoző

1'O. napjáig köteles \eadni

az őrzés-védelemfelügyeletét

e]7átő

kőtházi szervezeti egységnél.

{
I

Yállalkoző a tevékenységek dokumentálását a Megrendelő eÍfe vonarkozőan

kiadott

munkautasítása szetint köteles végezni. Haladéktalanul köteles a tt1ékoztatást megtenn| ha
vátat)an, rendkívüLi könilmény vagy káresemény következik be' vagy más okból a Megrendelő
intézkedéseszükségesséválik.

9.4' Yállalkoző köteles Megrendelőt minden olyan körülményól haladéktalanultájékoztatní,
amely a teljesítéseredményességét vagy ekégzésétveszéLyeztett, gátolja. Az értesítés
ző felelő s s éggel tartozk.
Ha Megrendelő céIszeríitlen,vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre Yálla|koző köteles ót
figyelmeztetrri. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kfuétt Yállalkozó felelős. Ha azonban
Megrendelő á'figyelmeztetés ellenére utasitását fenntaftja,Yáilalkoző a szeruődéstőI e1á17hat. Ha
nem á1l el, akkor Megrendelő utasítása szerint, a Megtendelő kockázatáta köteles a munkát
eLmulasz tásáb ól etedő kfu étt a Y á|lalko

9.5.

elvégezni.

9.6. Yállalkoző

a Megtendelő tasitása szetint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabáIy
megsétéséte'vagy élet és vagyonbiztonság veszéLyeztetésérevezetne.
batőság
rendelkezés
vagy
9.7. Yállalkoző a szetződés alí(lrását mege7őzően a munkavégzés helyét, feltételeit és a teljes
munkaterületet megtekifr tette, azt

9.8' Yá||alkoző
9.9. Yállalkoző

a

telj

e

sítésre alkalmasn ak minő sítette.

Megrendelő kommunikációs eszközeitsaját célra nem haszná|hatja.

köteles Megrendelőt haladéktalanul éttesíteni abban az esetben, ha jelen
szetződés hatáIya alatt ellene, illetőleg aká|Ialkoző1a ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-'
illetve végreha1tási e\járás indul. Ugyancsak köteles haladéktalanul Megrendelőt éttesíteni' ha
jelen szetződés hatálya alatt szervezetében váItozásta, jogok és kötelezettségek átszátlásáta,
szé*áIásra, összeolvadásÍa v^gy beolvadásra kerül sor. Á Vállalkozó felelős az értesítés
elmulasztásából eredő kárétt'

áItala biztosított szo\gáItatás teljesítésesotán teljes körű kártérítési
felelósséggel tartozlk Megrendelővel szemben mtndazon károk tekintetében, melyek neki
feltőhatőan keletkeztek. Yállakoző köteles a tészétehasznáIatba adott poÍtaépületeket,
berendezési eszközöket, valamint energia és közműellátást tendeltetésszerűen hasznáIti

9.10. Yállalkozőaz

1.Á Y á]laLkoző kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződéshez
a szoIgáItatás egészérekiterjedő legalább éves 30 millió Ft és káreseményenként 15 millió trt
összegű teljes körű felelősségbiztosításra r'onatkozó kötvényét csatolja, melyet a szetzőőéshatá|ya
alatt fenntart.
- személyenként, a szo|gáIat ellátáshoz legalább a vá]Ialkozás nevét tanilmaző fotmaruhával'
Iámpával, és mobiltelefonnal, az adott feladatot el]átő személyek esetén vagyonőr jelvénnyel, 24
órás diszpécser szolgálatot biztosít' melyet a szetződés hatáLya alatt köteles fenntartani.
_ benyujtja az ISo 9001 minőségbiztosítási rendszet meglététigazolő akkeditált tanúsítványt,
vagy azza| egyenértékű szabványnak megfelelő minőségbiztosítási tendszer tanúsítványával,vagy
minóségbiztosítási intézkedésekegyéb bizonyítékaival, Ietásával, melyet a szetződés hatáIya alatt
köteles fenntaÍtani.
- a 1,90/201'1. (IX.19) I(orm'r. 18. $, hatálya aIá eső, kiemelten terület őrzés-védelmi feladatai
mandéktalan végtehajtásának ellenő rzésétbiztosítja a szerződés hatáIya alatt.
9.1'2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás megkötésekor a Kőrház áItal az
körmendi telephelyen foglalkoztatott 5 fő portást a Kjt. 26. $ szerinti áthelyezéssel Yállalkoző
9. 1

_

f o glalko z tat1a továb b.

10.

A Megrendelő kötelességei és iogai:

10.1. Megrendelő'

illetve az áLta|a kijelölt szeÍvezet, vagy személy Yálla|kozó, illetve annak
alvá]]alkozőt tevékenységétés munkavégzésétmindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosultak
eller:őrjzni. Ennek keretében a Megrendeiő a központi telephelyen előtt 2 fő, t6zo\tő
alaptanfolyammal rendelkező személy 24 őús beosztását, a szolgáIaú beosztás' abtzonyifiányok
másolatának, a képzettek 1lstá1ának összevetésével, valamint az ette vonatkozó dokumentumok

í

I

{

szolgáItatási helyen tárolását kiemelten ellenőtzi.

Á Yálla|koző e

dokumentumokat

Kataszttőfavédelmi és Légrigyi hatóság e]7enőtző személyeinek is köteles bemutatni.

^

szotgáIatt helyeket - portaépületek, leltár
biztosít
téÍítéSmefrtesen.
szerinti átadás_áwétel mellett berendezési eszközöket
1O.2. A használatba adott pota épriletek energia és közműeliátását a Megtendelő díjmentesen

MegrendelőYállalkoző tészére a feladat ellátásáboz
_

batosíga.

1'0.3. Megrendelő a szolgáItatási díjat - az áItala e]ismert teljesítésigazol'ás és számla aLapján
kötele s Y állalkoző nak megfizetni.
11.

-

A felek együttműködése:

11'.1'. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak mandéktalan
megvalósítása étdekébenszükség szetlnt folyamatosan egyLittműködnek. Ennek megfelelően
időLen tájékoztagák egymást nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről,hanem
minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésétekihatással lehet.
1,1'.2. Á Megrendelő

Név:
Telefon:
Telefax:
E-mail

á|tal a kapcsolattartásra kijelölt személy:

Máté Péter
94/311-500
94/327-873
mate.DeteÍamarkusovszkv.hu

1'1,.3. Á Vállalkozó által kapcsolattattásta kijelölt szeméIy:
Lovák Iswán

Név:
Telefon:
Telefax:
E-mail:

20/388-2960
1, /266-6360
lovak.isrvan@dussmann.hu

Az Nválla|kozó igénybevétele:
12.1' Yállalkoző jogosult a munkavégzéshez a|vá1lalkoző igénybe vételére,azonban

L2.

alvállalkoző tevékenységéért'mint sajátjáért felel. Vállalkoző a szerződés teljesítése étdekében
't]letye
az ajánlatában meghatátozott módon. A
alváLlalikoző bevonására jogosult a l{bt._ben
Yállalkoző köteles a Megrendelőnek a teljesítéssorán minden olyan - akár a kotábban megjelölt
alválla]kozó helyett igénybe venni kívánt - alváIlalkoző bevonását bejelenteni, ame|yet az
aján|atában nem nevezett meg és a bejelentéssel egnitt nyl7atkozria kell arról is' hogy az áIta7a
igénybe r.'enni kívánt alvá1]a|koző nem á1l a kőzbeszerzésl eljáásban előtrtkizátő okok hatálya
alatt.

Titokvédelmi rendelkezések:
t3.1. A felek kijelentik, hogy szetződésük nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak

13.

minősül.

kötelezettséget vállalnak ata, hogy jelen szeuődéssel szabályozott
kapcsolatok fo|ytán tudomásukra jutott cégsze di, .jzlei információk at, adatokat, tényeket a másik
fél előzetes hozzá1ár,iása nélkül nem hozzák harmadik természetes, vagy jogi személy
tudomására, nem teszik harmadik személy számára hozzáférhetővé, és abból adódóan külön
üzleti előny szerzésétenem törekednek.

13.2' Szerződő felek

14. Szetződéshatátya:

Felek a szetződést a teljesítéskezdő nap1átőI kezdődően 36 hőnapig terjedő határozott időrc
hozzák létte. Jelen Szetződés a 320/201'5.s. 30')I{otm.rende1et 13. s (1) bekezdés a) vagy b)

pontja szetinti zátő tanusítvány l<táMtásának nap1át követő napon Iép hatáIyba. kivéve a
6

t

{t

32O/2O1'5. (X. 30.) I{orm. rendelet 13' s (3) bekezdésébenfoglaltak fennáLlását, amely esetén a
jelen Szetződés mindkét Fél általi a\átrásának napján 1ép hatályba. Á teljesítéskezdő időpont;a a
ielen Szerződés hatályba lépésétkövetó hatmadik hónap első napja. YáIlalkoző a közbeszerzést

eljárás keretében az összegezés megküldését követóen

köteles felkészülni a teljesítésre,és a

Szerződés szerinti szoLgáItatásokat a teljesítéskezdő napjátőLnyr'ljtani Megtendeló tészéte'

Bíróság, alkalrnazandó iog:
szetződésbő\ eredő jogr.'itákat a felek békésúton tárgyalás keretében I<sánják rendezni. Á
tárgya|ás alapja az ajánlatt felhívás és Dokumentáciő, az ajánlat, valamint a szeÍződés.
Ámennyiben á' vitás kétdésa fenti dokumentumok alapján nem rendezhető, felek közös
15.

A

megegyezés sel prób,álnak egyezségte jutni.

Ezek etedménytelenségeesetére értékhatártól fuggően a Szombathe\i Törvényszék, illewe

a

Szombathelyi Játásbtrőság kizátőIagos illetékességétkötik ki.

Ezen szetződésben nem' vagy nem kimerítően szabáIyozott kéfdésektekintetében a Polgári

Törwénykön}-v, a Kbt.' továbbá az ajánlatl felhívás, a Dokumentáció
feltételei az irány adőak.

és az ajánlat rendelkezései,

Jelen szetződést a felek elolvasás és értelmezésután, mint ügyleti akaratukkal mindenben
megegyezőt, mjnt alákást jogosultsággal rendelkezők helybenhagyőIag alálr1l;k.

Je\en szetződés 4 példányban készült, melyből a YáLlalkoző egy (1), a Megtendelő három (3)
példányt kap.

Szombathely, 2019. november 07.

Mellékletek:

- Felelősségbiztosítás igazolása
- 24 ótás diszpécset szolgálat tgazolása
- ISo 9001 minóségbiztosítási tendszet

meglétét tgazolő akkreditált tanúsítvány' vagy azza|

egyenéttékű szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszet tanúsín'ánya, vagy
minőségbiztosítási intézkedésekegyéb bizonyítékai,leítása

- Tíizoltő alaptanfolyammal

rendelkező szakemberek tgazoIása, akik kőztll 2 fő, naponta 24

őrában rendelliézésrefog állni. (tanfolyam igazolása, és tendelkezésre állás igazolása)

Yállalkozőf
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Attianz@
Allianz Hungário Zrt"

1o87 Budapest, Könryes Kótmón

klt

48-52.

ADATLAP V. módosítós
Kötvényszóm: FX 451234
díjel'szó molós sorszó mo: FX 451234 / o4l 00

bíztosító o Ptk. 6:78 5 (2) bekezdésébenetőírt kötelezettségének eleget téve
tójékoztotjo o bíztosítottot orró[, hogy jelen biztosítósi fedezet oz Attionz Allionz GtoboI
Corporote ond Speciotty AG Németorszóg Óttot o Dussmonn Stiftung & Co. KGoA

A

részéreírt nemzetközi biztosítósi progromjónok o része.

lzerződő|Biztosított:

P. Dussmonn Kft'
11-34 Budopest, Vóci út 35.

Biztosító:

A[[ionz Hungório Zrt.
1087 Budopes! Konyves Kó[món körút 48_52.

Biztosítósi tortom:

hotórozott

Kockózotvisetés kezdete: 2ot9.jonuór
Kockózotviselés vége:

1.

2019. december 31.

A fedezet o tortom olott okozott, bekövetkezett és tegkésőbb
o lejórotot követő 30 nopon betÜt bejelentett biztosítÓsi
esemónyekre terjed ki.
biztosítósi időszokonként e[őre, o szómlón megjetöLt
esedékességidótum szerint

Díifizetés
esedókessége:

A díjfizetésütemezése: egyszeri
A díifizetésmódjo:

szóm[o olopjón bonki ótuto[ós

Biztosítós tárgyo:

óttolónos_' termék-, szotgóttotÓs és környezetszennyezési
fel'e[ősség
A termék fel'etősség biztosítósi fedezet o biztosított óttot
gyó rtott és/vo gy forgo lmo zott terékekre vonotkozi k'

Biztosított tevékenység:
- integritt épüLet Üzemeltetés (focitity mono9ement), műszoki üzemeltetés,
üzlethóz Üzemeltetés
- kutturólis intézményműködtetése
- közétkeztetés, börtön étkeztetés,Eyermek, diák és munkohelyi kozétkeztetés,
ételki5zit[ítós, egyodogos kiszerelésű étel'kiszÓltítós, diétós ételek készítése
- kórhőz é[e[mezésszo[9ólot
_ tűzvédetmi és biztonsógi szol'gáto| objektumvédelem, pénzkísérés,

_
-

személyvéd elem, testőrszolg ó ttotós
szemé[y-és vogyonvédelmi tevékenyséE

biztonsógi rendszerszolgóltotós

AiliÜnl ljunqório

Zrt.

t087 Budtrport, KÖnyves K'jlmÓn krt' 48 52

i3r (t/20l]Ül7Ü)

421']''421

www crl|icttz'hu

Allianz@
_
-

fegyveres őrzés
közterÜlet- tokorítós, gyórok és Üzemek tokorítóso
kórhózok és szociÓl'is intézményekkütső és belső tokorítóso, kütsó és belsó
épÜtetto ko rító s, teru letek to ko rítiso (beteé rtve oz új ro ho sznosító
szo[góltotósokot)
_ kertészet
- recepciós szolgólot
- portoszotgótot
_ jórműjovítós
- energiohosznosítós
- munkoerőkotcsönzés hormodik személyek részére
- szeméttedobók kölcsönzése hormodik személyek részére
- mozdonyvezetői/tolotó szotgóltotósok
- töttóóltomósok és outómosók üzemettetése hormodik szernélyek részére
_ vízi_éstégijórművek, vo[omint 9épjórművek [e-és felrokodóso
- ktímo, tégtechnikoi berendezések korbontortóso, jovítóso és ezekhez kopcsolódó
szokiporimunkók
Insured aAivitY:
- integrated facility management, technical management, commercial
,oirg"-ent (íncluding operationaI and engineering facilities)
- managemenf of culturol institutions
- feeding service, (inc!., public catering service) Iike catering in prison and public
cateriig, child, s'tudent and workplace public catering, transport of food, transport
of one portion food, dietetic catering
- feeding service in hosPitals
- fire and security service, factory and property protection, transport af cash and
valuoble, bodYguard
- person and ProPertY custodY
- security system seruice
- armed guarding
- clean -up of buitding and publicterritories, external and internol clean -up of
foctories and works
- external and internal clean up of haspito! and social institution, clean -up of
bui ldi ng (i nctudi ng recyli ng se rvi ces)

- horticulture
- reception serYices
- porter's serYices
- preparing vehicles
- energy management
- hiring man7ower to third Porties
- refuse disposat for third porfi'es
- Iocamotive driving / shunting services
^ operation of fitting sfotions and car-washes far third porties
- toading & unlaading of shipping, aircraft and land vehicles
- maintenonce and Ápair of oir-conditioning, ventilation equipment

and related

trade
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Kombinó[t kórtérítésilimit: EUR 1.000.000 (HUF megfetetője) biztosítósieseményenként
és évente összesen oz óltotónos, termék, szolgóltotós és
kö rnyezetszennyezési fe lelősség biztosítő sra kombi ná lto n

Árfol'yom:

L HUF

Területihotóly:

o termék felelősségre vi[óg, kivéve USA/Konodo

onrészesedés:".

EUR 500 (HUF megfeteLője ) biztosítósieseményenként

=

0,003211 EUR

oz egyéb felelősségre Mogyororszőg

Biztosítósi fettétetek. zórodékok' kizórósok és meqkötések' iigvfét-tájékoztotók:
Fetetősségbiztosítósok _ Áltotónos biztosítós fettételei (AH E_43501/1)
Üovfóttójékoztotó és szerződési fettételek kiegészítése(AH E-12ó00/ó)
Áltotónos felelósséobiztosítós - Külonos biztosítósifettétetei (AHE-10225/4P)
(J5ó) A fedezet kiterjesztése gépjórmű munkogépként votó hosznótoto sorón ketetkezett kórokro (AHE-14023/

P)

(J57) A fedezet kiteriesztése oz óttó jórműre fet-' illetve terokodós sorón keletkezett kórokro (AHE_14024/ P)

(lAM) A fedezet kíterjesztéseonyoomozgotósi tevókenységekre
Körnvezetszennyezési fetelóssé.obiztosítós _ KÜ[önös biztosítósi feltételei (AHE_102ó4/3P)
ÜgyÍét_tójékoztotó (AH E-102ó5/3P)
Kiterjesztés körnvezetszennyezési fetelősségbiztosítóshoz- A környezeti kórokkol kgpcsolotos köziqozgotósi
ioqi fetetősségre (AH E_10449/P)
Kiegészító tóiékoztotó o környezetszennyezési fetetősségbiztosítóshoz Ügyféltóiékoztqtó (AHE-10450/P)
Termékfetetősség biztosítós kÜtonös biztosítósifettételek (AHE-103-22]3)
Ügyf ét-tójékoztotó (AH E-10328/3)
(J52) A fedezet kiteriesztése oz EurópoíterÜteti hotótyro (AHE-14019/P)
(J53) A fedezet kiterjesztése o vitóg orszógoiro (kivéteL USA Konodo. Ausztrótio' Úi-Zélond és Euróoo terÜlete)
(AHE-14020/P)
Szotoóltotós fetetősségbiztosítós kütönös biztosítósi feltételek ü{H E-123 1713P)
Ügyfét-tójékoztotó (AH E_12321l3P)

Szonkciós klouzuto: Jelen biztosítósi fedezet nem érvényesozon kóreseményekre és nem

fizethető kórtórítés, ozon esetekben, omikor o fedezet sértenéoz ENSZ, oz
Európoi Únió, oz USA vogy bórmel'y egyéb nemzetgozdosóg kereskedelmi
szonkcióit, szobólyoit, előírósoit votomint ho o Moster kötvény és/vogy o
viszontbiztosítósi szerződés szonkciós előírósoi miott nem fizethető
kórtérítés.

HUF 1.047.748

Évesdíi:

A

biztoEító o Ptk. 6:78 $ (2) bekezdésébenetőírt kötelezettségének eleget téve
tójékoztotjo o biztosítottot orróL hogy jelen biztosítósi fedezet 0 Dussmonn Stiftung
nemzetközi biztosítósi progromjónok része, mely olopjón jelen biztosítósi szerződés
mögött

viszontbiztosítósí fedezet

ó lL

A biztosítósi feltételekben és o Polgóri Törvénykönyvben meghotórozott megszűnési
okokon tút o jelen biztosítósi szerződés o Ptk. 6:!!6.5 €) bekezdóse ol'opjón - o felek
kütön nyilotkozoto nél'kul - megszűnik okkor is, ho o viszontbiztosítósi fedezet teljes
egészében vogy részben megszűnik.
A biztosítós megszűnésénekqz időpontjo ozonos 0 viszontbiztosítósi szerződés
megszr3nésének oz időpontjóvot. llyen esetben o szerződés megszűnésénektényéről' és o
megszűnés időpontjórót o biztosító 48 órón betüt írósbon koteles tójékoztotni o
biztosítottot.
Alli(]n.e

Hungirio

Zrt'
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Jelen biztosítós megszűnése esetén o szerződőt o megszűnés időpontjóig terheli o
díjfizetési kötelezettség és o biztosító is ezen időpontig bekövetkezett biztosítósi
eseményekértto rtozík hetytó tlni.

Minden kóreseményt holodéktolonu[ kérÜnk bejelenteni oz Allionz Hungório zlt.

Vóttototi nemzetközi kórrendezés és regressz Központnól (cím: L087 Budopest Konyves
Kól'món krt.48-52., E-moi[: ck(öo[[ionz.hu. www.otlionz.hu/uqvfelszo[oo[ot\.
Budopest, 201?. október 29.

l"llionz Hungório

ZÍt.

1087 Budopest, Kónwes Kólmón krt.48-52

+3b(3"/?A$A/7q421-1-42:t

www.ollionr.hu

Allianz@
Allionz Hungória Zr't.

1087 Budapest, Könyves Kólmón krt.48-52.

BlzTosíTÁsFEDEzET! lGAzoLÁs

Kötvényszóm: FX 45L234
díjel'szómo[ós sorszó mo: FX 45L234 l 04 loa

Szerződő|Biztosított'

Biztosító:

'

Biztosítósitqrtqrn:

i;?i'J].il"[l;óciút35.
Altionz HungórioZrt.
1"087 Budopest, Könyves Kó[món körút 48_52.

hotórozott

Kockózotvisetés kezdete: z)Lg.jonuór
Kockózotvisetés

vége:

Díjfizetés
esedékessége:

]..

zo19. december 3]-.
A fedezet o tortom olott okozott, bekovetkezett és l'egkésőbb
o tejórotot követő 30 nopon betÜt bejelentett biztosítósi
eseményekre terjed ki.
biztosítósi időszokonként e[őre, o szómlón megjetöl't
esedékességidótum szerint

A díjfizetésütemezése: egyszeri
A díjfizetésmódjo:

Biztosítós

tórgyo:

szÓmto otopjón bonki ótutolós

iltotónos-, termék-, szotgóttotós és környezetszennyezési
fete[ősség

termék fetel'ősség biztosítósi fedezet o biztosított óttot
gyórtott és/vogy forgolmozott terékekre vonotkozik'

A

Biztosított tevékenység:
_ integrólt épütet územettetés (focitity monogement), műszoki üzemeltetés,
Üzlethóz üzemettetés
- kul'turil'is intézményműködtetése
- közétkeztetés, börtön étkeztetés, gyermek, diók és munkohelyi közétkeztetés,
étetkiszótLítós, egyodogos kiszeretésű étetkiszóLl'ítós, d iétós ételek készítése
- kórhiz élelmezésszolgólot
_ tűzvédetmi és biztonsógi szo[gó[ot, objektumvéde[em, pénzkísérés,
személyvéde[em,testőrszo[gó ltotis
- szemé[y-ésvogyonvédeImitevékenység
- biztonsó9i rendszerszolgóltotós
- fegyveres őrzés
_ közterület_ tokorítós, gyórok és Üzemek tokorítóso

Allianz@
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kórhózok és szocióLis intézményekkütső és betső tokorítóso, kütső és belső
épÜl'etto ko rítós, terÜ letek to ko rítóso (beteértve o z Újro hosznosító
szolgóltotósokot)
kertészet
recepciós szo[gólot
portoszotgólot

jirműjovítis

energiohosznosítós
munkoerőköLcsönzés hormodikszemétyek részére
szeméttedobók kötcsönzése hormodik szemétyek részére
mozdonyvezetői/tolotó szo[góltotósok
és outómosók Üzemettetése hormodik személyek részére
töttőóttomÓsok
vízi_éstégijórművek, volomint 9épjórművek te-és fetrokodóso
k[ímo, tégtechnikoi berendezések korbontortóso, jovítÓso és ezekhez kopcsolódó
szokiporimunkók
lnsured activity:
- integrated facilíty management, technical management, commercial
ma nagement (including operationol and engineering facilities)
- management of culturgl instÍtutions
- feeding service, (incl., public catering service) tike catering in prison and public
corcriÁg, child, student ond workplace public cotering, transport of food, transport
of one portion food, dietetic catering
- feeding service in hosPitals
- fire and security service, foctory ond property protection, transport of cush ond
valuable, bodyguard
- person and ProPertY custodY
- security system service
- armed guarding
- cleon -up af buildÍng and pubtic territories, externa! ond internal clean -up of
factories and warks
- external ond internol cleon up of hospitat and sociat institution, clean -up of
bu i Id i n g (i n clud i ng recyli n g servi ces)
- hortÍcuIture
- reception services
- porter's services
- preparing vehicles
- energy manogement
- hiring manpower to third Parties
- refuse disposal for third parties
- locomotive driving / shuntínE seryices
- operotion of filting sfotions and cor-washes for third parties
- toading & untoading of shipping, aircraft and land vehic{es
- mointenonce ond repoir of air-conditioning, ventilation equipment ond reloted
trade

Allianz@
Kombinólt kórtérítésiLimit: EUR 1.ooo.oo0 (HUF megfetetője) biztosítósi eseményenként
és évente összesen oz óttol'ónos, termék, szolgóltotós és
kö

rnyezetszen nyezési felelősség biztosító sro ko

m bi n ő lto n

0,003211 IUR

Árfotyom:

1 HUF

Terütetihotóty:

o termék fetetősségre vi[óg, kivéve USA/Konodo

onrészesedési'

EUR 5o0 (HUF megfetetője ) biztosítósieseményenként

=

oz egyób felelősségre MogyororszÓ9

Biztosítósi fettétetek' zórodékok' kizórósok és megkötések' üo}ríél-tójékoztotók:

Fetetősségbiztosítósok - Áttotónos biztosítós fettétetei (AHE-43501/1)
Üqyféttójékoztotó és szerződési fettétetek kieglészítése(AHE_12ó00/ó)
Áttotónos fetetősségbiztosítós - KÜtönös biztosítósifeltételei (AHE-10225/4P)
(J5ó) A fedezet kiterjesztése gépjórmű munkotrépként votó hosznóloto sorón ketetkezett kórokro (AHE-14023/

D

(J57) A fedezet kiteriesztése oz óttó jórműre fet-. itletve terokodós sorón keletkezett kórokro (AHE-14024/ P)
(lAM) A f edezet kiterjesztése onvo g mozgotósi tevékenységekre
Környezetszennvezési fetelősséqbiztosítós - KÜ1önös biztosítósi feltételei (AHE-1o2ó4/3P)
Ü gyf ét-tójékoztotó (AH E-102ó5/3 P)

Kiterjesztés környezetszennyezési feletősségbiztosítóshoz- A környezeti kórokkoI kopcsolotos közi9oz9otósi
iogi feietósségre (AH E-10449lP)
Kiegészítő tóiékoztotó o környezetszennyezési fetetősségbiztosítóshoz Ügyfét-tóiékoztotó (AH E-10450/P)
Termékf etetősség biztosítós kÜ tönös biztosítósi f ettétetek (AH E-1032213)
Ü gyf ét-tó iékoztotó ú\H E-L0328/3)
(J52) A fedezet kiteriesztése oz Európoi terÜteti hotótyro (AHE_14019/P)
(J53) A fedezet kiterjesztése o Vilóg orszóqoiro (kivétel UsA' Konodo. Ausztrótio. Úi-zétond és EuróDo terÜlete)
(AHE-14020/P)
Szo t9óttotós f etetősséq biztosítós kÜ tönös biztosítósi f ettétetek (AH E-123 1713 P)
Ü gyfét-tójékoztotó (AH E-12321l3 P)

Szonkciós ktouzulo: Jelen biztosítósi fedezet nem érvényesozon kóreseményekre és nem

fizethetó kórtérítés,ozon esetekben, omikor o fedezet sértenéoz ENSZ, oz
Európoi Únió, oz USA vogy bórmeLy egyéb nemzetgozdosóg kereskede[mi
szonkcióit, szobólyoit, etóírósoit vo[omint ho o Moster kötvény és/vogy o
viszontbiztosítósi szerződés szonkciós etőírósoi miott nem fizethető
kórtérítés.

lgozoljuk, hogy o szerződés díjrendezett o teljes tortomro vonotkozóon.

Ezt az igozotóst tÓjékoztotó jel't'eggeL odtuk ki. Az igozotós tutojdonoso
kötvény szerinti jogokkot rendelkezik'

Budopest, 2oL9. október 30.

o

biztosítósi

NYILATKOZAT

24 őtás diszpécserc zolgá.latta vonatkozóan

Alulfuott

c"á;

Torsten, mint a P. DUSSMANN Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.)

ajánlattevő cégegyzésrejogosult képviselője az

,,ŐnzÉS-vÉoBuvrr És

PoRTASZ oLGÁI-ATI TEvÉKENYsÉcBrrÁrÁS,{' tá.gyo kőzbeszerzési

elj

átás'ban a

szerződés feltételeként

nyilatkozom,
hogy székhelpinkön á]landő ügyeletes' 24 őás diszpécserszolgőlat működik országos hatáskörel,
melyet a szetződés hatilya alatt fenntartunk.

24

őás diszpécserszolgálat helye:

Elérhetőség:

11'34Budapesq Váci út 35.
Tel.: 20/925-6888
E-mail: hotline@dus smann.hu

Budapest, 2019. novembet 07.

Csákó Torsten

igyvezető

nwt%
LI.i
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%
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TanúSítvan
Tanúsítjuk, hogy a

P. DUSSMANN Kft.
Székhely:

1134 Budapest Váci út 35'

Telephely"

9027 Győr, Budai út 4'

és szolgáltatási helyszínei

az alábbi érvényességiterületen

ÉIelmezésés vendé9Iátás (Kórházélelmezés; Közétkeztetés; Diétás ételek készítése;
Gyermek-, diák- és munkahelyi közétkeztetés; Gyermek-, diák és munkahelyi diétás
közétkeztetés; Ételkiszállítás; Egyadagos kiszerelésű ételkiszállítás; Előhűtött
technológiával készülő, zárt csomagolású ételkiszállítás; Rendezvényi étkeztetés)

Személy- és vagyonvédelem (Élőerős őrzés-védelem; or-

és recepció

szolgálat;

TávfelÜgyeleU Rendezvénybiztosítás;
Biztonságtechnika; Fegyveres őrzés; Pénzkísérés;
Portaszolgálat)
Takarítás (Általános épÜlettakarítás; Kórházak, egészségÜgyi intézmények hi9iénéstakarítása,
műtők takarítása /nyitó- és záró fertőtlenítés, program közötti takarítás/; oktatási és
szociális intézmények takarítása; Termelő Üzemek komplex /termelési, szociális, irodai
terÜleteV takarÍtása; Külterület takarÍtás; Téli szolgálat /hó Ügyelet, gépi és manuális
hó eltakarítás, síkosság mentesítés/; ZöldterÜlet gondozás; Felsőoktatási intézmények

takarÍtása /teljes campus/; Hipermarketek, kereskedelmi egységek takarítása;

Múzeumok, kiállítási területek, rendezvényközpontok takarÍtása; Irodaházak teljes körű
takarÍtása /közterÜletek, bérlői területek, mélygarázsok, kÜlterület/)
karbantaftás (ÉpÜlett]zemeltetés; ÉpÜletgépészet;Karbantartás;
Üzemettetés
Légtechnika; Klímatechnika; Téli szolgálat, hó ügyelet, gépi- és manuális hó eltakarítás,
síkosság mentesítés; KÜlterületek, felszíni és mélygarázsok fenntartása, Üzemeltetése)
FaciIity Management (Létesítménygazdálkodás, ÉpÍtményÜzemeltetés)

és

{ir",

I {n;,i,

minőségirányítási rendszeft vezetett be és alkalmaz,
ISo 9o01:2015 szabvány követelményeinek,

mely megfelel az

A tanúsítvá ny érvényes:
A tanúsíivány regisztrációs száma
KiállÍtva:
Módosítva:
:

202r.04.25.
01-r7974/17-12932
Budapest, 2018.04.26.
Budapest, 2019.06.03.

A tanúsítvány sikeres felügyeleti auditok esetén érvényes'
A tanúsíwány érvényességea QR-kód segítségévelellenőrizhető.

"""Ap*,f

-ft'^'-Er

Tanúsító szervezet nevében

ffi
EEilfrE

CERTOP
Termék- 6 RendsédanúsítóKft.
H-1149 BUdapd' l'4ogyoródi út 32.
H-6720 Szeged, kany J, u. 7.

WW.Éfrop.hu
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Alvállalkozói bejelentés

Alapadatok
Markusovszky Egyetemi oktatókórház

Megrendelő:

9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.

P. DUSSMANN Kft.

Vállalkozó:

134 Budaoest. Váci ú 35.

1

,,orzés-védelmi és portaszolgálati tevékenységellátása"

Szerződés tárgyaz

Vállalkozó adatai
Név:

P. DUSSMANN Kft.

Cím:

l l34 Budapest, Váci ú 35.

Cégiegyzékszám:

0l -09-07841 0

Adószám/adóazonosító jel:

10591345-2-44

Bank megielölése

UniCredit B ank Hutgary Lrt.

és

bankszámlaszám:

l

Kapcsolattartó

Lovák Istvan - biztonsági ágazatigazgatő

(neve, elérhetősége)

Képviseletre jogosult
(neve, elérhetősége)

0900028-00000002-032500

I

3

Te1.:201388-2960
lovak. istvan@,dussmann.hu

Csákó Torsten ügyvezető
+36 (1) 266-1066

Alulírott Csákó Torsten, a fenti vá||a|kozás képviseletében eljáwa bejelentem, hogy a fent megjelölt
Szerződés teljesítéséhezaz alább rógzitetI alváIlaIkozőt kívánom igénybe venni, valamint

a

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLII. évi törvény (Kbt.) l38. $ (3) bekezdése alapján az

alvállalkozó nyilatkozatát jelen bejelentés mellé csatolom arról, hogy

a bejelentett

alvállalkozó nem

áll a fent megjelölt, targyi Szerződést megelőző kizbeszerzési eljarásban előlrt' kizárő okok hatálya
alatt.

r/2

Alvállalkozói bejelentés

Jelenbejelentésselérintettalválla|kozőadatai:

Alvállalkozó adatai

Név:

Spárta Biztonsági Szolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság

&:

Cím:

1042 Budapest, Virág

Cégiegyzékszám:

0t 09 283197

Adószárn/adóazonosító jel:

23914708-2-41

úca39. fszt.I

Budapest Bank Zrt. Kiskunhalasi fiók

Bank megielölése

és

bankszámlaszám:

10101047 -43793 600-0 1 00400
107

Kapcsolattartó

1

CIB Bank Zrt.F|őiántéri fiók
00392-7 1.338367 -51 1 00005

(neve, elérhetősége)

Vánkos Péter
ügyvezető (vezető tisáségviselő)

Képviseletre jogosult

Vánkos Péter

(neve, elérhetősége)

ugyv ezetó (v ezető tisáségviselő)

Budapest, 2019. november 07.

P. DUSSMANNKft.
Csiíkó Torsten
rjgyvezető

2/2

Á

FűVnÍ-AT',KGZ.{T

akizátő

okoÍ< ferua neÍm áüásána vonat[<ozóan

a:

Álulírott Vánkos Péte4\ Spárta Bíztomsági SzoÍgáÍat Kft- (székheLy;1.042 Budapesq Ytrágutca
39. fszt.

1'.;

cégegyzékszáma;01 09 283197; adíszáma 23914708-2_41) vezető tisztségviselője

Matkusovszky Egyetemi oktatókőtház ,,ő4is-uíde/ni

és portaspalgáIati Íeuéken1sége/láfujsa"

a

tátgy(l

közbeszetzési eljátásban, mint a P. Dussmann Kft. teljesítésbe bevonni kívánt alvál7alkozőja
kijelentem,

hogy

a

,,SpáfiaBiztonságiSzrigáIatKft.)'

klzátő okok batáIya

Budapest,

Áq,q.

nemtattozikal{bt' 62.s O-Q) pontjábatmeghatatozott

aIá'

.$.9'

.*8
$pórla Biztonsági Szolgáiat Kft'
1

042 Budaoest

úgyvezető

A

ar,ÁÍnÁs MINTÁ

Alulírott, Vánkos Féter (születési neve: Vánkos Péter, an.: Vörösmarty Györgyi Katalin, szül.:
Budapest' l975.I7.I2., lakik: 1048 Budapest, Lóverseny tér 3. vIIa47.), mint a Spárta
Biztonsági Szolgátat Korlátolt Felelősségű Társaság (1042 Budapest, Yirágutca 39. fszt.
1.) igyvezetője, a tátsaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alálfrLé a nevemet
önál\őan az alabbiakszerint írom:

Budapest, 2819. aalgusztus 27.

UeÉrw
aláírás

Ügyvédíellenjegyzés:

Alulírott ügyvéd kijelentem, hogy mindenben megfelelek a 2006. évi V. törvény 9. $. _]ban
foglalt feltételeknek, ezért a magát személyi okmányokkal előttem igazolő VánE<os Féter,
mint a Spárta Biztorrságí Szolgátat Korlátolt Fetetősségű Társaság ügyvezetője aláírás
mirnájen az alapul fekvő Létesítő okiratnak megfelelően ellenjegyzem.

i:* j-,r,,1...1;'.:.,.',;r1,,if -*
jI i,':,' üFy''Í!'i

Budapest, 2019. augusztus 27.
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Spárta Biztonsági Slolgálat Kft
1 042 Budapest
Virág utca 39. fsd. 1
Adószám: 2391 47 B8 -? - 41
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