
Amely létrejött egyrészről a 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
PARKOLÁS ÜZEMELTETÉSRE 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 
Képviselő: Karácsony Gergely polgármester 
A.dószám: 15735777-2-42 
Statisztikai számjel: 15735777-8411-321-01 
Pénzforgalmi jelzőszám:l 1784009-15514004 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendeló'), 

másrészről a 

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. 
Székhelye: 1145 Budapest, Laky A.dolf u. 36. 
Cégjegyzékszám: 01-09-952185 
A.dószáma: 23084454-2-42 
Bankszámlaszám: MagNet Bank - 16200120-18521205 
Képviseli: Kovács-Csincsák László ügyvezető 

mint megrendelő képviseletében eljáró közreműködő (a továbbiakban: Bonyolító), 

harmadrészről 

SIS Parking Kft. 
Székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12. 
Cégjegyzékszáma: 01-09-27 6866 
A.dószáma: 25467 453-2-43 
Bankszámlaszáma: K & H Zrt. 10401093-50526786-85651006 
KSH száma: 25467453-5221:.113-01 
Képviseli: Szellem Zoltán Ügyvezető 
mint V állallwzó (a továbbiakban: Vállalkozó), 

között az alábbi feltételek szerint. 

1. PREAMBULUM 

1.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés megkötése és ezzel a Vállalkozó kiválasztása a Budapest 
Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata, mint ajánlatkérő által lefolytatott, a TED
en 2017. április 28. napján 2017 /S 083-160816 számon megjelent ajánlati felhívással 
megindított „Vállalkozási szerződés parkolás üzemeltetési szolgáltatás ellátására" 
tárgyú, uniós értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárás (továbbiakban Közbeszerzési 
eljárás) eredményeképpen került sor. 
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A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján, a fent hivatkozott Közbeszerzési 
eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. 

1.2. Annak okán, hogy jelen szerződést a Felek a közbeszerzési szabályok megtartásával kötötték 
meg egymással, a Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen 
szerződés törzsszövege tartalmazza. Felek teljes megállapodásának részét képezi: 

Megrendelő által a közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként kiadott, közbeszerzési 
dokumentumok (a közbeszerzési eljárásra vonatkozó ajánlati felhívás és ajánlati 
dokumentáció annak mellékleteivel együtt (így különösen, de nem kizárólagosan, a 
közbeszerzési műszaki leírás)); 
a Közbeszerzési eljárás kiegészítő tájékoztatásai (adott esetben); 
a Közbeszerzési eljárás keretében Vállalkozó által benyújtott ajánlat (amelyben üzleti 
titokként megjelölt rész nem kerülhet közzétételre); 
Megrendelő fentiekben meghatározott Közbeszerzési eljárásról szóló 2017. június 16-án 
kelt összegezése. 

A fentiekben felsorolt dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely 
eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája - a 
legmagasabb rendűvel kezdve a felsorolást - a következő: (i) jelen szerződés törzsszövege; 
(ii) a közbeszerzési eljárás kiegészítő tájékoztatásai (adott esetben);. (tii) a közbeszerzési 
dokumentumok (ezek közül is elsősorban a nyilvánosan közzétett felhívás) (iv); Vállalkozó, 
mint ajánlattevő nyertes ajánlata. A fenti dokumentumok közötti . eltérés, tartalmi 
ellentmondás esetén Felek a szerződéses dokumentumokat ezen sorrend szerint alkalmazzák 
azzal, hogy értelmezési kérdés esetében elsősorban a jelen . szerződés rendelkezései az 
irányadóak. 

1.3. Felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok fizikailag ugyan nem kerülnek csatolásra 
jelen szerződés törzsszövegéhez, ám a Közbeszerzési eljárás lefolytatása során mindkét Fél 
számára ismertté vált azok tartalma. 

1.4. A jelen szerződésben alkalmazott nagy kezdőbetűs kifejezések a jelen szerződésben hozzájuk 
rendelt jelentéssel bírnak. Az egyes számban használt szavak a szó többes számú jelentését is 
tartalmazzák, a többes számban használt szavak pedig a szó egyes számú jelentését is 
tartalmazzák, ahol a szövegösszefüggés ezt megköveteli. 

1.5. Jelen Szerződés teljesítése során - a Megrendelővel kötött megbízási szerződés alapján - a 
Megrendelő nevében és képviseletében a Megrendelő utasításai szerint és érdekének 
megfelelően a műszaki Bonyolító jár el. A Bonyolító folyamatos ellenőrzést biztosít a 
Szolgáltatás folyamatos ellenőrzése céljából. A Bonyolító jogosult a Vállalkozó ajánlata 
részeként elkészített szakmai ajánlatban megfogalmazott vállalások ellenőrzésére. A 
Bonyolító ellenőrzi a szerződés tárgyát képező Szolgáltatás minőségét, valamint azt, hogy 
Vállalkozó eleget tesz jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek. Vállalkozónak 
kötelessége Megrendelő képviselője kérésére és részére rendelkezésre bocsátani mindazokat 
az iratokat, melyek a Szolgáltatás ellátására vonatkoznak, és amelyeket Megrendelő 
indokoltan igényel. E mellett Vállalkozónak megmarad a teljes körű és oszthatatlan 
felelőssége a Vállalkozási Szerződésben foglalt Szolgáltatás teljesít�sére vonatkozóan. 

1.6. A szerződés szerinti ellenérték teljesítésével kapcsolatban; vagyis a számlák utalványozása és 
a vállalkozói díj kifizetése során kizárólag Megrendelő jogosult és köteles eljárni. 
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II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

2.1. Jelen szerződés feltételei szerint a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek jelen szerződés 
szerinti Szolgáltatást nyújtani. 

2.2. Jelen szerződés keretében Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi 
feladatok Gelen szerződésben általánosan Szolgáltatás) teljesítését: 
2.2.1. Parkolási üzemeltetést támogató ügyviteli rendszer biztosítása, üzemeltetése 
2.2.2. Parkolás üzemeltetési szolgáltatáshoz szükséges SIM kártyák, szerverek, routerek, 

kommunikációs csatornák, PDA-k, mobilnyomtatók, stb. biztosítása és üzemben 
tartása. 

2.2.3. Parkolás ellenőrzési szolgáltatás teljesítése 
2.2.4. Megrendelő vonatkozó felhatalmazása alapján külső 

folyamatos, szükséges és elégséges szintű kapcsolattartás, 
szolgáltatással kapcsolatos ügyek bonyolítása. 

szervezetekkel történő 
a parkolás üzemeltetési 

2.3. A Szolgáltatás (konkrét feladatok, szerződéses munkák) műszaki, szakmai tartalmát a 
Közbeszerzési eljárás során keletkezett közbeszerzési dokumentumok (az ajánlati felhívás, az 
ajánlati dokumentáció és annak mellékletei, így különösen, de nem kizárólagosan a 
közbeszerzési műszaki leírás), és a Megrendelő, mint ajánlatkérő által az ajánlattételi 
szakaszban adott kiegészítő tájékoztatás, a Vállalkozó Közbeszerzési eljárásra benyújtott 
ajánlata, és a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok határozzák meg. 

2.4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgya (a Szolgáltatás) az egyes feladatok tekintetében 
fizikai és jogi értelemben oszthatónal{ minősül. Ugyanakkor Megrendelő a Közbeszerzési 
eljárás során, az ott rögzített indokai alapján, nem tette lehetővé a részekre történő 
ajánlattételt, így jelen szerződés is, mint egységes Szolgáltatás nyújtása, tartalmazza a jelen 
szerződés teljes 11.2.2 pontja szerinti tevékenységet. 

2.5. A jelen szerződés 11.2.2.1 pontja szerinti Szolgáltatás tartalma 
2.5.1. Parkolási üzemeltetést támogató ügyviteli rendszer meghatározása 

Jelen szerződés tárgyát képező Szolgáltatás keretében Vállalkozó által biztosított 
Parkolási üzemeltetést támogató ügyviteli rendszer (továbbiakban: Rendszer; a szerzői 
jog és szerzői jogi megállapodások, valamint egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó 
törvények és egyezmények védelme alatt állnalc 

2.5.2. A Vállalkozó jelen szerződésben meghatározottak szerinti felhasználói jogot 
(továbbial{ban: Licence-t) ad át a Megrendelő részére. Megrendelő kötelezettséget 
vállal a termékek jelen szerződés rendell{ezéseinek megfelelő felhasználására, valamint 
- a szerződéses díj teljesítése keretében - a jogdíjak megfizetésére. 

2.5.2.1. Jelen szerződés keretében a Vállalkozó a Rendszer egyes elemeire 
külön-külön, a Közbeszerzési eljárás során a közbeszerzési műszaki 
leírásban meghatározott, korlátlan számú felhasználói számra Licencet 
ad át a Megrendelőnek, de Rendszer egészének, illetve annak bármely 
eleme, tulajdonjogát nem ruházza át. 

2.5.2.2. Megrendelő felhasználói számára meghatározott felhasználási 
jogosultságot kap, amely az egyidőben a Rendszer adott szoftverébe 
bejelentkezett felhasználók számát jelenti. Az ügyviteli rendszer által 
támogatandó egyidejű felhasználók száma a Megrendelő részéről 
maximum 50 fő. 

2.5.3. Frissítő szoftver 



A Vállalkozó a Szolgáltatások nyújtása keretében elvégzi a szükséges Frissítő szoftver 
Rendszerben történő telepítését és integrálását. 

2.5.4. Új verziók 

A jelen szerződés tartama alatt a Vállalkozó köteles: 
2.5.4.1. Minden olyan tervezett vagy tényleges műszaki vagy üzleti 

fejlesztéséről a Megrendelőt tájékoztatni, amely a Vállalkozó ésszerű 
véleménye szerint valószínűleg érinti a Rendszert; 

2.5.4.2. A Megrendelőt minden általa ismert tervezett vagy befejezett Új 
verzióról tájékoztatni; 

2.5.4.3. A 'Megrendelő erre. vonatkozó igénye alapján a Rendszerbe Új 
verziót telepíteni és integrálni (illetve a Rendszer részét képező 
szoftvert az Új verzióval kicserélni az esettől függően). 

2.5.5. Szolgáltatás tartalma 
A jelen szerződés szerint nyújtott II.2.2.1. pontja szerinti Szolgáltatás II.2.5.2-II.2.5.4 
pontokban rögzített tartalmán túlmenően az elvégzendő feladatok nem terjednek ki a 
következőkre: 

2.5.5.1. A Rendszer dokumentációjában kifejezetten felsoroltakon kívüli 
hardver- és szoftvertermékeket;· 

2.5.5.2. ·A Megrendelő vagy valamely harmadik fél nem megfelelő kezelése 
vagy javítása, illetve. bármilyen m6dosítási kísérlet miatt a Rendszer 
hardver vagy szoftver elemeiben keletkezett károk javítása; 

2.5.5.3. A Rendszer jelen szerződésben, illetve a Szolgáltatás leírásában, 
illetve vonatkozó mellékletek módosításaiban foglaltakon kívüli 
változását, illetve módosítását. 

2.6. A jelen szerződés II.2.2.2-II.2.2.4 pontjai szerinti feladatok teljesítése a Felek egyező 
megállapodása szerint akkor történik meg szabályszerűen, ha az e körben előírt Szolgáltatást 
a Vállalkozó saját kockázatára a vonatkozóan előírt üzemidőben folyamatosan hiba- és 
hiánymentesen biztosítja a teljes futamidő alatt. 

2. 7. A teljesítésre vonatkozóan irányadó jogszabályok, előírások: 
� a közterületi parkolás rendjét szabályozó, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény; 
� a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet; 
� a közterület felügyeletéről szóló 1999. évi LXIII. törvény; 
� Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes 

kialakításáról, a várakozás díjáról és az· üzemképtelen járművek tárolásának 
szabályozásáról szóló 30/2010 (VI.4.) Fővárosi közgyűlési rendelet; 

� 9/2014. (II.13.) Fővárosi közgyűlési rendelet. 
� Budapest Főváros XIV. Kerület Képviselő-testületének 3/2017. (I.31.) önkormányzati 

rendelete a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének 
kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról 

III. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 

3.1. Felek jelen szerződés hatályát jelen szerződés Felek általi aláírását követő első munkanappal 
kezdődően 2017. július 10. napjától - 2019. július 9. napjáig tartó, 24 hónapos határozott 
időtartama hozzák létre. 



3.2. A 24 hónapos határozott időtartamot Megrendelő Képviselő Testülete egy alkalommal, 
egyoldalú nyilatkozatával további 24 hónappal meghosszabbíthatja. 

IV. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

4.1. A Vállalkozó a vonatkozó közbeszerzési eljárásban definiált Szolgáltatást az ott 
meghatározott feltételek szerint nyújtja a Megrendelő a részére. 

4.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Szolgáltatás teljesítéséhez előírtak szerinti Rendszer 
rendszerdokumentációját és a Rendszerre vonatkozó szükséges műszaki információkat 
ismeri, és hogy rendelkezik mindazon feltételekkel és szaktudással, amely a Rendszerre 
vonatkozó szolgáltatások nyújtásához szükségesek. 
4.2.1. Felhasználói jogok 
A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a Szolgáltatás teljesítése 
keretében általa létrehozott vagy biztosított Rendszerben testesülő Szellemi alkotásnak 
jogosultja vagy jogosult azok Felhasználói jogát - a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges 
és elégséges mértékben - a Megrendelőre átruházni. 
4.2.2. Tesztelésben való együttműködés 
A Vállalkozó köteles a Szolgáltatás keretében biztosítandó Rendszer fejlesztések során a 
Megrendelővel együttműködni, továbbá a fejlesztések integrálásában és az átvételi tesztek 
lefolytatásában külön díj felszámítása nélkül közreműködni. 

4.3. A Szolgáltatás nyújtásának helye 
A Vállalkozó a Szolgáltatást elsősorban saját székhelyén/telephelyén nyújtja, míg a parkolás
ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat a Budapest Főváros XN. Kerület Zugló 
Önkormányzata közigazgatási területén látja el. Előzőeken túl, amennyiben a Szolgáltatás 
jellege miatta ez szükséges, a Vállalkozó a Szolgáltatást a Megrendelő által előzetesen 
megjelölt helyszínen nyújtja. 

4.4. A Vállalkozó által biztosítandó eszközök, személyzet 
A Vállalkozó által biztosítandó eszközök, személyzet a Közbeszerzési eljárás ajánlati 
dokumentációjának mellékletét képező közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza, illetve az 
abban meghatározottak irányadóak rá. 

4.5. Üzemidő, határidő 
A Vállalkozó jelen szerződésben vállalt Szolgáltatásának üzemideje: minden év január 02-től 
december 23-ig tartó időszakban 

H-P munkanapokon (beleértve az áthelyezett munkanapokat is) 8:00 -18:00 óra, 
hétvégi és munkaszüneti napokon (beleértve az áthelyezett pihenőnapokat is) 08:00 -
18:00 óra, ami nem vonatkozilc a rendszerüzemeltetésre és távfelügyeletre, mely 
folyamatos. 

4.5.1.A jelen szerződés Il.2.2.1 pontja szerinti Szolgáltatást a Vállalkozónak folyamatosan 
biztosítania kell, a hibaelhárításra vonatkozóan a hét minden napján a nap 24 órájában 
köteles eljárni. A hibát a következő nap üzemidő végéig kell kijavítani. 

4.5.2.A jelen szerződés Il.2.2.2 pontja szerinti Szolgáltatást a Vállalkozónak folyamatosan 
biztosítania kell. A SIM kártyák esetleges meghibásodása esetén a hiba elhárítására, 
cserére vonatlcozóan a hét minden napján a nap 24 órájában köteles eljárni. A hibát a 
következő nap üzemidő végéig kell kijavítani. 

4.5.3. A jelen szerződés Il.2.2.3 pontja szerinti Szolgáltatást a Bonyolítóval /ZK.NP Kft-vel/ 
történt egyeztetés alapján meghatározott útvonalakon (parkolás-ellenőrzési pálya), vagy 
meghatározott területeken, a parkolás üzemeltetési időszak kezdetétől a napi díjfizetési 



idő (parkolási üzemidő) befejezését 15 perccel megelőző időpontig, kell, hogy 
elvégezze, saját- jelen szerződés IX.9.3 pontjában előírt feltétel szerinti-kockázatára. 

4.5.4. a távfelügyeleti és a hibabejelentő rendszer üzemképességét a Vállalkozónak 
folyamatosan biztosítania kell, a hibaelhárításra vonatkozóan a hét minden napján a 
nap 24 órájában 

4.5.5. A jelen szerződés Il.2.2.4 pontjai szerinti feladatok teljesítését a Vállalkozó a 
vonatkozóan előírt üzemidőben folyamatosan hiba- és hiánymentesen biztosítja. 

4.6. A Szolgáltatás nyújtása során a Vállalkozó köteles: 

4.7. 

4.6.1. A Szolgáltatást szakszerű módon, jelen szerződés feltételei szerint teljesíteni; 
4.6.2. Az adott Szolgáltatáshoz szakértő személyzetet rendelni; 
4.6.3. Biztosítani, hogy a Bonyolító által megjelölt helyszínen, a Bonyolító előzetes 

jóváhagyásával, a jelen szerződés és a Szolgáltatás nyújtása céljából, illetve a jelen 
szerződéssel és a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban tartózkodó Vállalkozói 
Képviselő, továbbá a Vállalkozó alkalmazottai és Vállalkozói betartsák a Megrendelő 
biztonsági előírásait, amelyekről a Bonyolító a Vállalkozót időről időre értesíti. A 
Bonyolító jogosult bármely olyan személyt, aki az előírásokat megszegi, illetve 
megszegte eltávolítani, illetve bármely olyan személytől, aki az eljárásokat és az 
előírásokat megszegi, illetve megszegte, a belépést megtagadni; 

4.6.4. Vállalkozói Képviselőt kinevezni, hogy kapcsolatot tartson a Bonyolítói Képviselővel. 

Vállalkozó felelősséget vállal az elvégzett munkákért és felhasznált anyagokért. 

4.8. A Vállalkozó köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy a Megrendelő 
helyszínein történő munkavégzését a Bonyolító számára előzetesen bejelentse. 

4.9. Vállalkozó köteles megfelelő időben közölni a Bonyolítóval minden olyan körülményt, amely 
jelen szerződés teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőket érinti vagy befolyásolja. 

4.10. Felelősség, szolgáltatási korlátozások 
A Vállalkozó köteles a legjobb tudása szerinti, a mindenkori szakmai elvárásoknak, 
szabványoknak és ajánlásoknak megfelelő munkát végezni. 
A Vállalkozó a neki felróható okból bekövetkezett szerződéses és szerződésen kívüli 

közvetlen károkért való felelősséget a mindenkor hatályban lévő és eltérést nem engedő 
jogszabályi korlátozások keretei között esetenként az adott feladatra vonatkozó és a 
Megrendelő által elismert szerződéses díj, de legfeljebb a mindenkori havi szolgáltatási díj 
erejéig téríti meg a Megrendelőnek. Ez a szabály nem jelentheti egyetlen konkrét esetben sem 
a károkozás jogalapjának, sem a kártérítési igény összegének előre történő automatikus 
elismerését. A Megrendelő a V álallkozó elleni kárigényét a kár bekövetkezésről való 
tudomásszerzéstől számított 6 hónapon belül érvényesítheti, ezen időszak elteltével a 
követelés elévül. 

V. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

5.1. Annak érdekében, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés Il.2.2.1 pontja szerinti Szolgáltatást a 
Megrendelő felé szakszerűen és időben tudja nyújtani, a Bonyolító köteles: 
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5.1.1. Biztosítani a Vállalkozó által a szerződés teljesítéséhez biztosítandó Rendszerhez a 
megfelelő környezeti feltételeket és minden ésszerű lépést megtenni annak érdekében, 
hogy alkalmazottai a Rendszert megfelelően működtessék; 

5.1.2. Amennyiben a Szolgáltatás jellegéből ez következik a Megrendelő/Bonyolító által 
meghatározott szolgáltatásnyújtás helyszínére a Vállalkozó a Felek által előre 
egyeztetett személyzetének az előre meghatározott időpontban belépést engedni; 

5.1.3. A Rendszer dokumentációjának megfelelően a Vállalkozónak minden rendelkezésre 
álló információt megadni, ideértve a Megrendelő /Bonyolító által a Rendszerben 
végzett bármilyen változtatással vagy módosítással kapcsolatos rendszeres és pontos 
információt és olyan harmadik fél által telepített hardverre vagy szoftverre vonatkozó 
információt, amely befolyásolhatja a Rendszer működését, illetve a Szolgáltatás 
teljesítését; 

5.1.4. Bonyolítói Képviselőt kinevezni, hogy kapcsolatot tartson a V állallmzói Képviselővel 
és válaszoljon annak kérdéseire, mint például a támogatás vagy karbantartás kettő vagy 
több tétele közötti ellentétes prioritások megoldásának kérdésében. 

5.1.5. Bonyolító köteles a Rendszer használata során felmerült hibákat, a hiba észlelését 
követően a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül a Vállalkozó részére 
elektronikus úton (e-mail) bejelenteni. 

5.2. A jelen szerződés II.2.2.3 pontja szerinti Szolgáltatás teljesítésének ellenőrzése érdekében 
Bonyolító jogosult a parkoló ellenőrök tevékenységének ellenőrzésére, ellenőriztetésére 
vonatkozóan harmadik féllel szerződést kötni. 

5.3. A Bonyolító képviselőinek - a feladat megoldásához szükséges mélységig terjedő - választ kell 
adniuk a Vállalkozó szakemberei által feltett kérdésekre, illetve teljesíteniük kell a Vállalkozó 
szakembereinek a feladat megoldása érdekében tett kéréseit. 

VI. KÉPVISELŐK 

6.1. Vállalkozói Képviselő, Bonyolítói Képviselő 
A Vállalkozó a Vállalkozói Képviselőt, míg a Bonyolító Bonyolítói Képviselőt nevez ki, akik 
a Felek közötti, a Szolgáltatás teljesítése során szükséges koordinációért felelősek. A jelen 
szerződéssel kapcsolatos valamennyi közlést, dokumentációt és anyagot a Vállalkozói 
Képviselő köteles a Bonyolítói Képviselőnek elküldeni. Mindkét Fél köteles a másikat 
haladéktalanul írásban értesíteni képviselőik személyében történő változtatásokról. 
A Bonyolító előzetes írásbeli tájékoztatása nélkül a Vállallmzó Képviselőjének személye nem 
változtatható meg. A Bonyolító fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben kérje a 
Vállalkozó Képviselője megváltoztatását. 

6.2. Vállalkozó Képviselője és más Vállalkozói, all�almazottai 
A Vállalkozó Képviselője mellett a Vállalkozó köteles a jelen szerződés szerrnti 
kötelezettségei teljesítése céljából elegendő számú szakképzett személyt biztosítani, akik 
megfelelően képzettek és tapasztalatokkal rendelkeznek a Szolgáltatás nyújtásában, 
különösen a Rendszer támogatásában. A Vállalkozó alvállalkozóinak ismerniük kell a 
Rendszer működését. 

6.3. Helyettesítés 
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A Vállalkozó Képviselőjének vagy a Vállalkozó bármely alvállalkozójának bármely okból való 
távollétében (ideértve azok Bonyolító egyetértésével vagy a Bonyolító kérésére tö1ténő 
leváltását), a Vállalkozó köteles helyettesítésére olyan személyt biztosítani, aki: 
6.3.1. megfelelően képzett és alkalmas a tőle elvárt feladatok teljesítésére; és 
6.3.2. elegendő időt töltött a Szolgáltatás megismerésével ahhoz, hogy teljesíteni tudja az 

elődje funkcióit. 

VII. DÍJAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 

7.1. Díjak 
7.1.1. Felek a Vállalkozó által adott árajánlat alapján rögzítik a szerződéses díjat az alábbiak 

· szerint (az qján!at alapján töltendő ki): 
nettó 5.950,- Ft/várakozási hely/hó, azaz Ötezerkilencszázötven 

7.2. Teljesítési Igazolás 
7.2.1. Vállalkozó tárgyhó végén naplóban rögzítve jelentést ad át Bonyolító részére, mely 

részletezi a tárgyi hóban elvégzett feladatokat. 
. 

7.2.2. Bonyolító a Vállalkozó által készített teljesítési napló átvételét követően a Kbt. 135. § 
(1) bekezdés alapján a szerződésszerűen teljesített Szolgáltatásról teljesítésigazolást állít 
ki, melyet két példányban átad a Vállalkozó részére. 

7.2.3. A teljesítésigazolás alapján jogosult a Vállalkozó benyújtani a számláját a Megrendelő 
felé. 

7.2.4. A teljesítést igazoló személy: 
Kovács-Csincsák László 
Tel: +36 30 486 7324 
Mail: info@zknp.hu 

7.3. Fizetési feltételek 
7.3.1. Kifizetés szabályai, vonatkozó jogszabályi rendelkezések: a Megrendelő a Kbt. 135.§ 

(1), (6) bekezdése alapján - jelen szerződés VII.7.3.3 pontja szerinti eltéréssel - a Ptk. 
6:130.§ (1)-(2) bekezdés szerint fizeti meg az ellenértéket. 

7.3.2. Megrendelő előleget nem fizet. 
7.3.3. Késedelmes · fizetés esetén Megrendelő a mindenkor hatályos Ptk-ban foglalt 

rendelkezések szerint fizet késedelmi kamatot. 
7.3.4. A kifizetések során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/ A.§ foglaltak 

szerint kell eljárni. 
7.3.5. A Közbeszerzési eljárás során az értékelési szempont(ok) terén tett többletvállalással 

kapcsolatban semmilyen díj, költség stb. nem számítható fel Megrendelő felé. 

7.4. Vállalkozó tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy a Kbt. 43.§ (1) bekezdés f) pontja 
alapján jelen szerződés teljesülésére vonatkozó, nevezett jogszabályhely szerinti, adatokat 
Megrendelő közzéteszi. 

7.5. A számla benyújtására és kifizetésére vonatkozó -Kbt-n kívüli- jogszabályok: 
7.5.1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; 
7.5.2. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) 

Kormányrendelet; 
7.5.3. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; 
7.5.4. az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény; 
7.5.5. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény. 



VIII. JOGSZAVATOSSÁG, KÁRTÉRÍTÉS 

8.1. A Vállalkozó köteles a Szolgáltatásokat a vonatkozó jogszabályok és jogi előírások szerint 
teljesíteni. 

8.2. A Vállalkozó szavatolja, hogy: 
8.2.1. a Vállalkozó jelen szerződés aláírásának időpontjában rendelkezik a Szolgáltatás 

nyújtásához szükséges bejegyzett tevékenységi körrel, illetve, ha szükséges engedéllyel; 
8.2.2. a Vállalkozó által a Szolgáltatás során használt vagy átadott, illetve a 

Megrendelő /Bonyolító részére használatra bármely számítógépes program, adat 
tekintetében a Vállalkozó szavatolja, hogy megfelelő jogosultsággal bír minden, a jelen 
szerződés szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges engedély, és hogy az 
engedélyek kiterjednek a programok, illetve adatok javítására, fejlesztésére és 
felújítására. 

8.3. Ha a Vállalkozó írásbeli értesítést kap a Megrendelőtől/Bonyolítótól arra vonatkozólag, hogy 
a jelen pontban foglalt kijelentéseket vagy szavatosságokat megszegte, köteles saját költségén 
az értesítés kézhezvételét követő harminc (30) napon belül a szerződésszegést orvosolni. 
Amennyiben ennek nem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a jelen szerződés rendelkezései 
szerint felmondani. 

8.4. A Vállalkozó nem vonható felelősségre szerződésszegésért, ha a mulasztás nem a Vállallrnzó 
érdekkörébe tartozó ok következménye, ideértve többek között azt az esetet, mikor a 
Megrendelő/Bonyolító nem teljesíti kötelezettségeit. 

8.5. Ha valamelyik Fél a jelen szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésével késedelembe esik, 
köteles a másik Felet erről haladéktalanul értesíteni, és írásban meghatározni a késlekedés 
becsült időtartamát. 

IX. SZAVATOSSÁG, SZERZŐDÉST MEGERŐSÍTŐ 
MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

9.1. Vállallrnzó kijelenti, hogy a Rendszer felhasználási jogával kapcsolatban a Ptk. alapján kellék
és jogszavatossággal tartozik. 

9.2. Késedelmi kötbér: 
9.2.1. Amennyiben a Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidőket nem 

tartja be, és késedelmét a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai 
szerint (Ptk. 6:142. §) nem menti ki, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérigényt 
érvényesíthet vele szemben. 
9.2.1.1. Amennyiben a jelen szerződés II.2.2.1 pontja szerinti Szolgáltatás nem 

biztosított és az annak okát eredményező hiba javítás a Vállalkozónak felróható 
okból nem történik meg a jelen szerződés IV.4.5.1 pontjában meghatározottak 
szerint, úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett; 

9.2.1.2. Amennyiben jelen szerződés II.2.2.2 pontja szerinti Szolgáltatás nem biztosított 
és az annak okát eredményező hiba elhárítása a Vállalkozónak felróható okból 
nem történik meg a jelen szerződés IV.4.5.2 pontjában meghatározottak 
szerint, úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett; 
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9.2.2. Amennyiben Vállalkozó jelen szerződés IX.9.2.1 pontja szerinti késedelembe esik, 
Megrendelő az alábbiak szerinti késedelmi kötbér igényt érvényesítésre válik jogosulttá: 
9.2.2.1. a késedelemmel érintett minden órájára a havi nettó szerződéses . ellenérték 

0,04 %-ának megfelelő mértékű összeg; 
9.2.2.2. A késedelmi kötbér összege a késedelembe esés időpontjától kezdődően 

esedékes. 
9.2.3. Megrendelő jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási 

kötbért követelni, amennyiben a kirótt késedelmi kötbér mértéke összesen eléri a havi 
nettó szerződéses ellenértéknek 4 %-át. 

9.2.4.Megrendelő a késedelmi kötbér összegét jogosult a Vállalkozó esedékes számlájába 
beszámítani, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. 

9.3. Hibás teljesítési kötbér: 
9.3.1. Amennyiben a Vállallrnzó jelen szerződésben meghatározott feltételeket a teljesítése 

során nem tartja be, és hibás teljesítését a szerződésszegéssel okozott károkért való 
felelősség szabályai szerint (Ptk. 6:142. §) nem menti ki, úgy a Megrendelő hibás 
teljesítési kötbérigényt érvényesíthet vele szemben. 
9.3.1.1. Jelen szerződés II.2.2.3 pontja szerinti Szolgáltatással összefüggésben a 

Vállalkozónak felróható hibás.teljesítésnek minősül, ha a fizető parkoló helyek 
ellenőrzésére - Megrendelő által végzett/végeztetett ellenőrzéssel igazolt 
adatok szerint - nem, vagy nem az előírt ütemezésben kerül sor; 

9.3.1.2. Jelen szerződés II.2.2.3 pontja szerinti Szolgáltatással összefüggésben a 
Vállalkozónak felróható hibás teljesítésnek minősül, ha a napi 4.000+300 db 
rendszámellenőrzés nem történik meg (a napi rendszám-ellenőrzési átlag 
4.000+300 db/nap). 

9.3.2. A mennyiben a Vállalkozóval szemben jelen szerződés IX.9.3.1 pontja szerint hibás 
teljesítés merül fel, Megrendelő ..,.. az alábbiak szerinti - hibás teljesítési kötbér 
kivetésére válik jogosulttá: 
9.3.2.1. jelen szerződés IX.9.3.1.1. pontja szerinti körülmény felmerülése esetén a hibás 

teljesítési kötbér mértéke: 25.000 Ft/ alkalom; 
9.3.2.2. jelen szerződés IX.9.3.1.2. pontja szerinti körülmény felmerülése esetén 

minden egyes napon, amikor az adott feltétel nem . teljesül, 50.000 Ft/ nap 
kötbért köteles fizetni; 
Ezen hibás teljesítési kötbér - felmerülése esetén - a vizsgált időszakot (fél év) 
követően benyújtásra kerülő első havi számlában kerül érvényesítésre. 

9.3.3. Amennyiben a kirótt hibás teljesítési kötbér mértéke összesen eléri a havi nettó 
szerződéses ellenérték 4 %-át, a Megrendelő a meghiúsulási kötbér érvényesítése 
mellett jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

9.3.4. Megrendelő a hibás teljesítési kötbér összegét jogosult a Vállalkozó esedékes 
számlájába beszámítani, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. 
A hibás teljesítési kötbér összege a hibás teljesítés megállapításának időpontjától 
kezdődően esedékes. 

9.4. Meghiúsulási kötbér: 
Amennyiben az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítése a 
Vállalkozónak felróható okból hiúsul meg, illetve a szerződés rendkívüli felmondás útján a 
Vállalkozónak felróható okból szűnik meg, illetve ezek alól a Vállalkozó a szerződésszegéssel 
okozott károkért való felelősség szabályai szerint (Ptk. 6:142. §) nem menti ki megát, 
Vállalkozó az éves nettó szerződéses ellenérték 20 %-nak megfelelő mértékű meghiúsulási 
kötbér megfizetésére kötelezhető. 



9.4.1.A meghiúsulási kötbér összege a szerződés meghiúsulásának napjától esedékes. 
Amennyiben a szerződés rendkívüli felmondására jelen szerződés IX.9.2.3. és/vagy 
IX.9.3.3 pontja szerinti kötbér-maximum elérésére okot adó késedelem/hibás teljesítés 
miatt kerül sor, a Megrendelő csak a meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult. 

Felek rögzítik, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a Megrendelő a 
szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti a Vállalkozótól. 

9.5. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként (Teljesítési 
biztosíték) Vállalkozó a Kbt. 134. § (2) bek. alapján a szerződés szerinti, az ÁFA nélkül számított 
12 havi ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű biztosítékot köteles a Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani, melyet óvadékként a Megrendelő bankszámlájára történt 
befizetéssel/ átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállat garancia vagy készfizető 
kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a Biztosító készfizető 
kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani. 
A Teljesítési biztosítékot a Vállalkozónak legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezésre 
kell bocsátania. (6. számú melléklet) 

A Teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőig érvényesnek kell lennie. Ha és amennyiben a 
Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeit nem teljesíti, úgy Megrendelő jogosult a Teljesítési 
biztosítékot lehívni. Megrendelő a Teljesítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére 
vonatkozó igényét fenntartja. 

X. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE 

10.1. A Felek jelen szerződést a III. pontban rögzített, határozott időtartamra kötik, kivéve 
azokat a rendelkezéseket, amelyek jellegüknél fogva hosszabb időre szóló jogot vagy 
kötelezettséget keletkeztetnek a Felek között. Jelen szerződés megszűnése nem érinti a 
titoktartással, bizalmas információval kapcsolatos kötelmeket. 

10.2. Jelen szerződés mindennemű módosítása csak a Felek közös megegyezésével, írásban, a 
Kbt. 141.§-ban meghatározottak figyelembe vételével, megfelelő teljesülése esetén, történhet. 

10.3. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy mivel a Kbt. 142.§ (2) bekezdés értelmében az 
alábbi szerződésszegésből eredő igények érvényesítésének elmaradása (ide nem értve a 
felmondás vagy elállás jogának gyakorlását) a Kbt. 2.§ (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek 
megsértését valósítaná meg, ezek bekövetkezése esetén a nevezett igény érvényesítése a 
Megrendelő részéről nem mellőzhető: 
10.3.1. a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával 

valósul meg, amelyet a Megrendelő a Közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése 
során figyelembe vett; vagy 

10.3.2. a szerződésszegés eredményeként a teljesítés jelen szerződés tartalmától olyan 
mértékben tér el, amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna -
szerződésmódosításként a Kbt. 141.§ (6) bekezdése szerint lényeges módosításnak 
minősülne. 

10.4. Semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy mentesítsék a Vállalkozót az 
olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem 
értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve 
felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő 



többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, jelen szerződés alapján a Vállalkozót 
terhelő kockázatokat. 

10.5. Vállalkozó tudomásul veszi, és hozzájárul, hogy a Kbt. 37.§ (1) bekezdés j) pontja alapján 
a szerződés módosításáról külön jogszabály alapján meghatározott minta szerint Megrendelő 
tájékoztatót készít és azt hirdetmény útján közzéteszi. 

10.6. Jelen szerződést jogosult a Megrendelő azonnali hatállyal megszüntetni jelen szerződés 
IX.9.2.3. és IX.9.3.3. pontban foglaltak bekövetkezése esetén. 

10. 7. Jelen szerződést bármelyik Fél írásban azonnali hatállyal felmondhatja, 
10.7.1. ha a másik Fél jelen szerződés szerinti kötelezettségeit nem teljesíti, vagy súlyosan 

megszegte, és 
10.7.2. a szerződésszegést a másik Fél értesítésében megjelölt időtartamon belül nem 

orvosolta, amely időtartam nem lépheti túl 

• a másik Fél által küldött, a nem teljesítést/szerződésszegést részletező írásbeli 
kifogás kézhezvételétől számított kilencvenedik napot, 

• kivéve a késedelmi-, illetve hibás teljesítési kötbér esetét, ahol a vonatkozó 
szerződéses rendelkezésben meghatározott időtartamot. 

10.7.3. Megrendelő különösen és kifejezetten e körbe tartozó Vállalkozó általi súlyos 
szerződésszegének minősíti, ha a Vállalkozó által jelen szerződés II.2.2.1 pontja szerinti 
teljesítése (biztosított Rendszer) nem felel meg a műszaki leírásban előírt - illetve 
Vállalkozó Közbeszerzési eljárás során: értékelési szempontra tett többlet vállalásának 
megfelelő - követelményeknek, vagy, ha Vállalkozó a Szolgáltatás teljesítésével 
kapcsolatban az ő kötelezettségében előírt eszközöket, berendezéseket, felszerelést 
nem� vagy nem a műszaki elírásban előírtak szerint biztosítja. 

10.8. Jelen szerződést a Megrendelő írásban azonnali hatállyal felmondhatja, 
10.8.1. ha a Vállalkozó fizetésképtelenné vált, öncsődöt jelentett, illetve ellene csőd- vagy 

felszámolási eljárás folyik; vagy 
10.8.2. ha a Vállalkozó szerződésellenesen beszüntette a szolgáltatás nyújtását. 

10.9. Megrendelő jelen szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - jelen 
szerződéstől elállhat, 
10.9.1. ha feltétlenül szükséges jelen szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében 

a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
10.9.2. ha a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 1 38.§-ban előírtak betartását, vagy a 

Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás követlcezett be, amely nem felel 
meg a Kbt. 139.§-ban foglaltaknak; vagy 

10.9.3. ha az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 
megállapított jogsértés miatt jelen szerződés nem semmis. 

10.10. Megrendelő köteles jelen szerződést felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attól 
elállni, ha jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 
közbeszerzési eljárásból. 



10.11. A Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges 
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, 
10.11.1. ha a Vállallrnzóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; 

10.11.2. ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel. 

10.11.3. A X.10.11.1-X.10.11.2 pontok szerinti felmondás esetén a Vállalkozó jelen 
szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli 
ellenértékére jogosult. 

10.12. V állallrnzó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy Megrendelő köteles a 
Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, 
10.12.1. ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez jelen 

szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés 
alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a 
Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben jelen 
szerződés lehetetlenülését okozta; 

10.12.2. a Vállallrnzó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban 
megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, 
beleértve azt is, ha a szerződésszegés jelen szerződés felmondásához vagy jelen 
szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy jelen szerződés alapján 
alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállallrnzó olyan 
magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) jelen szerződés 
lehetetlenülését okozta. 

10.13. Vállalkozó jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben 
Megrendelő az ellenérték megfizetésével 30 napot meghaladó mértékű késedelembe esett. 

10.14. Ha jelen szerződés bármely okból érvénytelenné, hatálytalanná válik vagy megszűnik, az 
ebben a titoktartásra vonatkozóan foglalt rendelkezéseket e körülmény után továbbra is 
alkalmazni kell a Felek között. 

Xl. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

11.1. Figyelemmel az adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a 
titokvédelem különleges feltételeire, az információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Avt.), továbbá egyéb 
vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kezeli, biztosítja a kezelt személyes adatok és az 
elektronikus hírközlési titok védelmét. 

11.2. Bizalmas információnak minősül (1) a jelen szerződés alkalmazásában minden információ, 
melyet a Felek a szerződés érvényessége alatt, a szerződéssel kapcsolatban egymástól ilyen 
minősítéssel átvesznek, valamint (2) a jelen szerződéstől függetlenül mindazon információk, 
ami a Felekre és/vagy kapcsolódó társaságailcra, kutatási, fejlesztési, pénzügyi, személyzeti és 
üzleti eredményeilcre és terveik.re, üzletviteli know-how-ikra, adatbázisaiknak tartalmára, 
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szervezeti felépítésükre vonatkozik. A "Bizalmas Információ" kifejezés nem vonatkozik 
olyan információkra, amelyeket valamely fél titoktai_tási kötelezettség nélkül korábban már 
megismert, amelyeket a Felek az egymásnak történő átadás előtt vagy · után nyilvánosságra 
hoznak, vagy a Felek bármelyike harmadik féltől kap meg a titoktartás kötelezettsége nélkül. 

11.3. A Felek vállalják, hogy az átvételtől vagy a tudomásszerzéstől számított öt (S) évig ezeket 
a · Bizalmas Információkat egymás számára megőrzik, bizalmasan kezelik és nem használják 
fel másként csak és kizárólag úgy, hogy az egymás hasznára legyen és a másik fél engedélye 
nélkül azokról másolatot nem készítenek. A Felek vállaljálr, hogy ezeket a Bizalmas 
Információkat a fenti időtartamon belül nem adják tovább sem nyilvánosságra-hozatal útján, 
sem más módon, csak és kizárólag azoknak a személyeknek, akiknek szolgálataira - a jelen 
szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítése céljából - szükségük van és akiknek ezeket a 
Bizalmas Információkat feltétlenül ismemiülr kell ahhoz, hogy a jelen Szerződés feltételeit 
teljesíthessék, és akik írásban kijelentik, hogy a jelen cikkelybe foglalt feltételeket elfogadják, 
azokat teljesítik. 

11.4. Bizalmas információnak minősülnek ezenkívül a jelen szerződés feltételei valamint a 
szerződés teljesítésével kapcsolatos mindennemű információ, adat, know-how. 
Bizalmas információnak minősülnek különösképpen a felek helyszíni munkavégzésének 
eszközei és módszerei, valamint a felhasznált módszerek és eljárások. A Megbízott helyszíni 
munkavégzéséhez használt eszközökhöz a Megbízó . jogokat nem szerez, azokat átmenetileg 
sem használhatja. 

11.5. A bizalmas információk védelmének szabályozása nem vonatkozik azokra az esetekre, 
ahol ezen információk átadására a Feleket jogszabály kötelezi. Amennyiben valamely félhez a 
jelen szerződés által bizalmasnalr minősített információ kiadására vonatkozó kérés érkezik, 
úgy erről a másik felet haladéktalanul köteles értesíteni. 

XII. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

12.1. Vis Maior 
A Vis Maior egy olyan rendkívüli esemény, amely a Felek akaratán és érdekkörén kívüli okból 
keletkezett, előre nem látható, elkerülhetetlen és elháríthatatlan. Ilyennek kell tekinteni 
többek között a természeti katasztrófát, a háborút, tűzvészt, járványt, vesztegzárat, általános 
sztrájkot és a szállítási korlátozásokat. 
Vis Maior eseménnyel érintett Fél köteles a másik Felet haladéktalanul, írásban értesíteni az 
esemény körülményeit'.ől, okáról és fennállásának várható hosszáról. 
A Vállalkozó köteles szerződéses kötelezettségeinek teljesítését a Vis Maior esemény 
megszűnését követően ésszerű időn belül folytatni. 
A jelen szerződésben meghatározott határidők a Vis Maior esemény fennállásának 
időtartamával meghosszabbítandók, azonban ha ez az időtartam hat (6) · hétnél hosszabb, a 
Megrendelő jogosult jelen szerződést a jelen szerződésben foglalt szabályoknak megfelelően 
felmondani. 

12.2. Értesítések 
12.2.1 .  A Felek közötti, jelen szerződéssel kapcsolatos minden értesítést írásban, ajánlott 

küldeményként, személyes kézbesítéssel, faxon, táviratban vagy e;_mailben kell 
továbbítani. 

12.2.2. Az értesítés ajánlott küldeményként, személyes kézbesítéssel és táviratban való 
továbbítása esetén az átvételi bizonylaton feltüntetett napon, faxon való továbbítás 
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esetén a sikeres továbbítást igazoló igazoláson feltüntetett napon, e-mailben történő 
továbbítás esetén pedig az e-mail szerver által küldött sikeres átküldést igazoló 
bizonylaton feltüntetett napon, vagy ha a feltüntetett nap nem munkanap, az azt 
követő munkanapon tekintendő átvettnek. 

12.2.3. Jelen szerződés szerinti valamennyi értesítés a következő címre küldendő: 
a Megrendelő esetében: 

Kovács-Csincsák László 
Tel: +36 30 486 7324 
Mail: info@zknp.hu 

a Vállalkozó esetében: 
Név: Szemerédy László 
Tel: +36 30 949 0055 
Fax: +36(1) 2023 180 
Mail: szemeredy.laszlo@sisparking.hu 

A Felek a fenti, az értesítés továbbításakor hatályos szabályok szerint a másik Félnek 
küldött értesítéssel időről időre megváltoztathatják címüket. 
Jelen pontban megjelölt képviselők a teljesítés során projektnaplót vezetnek. E 
projektnaplóban Megrendelő képviselője rögzit1 azon személyek nevét és 
elérhetőségeit, alcik a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatásokat a Megrendelő részéről 
igénybe vehetik, a Vállalkozót szakmailag irányíthatják. Vállalkozó képviselője megadja 
azon személyek nevét és elérhetőségeit, akikhez Megrendelő fordulhat a teljesítéssel 
kapcsolatban. 

12.3. Részleges érvénytelenség 
Ha a jelen szerződés bármely rendelkezése bármikor bármilyen tekintetben a magyar jog 
szerint, vagy a bíróság vagy egy másik hatóság határozata alapján jogszerűtlenné, 
érvénytelenné vagy kikényszeríthetetlenné válik, ez a jelen szerződés többi 
rendelkezésének jogszerűségét, érvényességét és kikényszeríthetőségét semmilyen módon 
sem befolyásolja, illetve csorbítja. 

12.4. Teljes megállapodás 
A jelen szerződés aláírásával minden előző írásbeli vagy szóbeli megállapodás, levelezés és 
információ hatályát veszti, hacsak nem válik kifejezetten jelen szerződés részévé. 

12.5. Irányadó jog 
A jelen szerződésre a Magyarország joga az irányadó. 

12.6. Jogviták rendezése 
A Megrendelő és a Vállalkozó köteles minden tőlük telhetőt megtenni a jelen szerződés 
szerint felmerült bármely jogvita békés rendezése érdekében. 
Ha a Felek a köztük felmerült jogvitát a vonatkozó tárgyalások megkezdésétől számított 
15 napon belül békés úton nem tudják rendezni, a jelen szerződés létezésével, 
értelmezésével, teljesítésével és megszűnésével kapcsolatos valamennyi jogvita 
tekintetében alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos 
illetékességének. 

12.7. A Kbt. szerint kötelező rendelkezések 
12.7.1. Jelen szerződés teljesítése során a Felek kötelesek a 2015. évi CXLIII. törvény „a 

közbeszerzésekről" (továbbiakban Kbt.), és kapcsolódó Kormányrendeletek jelen 
szerződés teljesítésére vonatkozó előírásait maradéktalanul betartani. 
Ennek keretében, a Megrendelő - különösen, de nem kizárólagosan - előírja, hogy 



• A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el jelen szerződés teljesítésével 
összefüggésben · olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka-kb) 
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

• A Vállalkozó jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a következő bekezdés 
Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti; 

• A kü!fo'/di adóilletőségt'í Vállalkozó kó'teles jelen szerz.ődéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 
Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok kózó'tti jogsegé/y igé!!Jbevétele nélkül A 

meghatalmazás jelen szerz.ődés elválasZfhatatlan mellékletévé válik. 

12. 7 .2. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011.  évi 
LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék - az Állami 
Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)-(4) bekezdés szerinti 
ellenőrzési feladataival ősszefüggésben - ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből 
finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont 
érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében 
eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, 
akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés 
teljesítésében közreműködőknél. · 

12.7.3. Jelen szerződést Vállalkozóként kizárólag a nyertes ajánlattevőként kihirdetett 
gazdasági szereplő jogosult teljesíteni. 

12.7.4. A Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevőként szerződő fél/felek, személyében csak a 
Kbt. 139.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt korlátozásokkal következhet be változás. 

12.7.5. Vállalkozó személyesen köteles eljárni, azonban jogosult jelen szerződés 
teljesítéséhez más személy közreműködését is igénybe venni. A Vállalkozó által 
közreműködőként igénybe vevő személy/szervezet közreműködéséhez azonban 
Vállalkozó köteles Megrendelő előzetes hozzájárulását kérni. A Vállalkozó az igénybe 
vett személyért/ szervezetért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el. 

12.7.6. A Vállalkozó által a szerződéskötés idején már ismert alvállalkozói teljesítéssel 
érintett részek, illetve ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozók (adott 
esetben): 

a) Parkolási üzemeltetést támogató ügyviteli rendszer biztosítása, üzemeltetése. A 
futamidő alatt az ügyviteli rendszer működésének, üzemvitelének folyamatos 
fenntartása, az üzemvitelhez szükséges háttérkapacitások folyamatos biztosítása, az 
adatok tárolása mentése, adathozzáférésnek és jogszabályi változásból eredő 
módosítások átvezetésének biztosítása. 
Sessionbase Kft. (1068 Budapest, Szófia utca 15. fsz. S.), 

b) Parkolás ellenőrzési szolgáltatás teljesítése. Parkoló ellenőrök biztosítása az 
üzemidő alatt a területre és az előírt rendszám ellenőrzések megtétele. 
PARK-CONTROLL Kft. (1067 Budapest, Teréz krt. 23. I.em. 3.) 

A teljesítés során igénybe vett alvállalkozókra a Kbt. 138. §-a irányadó. 



12. 7. 7. Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során, az előzőekben leírtak 
szerint, jogosult alvállalkozó (teljesítési segéd, közvetített szolgáltatás; stb. - a 
továbbiakban együtt: alvállalkozó) igénybevételére. Amennyiben a Vállalkozó a 
teljesítésbe új alvállalkozót kíván bevonni, úgy a bevonni kívánt, a jelen szerződésben 
nem szereplő (megjelölésre nem került) alvállalkozót haladéktalanul köteles bejelenteni 
a Megrendelő részére. 

12.7.8. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát 
maga végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős 
minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. Az alvállalkozók 
igénybevétele a Vállalkozó kötelezettségein nem változtat, a Vállalkozó köteles 
helytállni az alvállalkozók felé mind a saját, mind a Megrendelő esetleges 
mulasztásaiért, az alvállalkozók a Megrendelővel szemben közvetlenül nem léphetnek 
fel, igényeik érvényesítése érdekében a Vállalkozónak kell eljárnia. Megrendelő az 
alvállalkozókat közvetlenül nem utasíthatja, a velük kapcsolatos észrevételeket és 
igényeket minden esetben Vállalkozóval közli. 

12.8. Egyéb rendefü:ezések 
12.8. 1 .  A jelen szerződésből kifolyólag - vagyis erre vonatlrnzó külön megállapodás 

nélkül - a Megrendelő nem szerez jogot semmilyen, a Vállalkozó által biztosított eszköz 
vagy eljárás használatára vagy tulajdonlására. 

12.8.2. A Megrendelő kizárólag saját szervezetén belüli jelen szerződés II.2.5.2. 1 .  
pontjában meghatározott felhasználási jogot szerez a jelen szerződésben meghatározott 
díj maradéktalan megfizetésével a Vállalkozó által a Megrendelőnek átadott szoftverekre, 
az azokhoz kapcsolódó dokumentumokra, illetve az azokban foglalt szellemi termékekre. 

12.8.3. A Megrendelő nem jogosult a Vállallrnzó által részére átadott Rendszer Licencét a 
Vállalkozó előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személy részére részben vagy 
egészben átengedni. 

XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

13.1 . A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége 
a többi rendelkezés érvényességét nem érinti, kivéve, ha az érvénytelen rendellrezés nélkül a 
szerződést a Felek nem kötötték volna meg. Ez esetben a Felek az érvénytelen rendellrezést 
olyan rendelkezéssel helyettesítik, mely annak céljához a legközelebb áll. 

13.2. A Felek nevében jelen szerződést aláíró képviselők kijelentik, hogy a gazdálkodó szervezet 
képviseletére jogszabály, illetve társasági szerződés alapján jogosultak. A Felek nevében eljáró 
személyek kijelentik, hogy egymás aláírási jogosultságáról kölcsönösen meggyőződtek. 

13.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), a 321/2015.(X. 30.) Korm.rend. (Kormányrendelet), 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) előírásai irányadóak, továbbá a 
jelen szerződés megkötése idején hatályban lévő egyéb magyar jogszabályok rendelkezései 
megfelelően irányadók. 

13.4. Alapdokumentumok 
Alapdokumentumok (melyek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, de fizikailag nem 
kerülnek a szerződéshez csatolásra): 



1) Ajánlati felhívás 
2) Közbeszerzési dokumentumok (Ajánlati dokumentáció, illetve annak mellékletei) 
3) Az eljárás során keletkezett egyéb releváns irat (kiegészítő tájékoztatás stb.) 
4) A Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő, Ajánlata 
S) Szakmai ajánlat (A megváltoztatás elleni védelem módja részszempont körében) 
6) Teljesítési biztosíték 
7) Térkép 

1 3.5. Felek a jelen 1 9  (tizenkilenc) számozott oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, 
majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A szerződés 8 (nyolc) 
eredeti, egymással teljes egészében megegyező, példányban készült, amelyekből 4 (négy) db a 
Megrendelőnél, 2 (kettő)-2 (kettő) db a Vállalkozónál és a Bonyolítónál marad. 

Budapest, 201 7. 2017 J O L  0 5. Budapest, 2017. 

Zuglói Közbiztonsági non-profit 
Kft. 

Kovács-Csincsák László ügyvezető 

(Bonyolító) 

. „ .fi,ll . .  G.it 
SIS Parking Kft. 

Szellő Zoltán ügyvezető 
(Vállalkozó) 
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