A Képviselő-testület 26/2018. (I. 25.) sz. kt. határozatának melléklete
ÁTALÁNYDÍJAS RENDSZEFELÜGYELETI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyfelől a Medgyes Security Kft (5667 Pusztaottlaka Szabadság u. 7.
Cégjegyzék száma: 01-09-009210 adószám: 14828816-2-04 Kamarai azonosító szám:
0401/T/07061/2009, Rendőrhatósági engedély szám: 150/447/221/2009 - a
továbbiakban: Szolgáltató -,
másfelől Mezőkovácsháza Város Önkormányzata (5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca
176.; képviseli: Varga Gusztáv polgármester) Adószám: 15725228-2-04 a
továbbiakban: Felhasználó - között az alulírott napon a következő tartalommal:
1./ A szerződés célja:
A felek között 2018. 01. 01-től szerződés jött létre annak érdekében, hogy Felhasználó a
Medgyes Security Kft által telepített Térfigyelő Rendszert , biztonságosan fenntartsa
annak érdekében, hogy a rendszer zökkenőmentesen üzemeljen.
2./ A szerződés időtartama:
A szerződés mindkét fél részéről történő cégszerű aláírásakor lép hatályba, és
határozatlan időre szól.
3./ A szerződés megszűnése:
1.
2.

3.
4.
5.

A Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel módosíthatják és
megszüntethetik
Egyoldalú jognyilatkozattal a szerződés 3 (három) havi felmondási idő mellett
mindkét fél részéről megszüntethető. A Felhasználó a 6.4. pontban
meghatározott esetben felmondási idő nélkül (azonnali hatállyal) jogosult a
szerződés megszüntetésére.
Felhasználó ill. Szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén.
A szerződés valamely fél általi felmondását követő 90. napon.
Szolgáltató jogosult felmondani a szerződést, ha a Felhasználó – a Szolgáltató
felszólítása ellenére – a szolgáltatási díj fizetésével legalább 90 napot késik.

4./ Szolgáltató kötelezettségei:
4.1. A térfigyelő rendszer havonta egy alkalommal történő műszaki kontrollját, az
alábbiak szerint:
 A felszerelés tisztítása,
 a hibás/tönkrement eszközök javítása/cseréje,
 megfelelőségi tesztek (tudják-e teljesíteni az eszközök az elvárásokat),
 a kamera pozíciójának és fókuszának újraállítás, fenntartása,
 a rendszerszoftver frissítése/fejlesztése,
 a tevékenységek naplózása.
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4.2. A Szolgáltató 4.1. pont szerinti kötelezettsége nem terjed ki a nem
rendeltetésszerű használatából eredő hibák, mechanikus behatások, rongálások
következményeinek megszüntetésére.
5./ Felhasználó kötelezettségei:
1. Jelen szerződés alapján a Felhasználónak nyújtott 4. pont szerinti
szolgáltatások ellenértékeként Felhasználó a szerződés megkötésétől kezdődően
havonta, az időszak-fordulónak megfelelő hónap 15. napjáig köteles a soron
következő hónapra vonatkozó, - az 1. Sz. Melléklet alapján számított szolgáltatási díjat Szolgáltatónak kifizetni.
2. Ezen felül Szolgáltató jogosult a szerződés keretein kívül eső, a Felhasználó
igényei szerint elvégzett helyszíni munkákkal kapcsolatban felmerült kiszállási és
egyéb költségeit kiszámlázni.
6./ Vegyes rendelkezések:
1.

2.

3.

4.

5.

Ha a hibás berendezéssel kapcsolatban Szolgáltatónak garanciális javítási
kötelezettsége nincs, a Szolgáltató a javításról vagy a részegység cseréjéről
árajánlatot tesz Megrendelőnek. Az ilyen jellegű javítás ill. részegység csere
jelen szerződésben nem rögzített, azt Szolgáltató egyedi megállapodás szerint
végzi.
A szerződés évfordulóján szolgáltatónak joga van a 3. pontban
meghatározott árak felülvizsgálatára, ugyanakkor az esetleges
árváltozásokról köteles Felhasználót az új árak életbelépése előtt három
hónappal értesíteni.
Felek kötelesek a szerződés teljesítése során, azzal összefüggésben birtokukba
jutott valamennyi információt üzleti titokként kezelni, ill. csak a másik fél
előzetes hozzájárulása alapján jogosultak tájékoztatást adni harmadik személyek
számára.
A Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben a szerződés szerinti kötelezettségeit a
Felhasználó írásbeli felszólítása ellenére nem teljesítené, és a Felhasználó
emiatt a szerződést egyoldalúan megszüntetné, úgy 6 (hat) havi szolgáltatási
díjnak megfelelő meghiúsulási kötbért fizet a Felhasználónak. Ebben az esetben
a Felhasználó részére vissza kell fizetni a már előre kifizetett szolgáltatási díj
időarányos részét is.
Jelen szerződésben nem részletezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései az irányadóak.

Medgyesegyháza, 2018. 01.01.
………………………………..
Szolgáltató

………………………………
Felhasználó
Pénzügyi ellenjegyző:
………………………………..
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1. sz. melléklet
Az Átalánydíjas Rendszer-üzemeltetési szerződés az alábbiakban részletezett,
meglévő rendszerre vonatkozik.
Térfigyelő rendszer üzemeltetésének ill. felügyeletének díja:
500 Ft+Áfa /hó / kamera

Kelt: Medgyesegyháza 2018. 01. 01.

…………………………………………
Szolgáltató

……………………………………………….
Felhasználó

Pénzügyi ellenjegyző:
………………………………………

