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AA  DDeebbrreecceennii  VVíízzmműű  ZZrrtt..  aajjáánnllaattii  ffeellhhíívváássaa  ppoorrttaasszzoollggáállaattii  ééss                        

rreecceeppcciióóss  tteevvéékkeennyysséégg  eellllááttáássáárraa  
 

 
 
 
 

AAjjáánnllaattkkéérrőő  nneevvee  ééss  ccíímmee::    

Debreceni Vízmű Zrt. 
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. 
Tel: (52) 513-570 
Fax: (52) 523-672 
  

VVáállaasszzttootttt  eelljjáárrááss  ttííppuussaa::  

Meghívásos, egyfordulós eljárás 
 

AA  sszzeerrzzőőddééss  mmeeggnneevveezzééssee,,  aammeellyyrree  aajjáánnllaattoott  kkéérrnneekk::  

Vállalkozási szerződés 
 

AA  bbeesszzeerrzzééss  ttáárrggyyaa,,  mmeennnnyyiissééggee,,  aa  tteelljjeessííttééss  hheellyyee::  

Portaszolgálati és recepciós tevékenység ellátása. A szolgáltatás tárgyának, és a telje-
sítés helyének pontos meghatározását jelen felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza. 
 

AA  tteelljjeessííttééss  hhaattáárriiddeejjee::    

2016. októberber 01-től – 2017. december 31-ig 
 

AAjjáánnllaattttéétteellii  hhaattáárriiddőő::    

2016. szeptember 09. 1100 óra 
 

HHeellyyee::  

Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz. – III. emelet 303. sz. szoba 
 

EErreeddmméénnyyhhiirrddeettééss::  

A beadást követő 30 napon belül írásban 
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1.sz. melléklet 

 
 

AA  sszzoollggáállttaattááss  ttáárrggyyáánnaakk,,  aa  tteelljjeessííttééss  hheellyyéénneekk  ééss  eeggyyhhaavvii  iiddőőttaarrttaa--

mmáánnaakk  mmeegghhaattáárroozzáássaa  
 

 

A Debreceni Vízmű Zrt. 

 
 

1. 4031 Debrecen,  
Balmazújvárosi út 17. sz.  

Vízhálózati Üzem recepciós szolg.:300 ó/hó 
portaszolgálat:    420 ó/hó 

2. 4032 Debrecen,  

Benczúr Gy. u. 7. sz.  

Víztermelő Üzem recepciós szolg.:300 ó/hó 

portaszolgálat:    420 ó/hó 
Központi raktár 
Központi laboratórium 

3. 4002 Debrecen,  
Vértesi út 1. sz.  

Szennyvíztisztító  
Üzem 

recepciós szolg.:300 ó/hó 
portaszolgálat:    420 ó/hó 

Csatornahálózati  
Üzem 

4. 4025 Debrecen, Hatvan u. 
12-14. sz.  

Központi épület recepciós szolg.:330 ó/hó 

 
 

AA  DDeebbrreecceennii  VVíízzmműű  ZZrrtt..  tteelleepphheellyyeeiinn  sszzoollggáállaattoott  tteelljjeessííttőő  sszzeemmééllyy  aallaappvveettőő  kkööttee--

lleessssééggee::  

  

 Az 1., 2., 3. sz. telephelyeken reggel 0600 h-tól 1600 h-ig recepciós szolgáltatás 
szükséges. A tevékenység legfőbb elemei: gépjárműforgalom fokozott figyelése, 
dokumentálása, idegenek, fogyasztók tájékoztatása, személyek kilépésének foko-
zott figyelése, sorompó kezelése, gépjárművek ki-bemozgásának figyelemmel kísé-
rése és dokumentálása. A recepciós helyiség és környékének rendben tartása napi 
és évszaki szinten. A tartózkodási helytől figyeli a biztonsági alaphelyzet változása-
it, rendellenesség tapasztalása estén azonnal értesíti az üzemvezetőséget, és ha 
intézkedésre kap utasítást, végrehajtja. 

 A 3. sz. telephelyen a szippantott szennyvíz mennyiségét mérlegelés alapján ellen-
őrzi, szállítóleveleket begyűjti és továbbítja az üzemvezetőség felé. Feladata a 
szippantó járművek forgalmának irányítása. 

 A 4. sz. telephelyen 0600 h-tól 2100 h-ig hétköznap és munkanapokon recepciós 
szolgálat (hétvége, szombat-vasárnap és munkaszüneti nap nem szükséges) jár-
művek ki-bejárásának figyelése, dokumentálása. Helyiségek, irodák kulcsainak ki-
adása, visszavételezése, dokumentáltan. Kapuk, sorompók kezelése, zárása, nyi-
tása. A szolgálathoz kapcsolódó dokumentációk vezetése. 

 Az üzemek gépjárműveinek munkaidő kezdetén és végén a menetleveleit leigazol-
ja (indulás, érkezés). 
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1.sz. telephelyen az indítókulcsokat kiadja, visszavételezi, dokumentálja. 

 3. sz. telephelyen a csatornahálózati üzemhez ügyfelek beengedése, eligazítása a 
fogadó időpontban (péntek 1100 – 1200 h). 

 

 

KKöözzppoonnttii  ééppüülleett  ––  rreecceeppcciióóss  sszzoollggáállaatt  ((44002255  DDeebbrreecceenn,,  HHaattvvaann  uu..  1122--1144..))  

 Ügyfélszolgálatra érkező ügyfelek eligazítása, sorszám kiadásában segítségnyúj-
tás, szükség esetén nyomtatványok átadása,  

 A riasztórendszer bekapcsolása előtt járja körbe az üzemviteli épületet, amikor 
meggyőződik az udvaron és az épületben lévő eseményekről. 

 Gondoskodjon a kapuk, bejárati ajtók szükség szerinti nyitásáról, zárásáról. A köz-
ponti irodaépület külső ajtóit (főbejárat, hátsó kijárat) munkanapokon 1800 órától – 
másnap reggel 0600 óráig zárva kell tartani. 

 A teherkaput és a parkoló kapuját munkanapokon 1800 órától reggel 0600 óráig, 
lakattal zárva kell tartani. 

 A riasztórendszereket (vagyonvédelmi, tűzvédelmi) szakszerűen köteles kezelni. 
Bármelyik bejelzésekor a szükséges intézkedést tegye meg, részben saját hatás-
körben, illetve értesítse a kijelölt személyt. 

 Főmunkaidőn túl, a telefonközpont kezelése. 

 Bármilyen rendellenességet tapasztal az intézkedéssel együtt a „jelentés” füzetben 
rögzítse. 

 Az oldallépcsőnél lévő rácsos ajtót a kapuk bezárásával egy időben be kell zárni, 
illetve ki kell nyitni. 

 Amennyiben valamilyen oknál fogva a portahelyiséget elhagyja, köteles a főbejárati 
ajtót bezárni, a kulcsot a zárból kivenni, a vezeték nélküli telefont magánál tartani. 
Főmunkaidőben átmeneti helyettesítésről gondoskodnia kell. 

 Tűzeset alkalmával a „TŰZRIADÓ TERV”-ben foglaltak szerint, más rendkívüli 
esemény alkalmával a diszpécserszolgálat utasítása szerint járjon el, és az ese-
ményről a gondnokot azonnal tájékoztassa. 

 Gondoskodjon a portahelyiség és környékének tisztántartásáról az irodaépület ut-
cafrontjának reggeli feltakarításáról, nyári időszakban fellocsolásáról, téli időszak-
ban a hó eltakarításról, és csúszásmentesítéséről. 

 Az épület szobakulcsai leadásának ellenőrzése. 

 Szemrevételezéssel ellenőrzi, hogy a villanyok le vannak-e oltva, illetve az ablakok 
bezárását. 

 Az alább felsorolt nyilvántartásokat köteles vezetni: 

 jelentés a szolgálat teljesítéséről 
 gépjármű forgalmi napló 
 üzenő füzet 
 főmunkaidőn túl bent tartózkodók nyilvántartása 
 kulcsok átadás-átvétele 
 vagyonvédelmi és tűzvédelmi riasztások esemény nyilvántartása. 
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 a létesítmény kulcsokat kiadni és visszavételezni, nyomon követhetően regisztrálni; 

 a telepített riasztórendszerek működését figyelemmel kísérni, jelzés esetén a szük-
séges intézkedéseket megtenni; 

 főmunkaidőn kívül az üzem területén tartózkodók jelenlétének jogosultságát ellen-
őrizni; 

 a használatra kiadott mobiltelefont üzemképes állapotban tartani; 

 egyéb, az utasítási jogkörrel rendelkező személyektől kapott, a biztonsági helyzet 
változása miatt szükségessé váló feladatokat fokozottan figyelni, jelenteni. 

 

AA  tteelleepphheellyyeekkrree  vvoonnaattkkoozzóó  ppoorrttaasszzoollggáállaattooss  kköötteelleezzeettttssééggeeii  

  
Az 1., 2. és 3. sz. telephelyeken 1600 h-tól reggel 0600 h-ig. A szolgálati utasításban 
meghatározott időközönként járőrszolgálatot teljesít. Ennek kapcsán kiemelten ellenőr-
zi: 

 

 a kerítések állapotát, 

 helyiségek, irodák, épületek zártságát, azok épségét; 

 világítások működését; 

 járművek, munkagépek üzemanyag tartályainak zártságát, épségét; 

 főmunkaidőn túl benntartózkodók engedélyének ellenőrzését, eltávozásának sza-
bályosságát; 

 a Debreceni Vízmű Zrt. saját ki- és befelé irányuló gépjárműforgalmát a bizonylati 
rend szerint, 1600 h után (1., 2. és 3. sz. telephelyeken) csomagtér ellenőrzéssel 
egybekötve lebonyolítani, ellenőrizni, hogy az egységek területéről kiszállítandó 
anyagok, eszközök érvényes engedéllyel, szállítólevéllel rendelkeznek; 

 1600 h után (1., 2. és 3. sz. telephelyeken) a munkahelyekről távozó dolgozóknál 
szúrópróbaszerűen a gépjárművek ellenőrzését elvégezni, az esetlegesen feltárt 
rendellenességet dokumentálni, súlyosabb esetben a biztonságtechnikai megbízot-
tat és az egység vezetőjét soron kívül értesíteni; 

 főmunkaidőn kívül és munkaszüneti napokon 1600 h után (1., 2. és 3. sz. telephe-
lyeken) az üzemek teljes területét átfogóan, ellenőrző pontok közbeiktatásával jár-
őrözni, az épületek és egyéb helyiségek zártságát, a nyílászárók, kerítések sértet-
lenségét, a tűzrendészeti előírások betartását ellenőrizni, rendellenesség észlelése 
esetén a szükséges intézkedéseket megtenni; 

 a telepekről távozó járművek csomagtereinek – legalább szúrópróbaszerű – ellen-
őrzése (1600 h után); 

 bűncselekmény elkövetésére utaló tevékenység észlelése esetén 1600 h után (1., 2. 
és 3. sz. telephelyeken) a tettes/ek/et a helyszínen lehetőleg visszatartani, azonosí-
tásra alkalmas adataikat felvenni, a járőrszolgálatot, vagy a rendőrséget, biztonság-
technikai megbízottat, központi ügyeleti szolgálatot értesíteni, a hatóság kiérkezé-
séig a helyszínt biztosítani; 
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EEggyyeess  tteelleepphheellyyeekkrree  vvoonnaattkkoozzóó  kköötteelleezzeettttssééggeekk  

  

VVíízzhháállóózzaattii  üüzzeemm  ((44003311  DDeebbrreecceenn,,  BBaallmmaazzúújjvváárroossii  úútt  1177..))  

Az alapvető kötelezettségek végrehajtásán túlmenően a portaszolgálatot teljesítő sze-
mély köteles: 

 a járőrözést óránként elvégezni 1600 óra után; 

 ellenőrizni, hogy főmunkaidőn kívül, szabad- és ünnepnapokon a Vízhálózati üzem 
készenléti raktárából felvételezett anyagok és szerszámok tételesen kerüljenek 
rögzítésre; 

 biztosítani a területen található bérleményekhez érkező személyek, járművek be- 
és kiléptetését; 

 főmunkaidőn kívül a riasztórendszerek üzembe helyezését ellenőrizni. 

 

VVíízztteerrmmeellőő  üüzzeemm  ((44003322  DDeebbrreecceenn,,  BBeenncczzúúrr  GGyyuullaa  uu..  77..))  

Az alapvető kötelezettségek végrehajtásán túlmenően a portaszolgálatot teljesítő sze-
mély köteles: 

 ellenőrizni, hogy az üzem területén, főmunkaidőn kívül csak az ügyeleti szolgálatot 
ellátók és a külön engedéllyel rendelkezők tartózkodjanak; 

 a telepített kültéri riasztórendszer aktiválódása esetén a kivizsgálást elvégezni, a 
diszpécserszolgálatnak jelenteni; 

 laboratóriumi tűzjelző és riasztórendszert figyelemmel kísérni, téves riasztás esetén 
a tűzoltósággal a kapcsolatot felvenni. 

 

SSzzeennnnyyvvíízzttiisszzttííttóó  ééss  CCssaattoorrnnaahháállóózzaattii  üüzzeemm  ((44000022  DDeebbrreecceenn,,  VVéérrtteessii  úútt  11..))  

Az alapvető kötelezettségek végrehajtásán túlmenően a portaszolgálatot teljesítő sze-
mély köteles: 

 idegen járművek forgalmát biztosítani, üzemvezetői engedéllyel; 

 a szippantott szennyvizet beszállító gépjárművek szállítólevelének meglétét és tar-
talmát egyeztetni, az elvett példányt gyűjteni, másnap reggel a Szennyvíztisztító 
üzembe juttatni; 

 szippantó járművek forgalmának irányítása (egyszerre max. 3 jármű lehet a tele-
pen). 
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2. sz. melléklet 

  

RRéésszzlleetteess  ffeellhhíívváássii  ddookkuummeennttáácciióó  

  

  
aa  DDeebbrreecceennii  VVíízzmműű  ZZrrtt..  mmeegghhíívváássooss  eelljjáárráássááhhoozz  

ppoorrttaasszzoollggáállaattii  ééss  rreecceeppcciióóss  tteevvéékkeennyysséégg  eellllááttáássáárraa  
 

 
 
 

11..  AAjjáánnllaatt  bbeennyyúújjttáássáánnaakk  ccíímmee::    

Debreceni Vízmű Zrt. 
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. III. emelet, 303-as iroda 
 
Az ajánlatot lezárt borítékban 2 példányban kell benyújtani, (egy eredeti papír alapon 
és egy másolati példány elektronikus formában, CD-n, vagy DVD-n). 

  

  

22..  AAjjáánnllaattttéétteell  nnyyeellvvee::    

Magyar 
 
 

33..  BBoonnttááss  hheellyyee,,  iiddőőppoonnttjjaa::    

Debreceni Vízmű Zrt. 
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. III. emelet, 303-as iroda 
2016. szeptember 09. 1100 óra 
 
 

44..  AAjjáánnllaattii  kkööttööttttsséégg::    

4. sz. melléklet szerint 
 
 

55..  ÉÉrrttéékkeellééssii  sszzeemmppoonntt::    

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást igénylő ajánlattevő lesz az eljárás nyerte-
se. 
 
Az ajánlati ár meghatározása: az 1. sz. mellékletben szereplő egyes telephelyeken 
megadott portaszolgálati és recepciós tevékenységek havi átlagos óraszámainak és az 
ajánlatban szereplő óradíjak szorzatának összege, Ft/hó+ÁFA-ban.  
 
A pályázók a szolgáltatási díjat 5,5%-os 2017. évi minimálbér emelés és 3%-os 
2016. évi infláció feltételezésével adják meg a 2016.10.01-2017.12.31. közötti szol-
gáltatási időszakra. Amennyiben bármely érték ténylegesen 0,5%-kal alacsonyabb 
vagy magasabb lesz ehhez képest, akkor mindkét érték eltérésének a hatásával korri-
gálni kell a szolgáltatási díjat. A korrekciónál a minimálbér tervezettől eltérő változását 
80% súllyal, az infláció eltérő mértékét 20% súllyal kell figyelembe venni. A korrekció-
nak időarányosnak kell lenni, vagyis 2017.01.01-től lehet érvényesíteni. 
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AAzz  aajjáánnllaattkkéérrőő  ffeennnnttaarrttjjaa  aazztt  aa  jjooggáátt,,  hhooggyy  aazz  eelljjáárráásstt  iinnddookkllááss  nnééllkküüll  eerreeddmméénnyyttee--

lleennnneekk  nnyyiillvváánnííttssaa!!  

  
Amennyiben nem érkezik megfelelő ajánlat – a kiíró rendelkezésre álló pénzeszközeire 
tekintettel -, úgy az ajánlatkérő tárgyalásos eljárást kezdeményez. 
 
 
 
A tárgyalásos eljárás tervezett menete: 
 
A kiíró az érvényes ajánlatot tevő pályázókkal egyidejűleg tart tárgyalást. A tárgyalás 
során az ajánlattevők a kiíró számára csak kedvezőbb ajánlatot tehetnek az ellenszol-
gáltatás, vagy a szerződéses feltételek tekintetében. 
 
 

66..  EErreeddmméénnyyhhiirrddeettééss  vváárrhhaattóó  iiddőőppoonnttjjaa::  

Az ajánlat beadását követő 30 napon belül írásban. 
 
 

77..  ÉÉrrvvéénnyytteelleennssééggeett,,  kkiizzáárráásstt  eerreeddmméénnyyeezzőő  ookkookk::  

 egy példányban benyújtott ajánlat 

 határidőn túl benyújtott ajánlat 

 nem zárt borítékban benyújtott ajánlat 

 olyan ajánlattevőtől származó ajánlat, aki nem jogosult az eljárásban részt venni 

 az ajánlat nem elégíti ki a felhívási dokumentációban megfogalmazottakat 
 
 

88..  AAzz  aajjáánnllaatttteevvőő  sszzeerrzzőőddéésskkööttééssrree  vvaallóó  aallkkaallmmaassssáággáánnaakk  vviizzssggáállaattaa::  

  

88..11..  PPéénnzzüüggyyii--ggaazzddaassáággii  sszzeemmppoonnttbbóóll::  

 Nyilatkozat arról, hogy a vállalkozásnak nincs adótartozása (A köztartozás mentes 
adatbázisból történő lekérdezés kinyomtatott formája is megfelelő.) 

 Mérleg szerinti 2015. évi üzemi eredménye nem lehet negatív 

 2015. évi árbevétele érje el a nettó 60 mFt-ot. 
 
 

88..22..  MMűűsszzaakkii  sszzeemmppoonnttbbóóll::  

 álljon rendelkezésre megfelelően képzett középvezetői és végrehajtói állomány; 

 álljon rendelkezésre a végrehajtói állomány tevékenységét támogató műszaki esz-
közrendszer; 

 működtessen 24 órás folyamatos diszpécserszolgálatot; 

 rendelkezzen olyan híradó-technikai eszközökkel, amelyekkel a folyamatos össze-
köttetés biztosítható a megrendelő és a vállalkozó között, a vezetők és a végrehaj-
tói állomány között. 

 A vállalkozás rendelkezzen a tevékenység minőségét garantáló feltételekkel: 
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 A nyújtott szolgáltatásra vonatkozó Általános Felelősségbiztosítási Kötvény 
megfelelő összegű kárfizetési limitekkel (éves limithatár minimum 25.000.000 
Ft, káronkénti limithatár minimum 3.000.000 Ft), vagy nyilatkozat a nyertesség 
esetén a szerződés megkötéséről. 

 Akkreditált szervezet által kiállított, érvényes minőségirányítási rendszer tanú-
sítványa 

 
 

88..33..  JJooggsszzeerrűű  mműűkkööddééss  iiggaazzoolláássaa::  

A vállalkozás rendelkezzen a működéshez szükséges hatósági engedélyekkel: 
 

 cégbírósági bejegyzés a cég alapításáról, az okiratban engedélyezett tevékenysé-
gekről 

 

88..44..  RReeffeerreenncciiáákk::  

 tudjon igazolni megfelelő szakmai referenciákat elsősorban ipari és közigazgatási 
létesítményekről, az elmúlt 2 évet alapul véve, min.: egy, nettó 20 mFt/év mérték-
ben. A referenciaigazolást a megrendelő írja alá ár, határidő és minőség tekinteté-
ben. 

 Az az alvállalkozó társaság, akit a fővállalkozó – a megrendelő hozzájárulása ese-
tén – a feladat tényleges teljesítésébe be fog vonni, az ajánlattételi felhívás 8.1. 
8.2. és 8.3. pontjaiban rögzített feltételeknek önállóan feleljen meg. 

 Az ajánlattételi felhívás 8.4. pontjában rögzített feltételekkel kapcsolatban az együt-
tes megfelelés a követelmény. 

 
 

99..  AA  bbeeaaddootttt  ppáállyyáázzaattnnaakk  aazz  aalláábbbbii  ddookkuummeennttuummookkaatt  kkeellll  ttaarrttaallmmaazznniiaa  aazz  aalláábbbbii  

ssoorrrreennddbbeenn::  

 Ajánlattételi nyilatkozat (3. sz. melléklet) 

 nyilatkozat ajánlati kötöttségről (4. sz. melléklet) 

 60 napnál nem régebbi cégkivonat      * 

 Nyilatkozat arról, hogy a vállalkozásnak nincs adótartozása    * 
(köztartozásmentes adatbázisból történő lekérdezés és kinyomtatás is megfelel) 

 nyilatkozat a középvezetői és végrehajtó állományról, formaruházatról * 

 nyilatkozat a végrehajtó tevékenységet támogató műszaki eszközrendszerről, hír-
adó-technikai eszközökről, diszpécser szolgálatról    * 

 Általános Felelősségbiztosítási Kötvény (megfelelő limitekkel), vagy nyilatkozat a 
szerződés megkötéséről         * 

 minőségirányítási rendszer tanúsítvány másolata    * 

 megrendelő által igazolt referenciák      * 

 az ajánlatkérő által előkészített, az ajánlattevő által kitöltött és cégszerűen aláírt 
vállalkozási szerződés tervezet 
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A nyilatkozatokat eredeti példányban, a további dokumentumokat egyszerű má-
solatban kell a benyújtani. 
 
 

1100..  HHiiáánnyyppóóttllááss::  

Az ajánlatkérő a *-al jelölt dokumentumok esetében egyszeri alkalommal biztosít hi-
ánypótlási lehetőséget, 3 munkanapon belül. 
 

ÁÁNNYYOOSS  JJÓÓZZSSEEFF  
vezérigazgató 
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3. sz. melléklet 

 
 
 

AAjjáánnllaattii  nnyyiillaattkkoozzaatt  

  

  

  
AAjjáánnllaatttteevvőő  nneevvee::  

CCíímmee::  

CCééggjjeeggyyzzéékksszzáámmaa::  

KKééppvviisseellőőjjee::  

TTeell//FFaaxx::  
 

 

TTiisszztteelltt  AAjjáánnllaattkkéérrőő!!  
 
Kijelentjük, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. portaszolgálati és recepciós feladatainak ellá-

tására meghirdetett felhívásra ajánlatot nyújtunk be. 

Az ajánlati felhívásban és dokumentációban foglalt pénzügyi-gazdasági, műszaki és 

egyéb feltételeket elfogadjuk, mint Ajánlattevőre nézve a feltételeket kötelező érvényű-

nek tekintjük. Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk a szerződésben meghatározott 

szolgáltatás elvégzését. Az ajánlatunkban tett nyilatkozataink megfelelnek a valóság-

nak. 

Az ajánlati felhívásban meghatározott, ajánlattevő által vállalt portaszolgálati és 
recepciós tevékenység ellenértéke:  

Ft/hó + ÁFA  
 
Portaszolgálati tevékenység óradíja:   Ft/ó + ÁFA 

Recepciós tevékenység óradíja:    Ft/ó + ÁFA 

 
 
 
 
Kelt:……………………………. 
 
 

------------------------------------ 
Cégszerű aláírás 
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4. sz. melléklet 

 
 

 

NNyyiillaattkkoozzaatt  aazz  aajjáánnllaattii  kkööttööttttssééggrrőőll  

 

 

 

 

Alulírott ……………………………………………………………………… mint az Aján-

lattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy ajánlatomhoz a 

szerződéskötés időpontjáig kötve maradok, azt nem vonom vissza. 

 

Amennyiben az ajánlatomat a szerződéskötésig visszavonom, úgy tudomásul ve-

szem, hogy a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai által kiírt pályázatokon 

5 évig nem vehetek részt. 

 

 

 

 

Kelt: …………………… 

 

 

 

-------------------------------------- 

Cégszerű aláírás 
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VVÁÁLLLLAALLKKOOZZÁÁSSII  SSZZEERRZZŐŐDDÉÉSS  
 
 

Amely létrejött  
 
egyrészről a 
Debreceni Vízmű Zrt. (cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14., Cg: 09-10-000479 , kép-
viselője: Ányos József vezérigazgató) mint Megrendelő, 
 
másrészről a 

………………………………………… (cím:………………………………. Cg:, 
……………………………..., képviselője: ………………………………..), mint  

Vállalkozó, (a továbbiakban együtt: Felek) között az alábbi feltételekkel. 
 
 

II..  AA  sszzeerrzzőőddééss  ttáárrggyyaa  
 
I/1. A Megrendelő megbízást ad a …………………………….. Vállalkozó részére, hogy 
a Megrendelő jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott telephelyein porta-
szolgálati és recepciós tevékenységet végezzen. 
 
I./2. A Vállalkozó köteles a szerződés 1. sz. mellékletében megjelölt telephelyeken a 
Megrendelővel közösen kimunkált módon portaszolgálati és recepciós feladatok ellátá-
sára. A szerződéshez kapcsolódóan, a telephelyekre vonatkozó konkrét szolgálati fel-
adatokat és elvárásokat jelen szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza. 
 
 

IIII..  AA  sszzeerrzzőőddééss  iiddőőbbeellii  hhaattáállyyaa  
 
II/1. Jelen szerződés határozott időtartamra 2016. október 01-től 2017. december  
31-ig jön létre. 

 
 

IIIIII..  PPéénnzzüüggyyii  ffeellttéétteelleekk  
 
III/1. A Vállalkozót jelen a szerződés I. fejezetében megállapított feladatok teljesítése 
esetén vállalkozói díj illeti meg az alábbiak szerint: 
 
 

portaszolgálati tevékenység óradíja:…………………Ft/ó + ÁFA  
     recepciós tevékenység óradíja:……………………..    Ft/ó + ÁFA  

Vállalkozó a szolgáltatási díjat 5,5%-os 2017. évi minimálbér emelés és 3%-os 2016. 

évi infláció feltételezésével adta meg a 2016.10.01-2017.12.31. közötti szolgáltatási 

időszakra. Amennyiben bármely érték ténylegesen 0,5%-kal alacsonyabb vagy maga-

sabb lesz ehhez képest, akkor mindkét érték eltérésének a hatásával korrigálni kell a 

szolgáltatási díjat. A korrekciónál a minimálbér tervezettől eltérő változását 80% súly-

lyal, az infláció eltérő mértékét 20% súllyal kell figyelembe venni. A korrekciónak idő-

arányosnak kell lenni, vagyis 2017.01.01-től lehet érvényesíteni. 
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III/2. A Megrendelő a havi vállalkozói díjat számla ellenében, a számla kézhezvételétől 
számított 30 napon belül a Vállalkozó részére, a …………………………… pénzintézet-
nél vezetett ………………………. számú számlára banki átutalással megfizeti.  
Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra esik, úgy a számla kiegyenlítésé-
nek határideje a munkaszüneti napot követő első munkanap. 
 
III/3. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamat 
felszámítására. 
 
III/4. Számlát kiállítani csak a ténylegesen nyújtott szolgáltatás teljesítését igazoló, 
Megrendelő képviselője által aláírt jegyzőkönyv alapján lehet, a tárgyhót követő hónap 
5.-ik napjáig. 
 
 

IIVV..  AA  sszzeerrzzőőddőő  ffeelleekk  jjooggaaii  ééss  kköötteelleezzeettttssééggeeii  
 
IV/1.A Megrendelő a portaszolgálati és recepciós tevékenység alapjául szolgáló jóvá-
hagyott belső dokumentumokat, valamint az egyéb szükséges előírásokat  2015. októ-
ber 01. napjáig a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. Az esetlegesen bekövetkező 
változásokról a Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást. 
 
IV/2. A Megrendelő képviselője jelen megállapodás végrehajtása során, a Debreceni 
Vízmű Zrt. Biztonságtechnikai megbízottja, a szerződés aláírásának idején Kass Zsolt. 
 
IV/3. A Megrendelő a portaszolgálati és recepciós tevékenység ellátása során rendsze-
resen jogosult ellenőrizni. A Megrendelő részéről ellenőrzésre és utasítás adására 
Ányos József. vezérigazgató, Kass Zsolt biztonságtechnikai megbízott valamint illeté-
kességi területen üzemvezetők, helyettesek. A Megrendelő utasítási joga nem terjed ki 
a Vállalkozó által végzett tevékenység szervezésének módjára. A Megrendelő utasítá-
sa nem teheti terhesebbé jelen megállapodásban foglalt őrzési és recepciós díjon túli 
eseti díjazás nélkül a vállalt tevékenység végzését. 
 
IV/4. A Vállalkozó képviselője, illetve az általa megbízott személy/ek a rendészeti tevé-
kenység ellátását rendszeresen kötelesek ellenőrizni. 
 
IV/5. A Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt a szolgáltatás teljesítése során észlelt 
minden olyan jelenségről és körülményről, amely a létesítmények biztonságával össze-
függ. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy kellő tájékoztatást ad a Vállalkozó 
képviselője részére a vállalkozás tárgyát képező objektumok adatairól, az abban vége-
zett vagyonvédelmi tevékenységet érintő folyamatok jellegéről, a fenti adatokban bekö-
vetkezett – a szolgáltatási tevékenység szempontjából jelentőséggel bíró – változások-
ról.  
 
IV/6. A Vállalkozó nem felel azért, ha a szerződésben foglalt szolgáltatások egészben 
vagy részben nem teljesíthetőek a Vállalkozó tevékenységi körén kívül eső, a Vállalko-
zó által, az elvárható legnagyobb gondosság mellett sem elhárítható okból (vis maior). 
(Ilyenek lehetnek pl.: külső sztrájk, vagy leküzdhetetlen időjárási, illetőleg közlekedési 
akadályok, stb.) Ilyen esetekben az objektumok őrzés-védelmét a váltási rend nyújtá-
sával biztosítja a Vállalkozó. 
 
IV/7. A Vállalkozó tevékenységét a ………………………. biztosítónál ……………. köt-
vényszám alatt kötött általános felelősségbiztosításának fedezete mellett végzi, s köte-
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lezettséget vállal arra, hogy felelősségbiztosításait legalább az ajánlati felhívásban 
szereplő limithatárral jelen szerződés fennállása alatt fenntartja.  
 
A Vállalkozó felelőssége az általa, vagy alkalmazottai által bizonyíthatóan szándéko-
san, vagy súlyos gondatlansággal – ideértve a vállalkozási szerződésben, belső utasí-
tásokban szereplő előírásoknak nem megfelelő munkavégzéssel – a Megrendelőnek 
okozott és a Megrendelő biztosítása útján meg nem térülő károkért áll fenn. A Megren-
delő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a biztosítási szerződés tartalmát és terje-
delmét megismerte, a Vállalkozó felelősségének határaként elfogadta. A biztosítási 
szerződés tartalmának ismeretét a Megrendelő jelen okirat aláírásával igazolja. 
 
IV/8. Ha a Vállalkozó őrizete alatt álló létesítményekben sztrájk van, akkor a Vállalkozó 
portaszolgálati/recepciós feladatokat ellátó dolgozói a szorosan vett tevékenységükön 
túl más feladatot nem látnak el. Különösen nem végezhetnek olyan tevékenységet, 
amelynek sztrájktörő jelleget lehet tulajdonítani. 
 
IV/9. A portaszolgálati és recepciós feladatok tekintetében a Vállalkozó a Megrendelő-
vel áll jogviszonyban. A Megrendelő oldalán bekövetkező jogutódlás, követelés en-
gedményezése a Vállalkozóra jelen szerződésben foglaltaknál terhesebb kötelezettsé-
geket csak a szerződés közös megegyezéssel történő módosítása esetén eredmé-
nyezhet.  
 
IV/10. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely jelen szerződés tárgyát képező tevékenység eredményességét, vagy 
kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. A Megrendelő ugyancsak köte-
les a tudomására jutó minden ilyen körülményről a Vállalkozót kellő időben tájékoztatni. 
 
IV/11. A Megrendelő jelen szerződés fennállása alatt az 1. sz. mellékletben szereplő 
telephelyek portaszolgálati és recepciós feladatainak ellátása céljából – figyelőszolgá-
lat biztosítása kivételével – más vállalkozással nem szerződik. 
 
IV/12. A Vállalkozó a feladat tényleges teljesítésébe teljesítési segédet vonhat be, 
amennyiben a Megrendelő ehhez hozzájárul. A jogosan igénybevett teljesítési segé-
dért a Vállalkozó úgy felel, mintha a teljesítés során maga járt volna el. 
 
 

V. Együttműködési feltételek 
 
V/1. A Felek e szerződés teljesítése érdekében messzemenően együttműködnek, eset-
legesen keletkezett vitáik elintézését közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg. 
 
V/2. E szerződés csak írásbeli formában, mindkét fél e célra felhatalmazott képviselői-
nek aláírásával módosítható. 
 
V/3. A Megrendelő jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja adatainak (név, 
székhely, szerződés tárgya) a vállalkozás keretében végzett tevékenység szabályait 
tartalmazó jogszabályok által előírt nyilvántartásban történő felvételéhez, a titokvéde-
lemre vonatkozó szabályok betartása mellett. A Megrendelő hozzájárulását adja, és 
egyben tudomásul veszi, hogy ezen nyilvántartásba a rendőrhatóság a tevékenység 
ellenőrzése során betekinthet. 
 
V/4. Jelen szerződés rendkívüli felmondással szüntethető meg, az alábbiak szerint. 
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4.1. Rendkívüli felmondással.  

Rendkívüli felmondásra okot adó körülmények. 

 nem fizetés esetén, ha a Megrendelő a benyújtott számla ellenértékét 
esedékességig, vagy a benyújtott, de el nem fogadott számlát az ese-
dékességtől számított 30 naptári napon belül nem egyenlíti ki, és az azt 
követően kiküldött fizetési felszólítás sem járt sikerrel. A számla ellenér-
téke teljesítettnek minősül a számla értékének a Vállalkozó pénztárába 
készpénzben történő megfizetése napján, vagy a Vállalkozó bankszám-
láján történő jóváírás napján. 

 Felekkel szembeni csődeljárás, felszámolási eljárás megindítása 

 A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező tevékenységét nem a szerző-
désben meghatározottak szerint látja el. 

 
V/5. A Felek kötelesek a szerződés tartama alatt a tudomásukra jutott, az üzleti tevé-
kenységükkel összefüggő adatokat, tevékenységükre vonatkozó alapvető fontosságú 
információkat bizalmasan kezelni és azokat megőrizni, tekintettel arra, hogy azok üzleti 
titoknak minősülnek. 
Jelen szerződés hatálya alá tartozó szolgáltatásokkal kapcsolatos információt harma-
dik személy részére önállóan egyik fél sem adhat ki, kizárólag csak az írásban történt 
egyeztetést követően. 
A Vállalkozó a tevékenysége ellátása során köteles a személyiségi és egyéb adatvé-
delmi előírásokat maradéktalanul betartani, betartatni. 
 
V/6. E szerződésben és mellékletében nem említett feltételekre nézve a Polgári Tör-
vénykönyv vállalkozásra vonatkozó rendelkezései az irányadók, valamint a jelen szer-
ződésben körülírt tevékenység jellegéből eredő mindenkor hatályos jogszabályok ren-
delkezései. 
 
V/7. Jogvita esetén a Felek a hatáskörrel rendelkező Debreceni Járás Bíróság kizáró-
lagos illetékességét ismerik el. 
 
V/8. A szerződés a csatolt mellékletekkel együtt érvényes. 
 
V/9.A Felek a szerződést, együttes elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt jóváhagyólag 5 példányban írták alá. 

 
 
 
 

Kelt: Debrecen, 2016. ………………. hó …… nap 
 
 
 
 
 
 

……………………………… ……………………………… 

MMeeggrreennddeellőő  VVáállllaallkkoozzóó  
cégszerű aláírása cégszerű aláírása 

 


