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SZOLGALTATAST SZNNZ6NNS

amely ldtrejdtt

egyr6szr<il a F6virosi Onkorminyzat Csarnok 6s Piac Igazgat6siga (1117 Budapest,

K6rdsy J6zsef u. 7-9., kdpviseli dr. D6nes Akos igazgat6) mint Megrendel6,

mtsrlsnol az OPUS Kft. (l 139 Budapest, VAci rit 99., k6pviseli: Kendli Jtlcint)

Cdgbejegyz6s szirna: 0l-09-163999
Ad6szrirna: 1 07 127 40-2- 4 |
Pdnzforgalmi jelzoszima I I 600006-00000000-193 | 1937

a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi CXCVL tdrvdny 11. $ (10) bekezddse szerint, mint

6tl6that6 szeNezet, mint Szolgfltat6

k6z6tt a F<ivarosi Onkormrinyzat Csamok 6s Piac Igazgat6s1ga kezel6s6ben l6v6

Vasarcsamokok 6s Uzletkdzpont napi, heti, havi, negyed6ves takaritilsa, fdlevenkdnti

nagltakaritrisa, napi hullad€kmozgatasa cdlj6b6l ,,Ajfnlatk6r6 kezel6s6ben. 
_ 

l6v6

keieskedelmi l6tesitm6nyek, ziildteriiletek 6s a l6tesitm6nyekhez t*toz6 i6rd6'k
folyamatos tisztrintartisa, takaritisa 6s hullad6kmozgatisa" tiirgyriban TED 20L3lS 021-

032777 szim alatt lefolytatott kdzbeszerzdsi eljar6s eredmdnyek6nt. Szolgriltat6 a nevezett

elji{r6son dsszess6gdben legel6nydsebb ajinlatlval elnyerte a szolg6ltatris v6gz6sdnek j og6t.

1, A szerzfidCs tdrgta

A Fdvrirosi onkormanyzat csamok ds Piac Igazgat6s6ga kezeldsdben ldv6 al6bbi hat

kereskedelmi l€tesitmdny, zdldteriilet €s a ldtesitmeny ekJrrez tartoz6 jardak folyamatos

tiszttirrtartris4 takaritrisa 6s hulladdkmozg alisa az l. sz., 2. sz, 3. sz. 4. sz.,5. sz. 6s 6. sz.

melldkletek szerinti tartalommal:

1035 Budapest, K6rhfz a.37'41. K6rh{z utcai Vdsircsarnok 4'600 m2

1147 Budapest, Csiimdri rit 9-11. Bosnv{k t6ri Vfsdrcsarnok
Parkol6

7.800 m2
2.700 m2

1117 Budapest, K6riisy J6zsef u. 7-9. Feh6rviri riti Vdsircsarnok 7 '0194 ml
Kiils6 kdzleked6 1.438 m2

Arufeltiiltd b6vit6se 438 m2

Okt6ber 23. utca 6s a Feh6rviri ft
kdziitti ziildteriilet 1.546 m2

1119 Budapest, T6t6nyi {t 63.

1093 Budapest, Vimhiz krt. l-3.

T6t6nvi f ti UzletkbzPont 5.512 m2

V6mhriz kiirriti Visircsarnok 18.586 m2'

1083 Budapest, R.ik6czi t6r 7-8. Rr[k6czi t6ri Visircsarnok 4.582m2



Megr e nde 16 kdtelezetts d ge i

2.1 Megrendel6 v6.'llalja, hogy jelen szerz6d6s id6tartama alatt a szerz6ddsben
meghatarozott teriileteken rendszeres takaritest 6s hulladdkmozgat6st kizi.r6lag a
Szol 96ltat6val v 6 gez/.et.

2.2 Az elvfgzetl munk6t Megrendel6 6s Szolg6ltat6 k6pvisel6i naponta, bejar6s
alkalm6val kdzcisen veszik 6t 6s ezt a t6n1't naponta az tin. ,,Takarit6si napl6"-ban
dokument6ljrik, amelyben az dszrev6teleket, kifog6sokat is rdgzitik. A napl6ban
tdrt6nt bejegyz€sek alapjrln keriil sor a munka elv6gz6sdnek igazolisrlr4 amely a
sz5mli.lzds alapjht k6pezi. A napl6ban rdgziti Megrendel6 a takarlt6s min6s6gdve.
kapcsolatos 6szrev6teleit, kifogrlsait. Ugyanitt kertil rdgzitdsre az elozi napi
takarit6s ellen6rz6s soriin felmeriilt kifog6sok teljesitdsdvel kapcsolatos
ut6ellen6rz6sek dszrevdtelez6se. Tov6bb6 rdgzitdsre keriilnek nem teljesiilds eset6n
a kialakitott osaalyoz si pontrendszer alapjan tdrt6n6 pontlevon6sok is.

2.3 Megrendel6 a Szolg6ltat6 r6sz6re biaositj a a szerz6d6s targy6ban foglalt
feladatokhoz sziiks6ges informrici6kat, adatokat, illewe dokument6ci6kat, valaminr
a szem6lyes egyiittmrikdddst.

2.4 Megrendel6 t6rit6smentesen kdteles gondoskodni a munkav 6gz6shez sziiks6ges
elektromos 6s vizftildzali csatlakoz6sr6l, egy zarhatl raktrirhelyisdgr6l, valamint a
takarit6szemdlyzet rfszdre tart6zkod6si hely kijel6l6s6r6l 6s tisari'lkod6si lehet6s6g
biaositasdr6l.

2.5 Megrendel6 a felmeri.il6 eseti - rendkiviili esem6nyek utri.ni - takarit6sokra kiildn
megrendeldst kdszit. irdsos megrendel6s hirinydban az igy elvdgzett munka
ellendrtdkdt Megrendel6 nem egyenliti ki.

2.6 Megrendel6 a szolgilltat6s v!,gzdsdhez a Szolg6ltat6 munkav6llal6i r6sz6re kdteles
biztositani a takaritand6 teriiletre tdrtdn6 beldptet6st 6s benntart6zkodrist.

2.7 Megrendelci a szolgdltatiis v6,gz6sdhez a Szolg6ltat6 r6sz6re megfelel6 sz6m{
hulladdktarol6 ed6ny.t biaosit.

S zo lgdkatd kbte le zetts ige i

3.1 SzolgriLltat6 v6llalja, hogy tevdkenys6g6re vonatkoz6an mrikddteti az ISO 9001
Min6s6gir6nyitisi rendszert, vagy az Eur6pai Uni6 m6s tag6llam6ban bejegyzett
szewezet1.ol szitrmaz6 rendszert, vagy ezzel egyen6rt6kiit. Szolgdltat6 vallalja
tov6bb6, hogy tevdkenysdgdre vonatkoz6an miikddteti az ISO 14001
kdmyezetv6delmi vezetdsi rendszert, vagy az Eur6pai Uni6 mas tag6llam6ban
bejegyzett szerv ezettll szinmaz6 rendszert, v agy ezzel egyendrtdktit.

3.2 Szolgaltat6 v6llalja a szetzbdls tdrgyriban leirtak marad6ktalan teljesit6s6t, a
szerzodds hatrilyba l6p6s6nek napj6t6l.



3.3. Szolg6ltat6 v6llalja, hogy a takarit6szemdlyzet egys6ges, j6l megkiildnbdztetheto

munkaruhiban l5tja el feladat6t.

3.4 A Szolgrlltat6 tevdkenys6gdt a teljesitdskor drvdnyben ldvri jogszab6lyok,

rendeletek szakmai el6irrisok 6s a szerz6dds szerint kdteles vegemi, a t6le elv6rhat6

legmagasabb szinvonalon. Szolg6ltat6 koteles az ajriLnlatban megadott ds kit6ltdtt

,,Takaritrisi utasitris" alapjrin a tev6kenys6g€t vdgezni.
A Megrendel6 6s a SzolgilLltat6 vrfllaljrik, hogy a ,,Takaritrisi utasitiis"-ban
foglaltakat 6vente egy alkalommal k6z6sen feliilvizsgrilja €s elv€gzi a sziiksdges

m6dositrisokat, amennyiben azokat takarit6s-technol6giai, vegyszeres-haszndlati,

kdmyezetvddelmi, vagy egydb vonatkoz6 jogszabalyi eljrlLlisok indokolttii teszik.

3.5 Szolg6ltat6 v6llalja, hogy a 3.4. pontban foglaltaka az drintett dolgoz6kat ktil6n

kioktatja, az ismeretek elsaj6tit6s6r6l meggy6z6dik, an6l dokumentrici6t vezet.

Megrendel6 megbizottja jogosult meggy6z6dni ezen pont betarrisiir6l.

3.6 Szolgrfltat6 v6llalja, hogy a mell6kletben szerepl6 id6szakos feladatokon tril eseti

takaritrist, illet6leg a rendkiviili esemdnyek bekiivetkeztekor a szakszerii takaritasi

munkrilatokat a Megrendel6 helyi kdpviselet6ben eljrir6 vezet6 sz6beli megkeresdse

alapjrin haladdktalanul' megkezdi.
A Megrendel6 vdllalja, hogy a munk6val kapcsolatos irasos megrendel1st az

esemdny napjiin elkdsziti.

3.7 Szolg6ltat6 vrillalja, hogy a nyitvatartrisi id6 el6tt, legkevesebb f6l6r6val a

takarit6szem6lyzet munkakdpes ri{lapotban a szolg6ltauls hely6n tart6zkodik.

3.8 Szolg6ltat6 vallalja, hogy a megbizrissal jrir6 feladatokhoz a sziiksdges, szakmailag

felk6izitett szemdlyzetet biaositja, ahol sziiksdges mindkdt mftzakban is (ddlel6tt,

ddlut.in).
A mriszakv6lllsokat 6s a dolgoz6k h6tv6gi beoszt6s6t a Vrisrircsarnokok 6s az

Uzletk<izpont ig6nye szerint alakitja ki.

3.g Szolg6ltat6 a szerztidds egdsz id6tartama alatt biztositja a folyamatos

munkav6gz6st, betegsdg, szabadsag vagy miis szem'lyzeti probldma esetdn

haladdktalanul gondoskodik a megfeleki szakmai szinvonahi helyettesitdsr6l.

3.10 Szolgdltat 6 az iitzla okozott krir6rt teljes klrtdritdssel tartozik.

3.11 Szolg6ltat6 biztositja a takaritdshoz sztiks6ges gdpeket, berendezdseket, eszk6z6ket,

tatarito- 6s tisztit6szereket, a padozat csriszismentesitdset biztosit6 vegyszereket,

haszn6latos eszk6z6ket, szerszrimokat, egy6b anyagokat, kukazsrikokat, t6len a

sz6r6 anyagokat (s6, homok, ftir6szpor, stb.)
A haszn6iatban lev6 takarit6, tisztit6- 6s fert6tlenit6szerek, a padozat

csrisziismentesit6s biaosit6 vegyszerek min6s6ge mindenkor meg kell, hogy

feleljen a kdmiai biztons6gra vonatkoz6 tdrvdnyi el6ir6soknak, tovitbb| .az
alkaimazott vegyszer koncentr6ci6 rigy keriilji;n alkalmazrisra, hogy azz2l min4gt

,Haladoktalan int6zked6s fogalme: varatlanul bekovetkezo, sflyos takarltatlansdggal 0sszefllgg6 esemeny

alkalmaval igdnyelt olyan intCzkedds, amely es€tben a takaritatlans6ggal 6sszefllgg6 esemdny veszdM jelenthet

a vas6rl6 ko;on;Cg ds a k6myezet higiCniai 6llapot6ra ds az dlelmiszerbiztons1gru, ezert az igenyelt intCzkedds

megtdtele azonnali, ds nem t{ir halasztist.
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esetben a legnagyobb hatrisfokri tisztit6s, takaritottsdg 6s fert6tlenit6 hatiis legyen
e16rhet6.
Szolgriltat6 vallalja, hogy a takaritrishoz, fert6tlenit6shez hasmalt vegyszerek
beszerz€sdndl, tarol6srin6l 6s alkalmaz risrin6l a legnagyobb kdrtiltekintdssel jti.r el.
Vegyszerhaszn6latn6l maxim6lisan figyelembe veszi a mindenkori el6irasokat,
ktildn tekintettel a vasrirl6k, a piaci kiszolgalf szemilyzet 6s a takarit6 szemllyzet
biaons6g6t 6s a kdmyezet v6delm6t.
A Megrendel6 jogosult ellen6rizni a SzolgriLltat6 6ltal alkalmazott vegyszerek
hasznilalfit, kiil6n6s tekintettel a takarit6 g6pekn6l alkalmazott vegyszet
koncentr6ci6ra. Az ellen<irz6s kiegdsziilhet a vegyszeres minta laborat6riumi
ktiriilmdnyek kdzdtti bevizsg6,lis6val is. A bevizsgrflas sordn felmeriilt k6lts6g -
hib6s vegyszer koncentr6ci6 eset6ben - a Szolgriltat6t terheli.

3.12 Smlg|ltato csak a munkaegdszsdgiigyi el6irasoknak megfeleki 6s erkdlcsi
bizonyitv6nnyal rendelkez6 munkatiirsakat foglalkoztathat. Dolgoz6i n6vsor6t
kdteles a szolg6ltatris megkezd6sekor a Megrendel6 rendelkez6s6re bocs6tani, a
vdltozisokr6l Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiteni.

3.13 Szolg6.ltat6 v6llalja, hogy Megrendel6 ri'ltal brirmely okb6l kifogasolt takarit6t
halad6ktalanul m6sikkal helyettesiti.

3.14 Szolg6ltat6 v6llalja, hogy a piaci hulladdkok gytijt6s6t szelektiven v6gzi. Vegyes
piaci hulladdk, papir karton-csomagol6 anyag, Sllati eredetri hulladdk, miianyag
hulladdk, fal6d6ft 6s piaci komposzt6lhat6 ztild hullad6k.

3.15 Szolg6'ltat6 vAllalja az lgazgat6sig tulajdon6ban l6v6 tdmdrit6, billent6 6s brilaz6
berendez6sek kezel9sdt, tapasnalattal rendelkez6, oktatdsban r6szesitett dolgoz6val.
A berendezdsek kezel6sdnek oktat6s6t a Megrendel6 szervezi meg.
A SzolgriLltat6 kdteles a papir 6s karton hullad6kot b6lin6 g6p alkalmaz6s6val
sz6llithat6 6llapotba hozni.
A berendezdsek kiils6 burkolatrinak munkav6gzds utrini letisztitrisa a Szolgeltat6
feladata.
A berendez6sek megfelel6 mriszaki 6llapotrir6l rendszeres karbantartdsar6l, a
Megrendel<i kdteles gondoskodni.

3.16 Szolgaltat6 v6llalja, hogy a napi vegyszer felhasznril6sr6l nyilviirrtartist vezet.

3.17 A Szolg6ltat6 v6llalja, hogy kdmyezetkim6l6 vegyszereket haszn6l fel a
tevdkenys6ge soriin.

3 . 1 I A SzolgAltat6 v6llalj a, hogy valamennyi telephelyre biaosit a munka
megszervez6s6hez 6s ellen6rz6shez felel6s vezettit napi 24 6ra rendelkez6sre
rlllissal.

3.19 A Szolg6ltat6 v6Lllalja, hogy a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi CXCVI. tdrv6ny
11. $ (11) bekezd6sdben irtakat marad6ktalanul teljesiti.

3.20. A megrendel6nek jog6ban iill m6dositani kereskedelrni l6tesitmdnyeinek nyiwa
tan s ! a Szolgriltat6 kdtelessdge a takaritrlst a mindenkori nyitva tartrishoz
isazltani.



4. A szerzfdis teljesitisCnek ellenCrtCke, t zetisifeltCtelek

4.1 A jelen szerz6d€s keretiben a Szolgdltat6nak teljesitend6 frzptest a szerz6ddses 6r

p6nznem6ben (HUF) kell teljesiteni.

4.2 Szerzhdo felek a szolgri{tatris ellendrtdkdt,

1035 Budapest, Kdrtuiz u. 37-41.
754.000,- Ft+AF Nh6, azaz H€tszizdwenndgyezer forint+ AlAfnO

I 147 Budapest, Csamori ilt 9-1 l.
1,134.000,- Ft+Afa/h6, azaz Egymilli6-s zflzhrmincn'gyezer forint+ Af,C,4rO

1117 Budapest, Kdrbsy J6zsefu. 7-9, ds

az Oktdber 23.-ai utcai zdldteriilet
1.803.000,- B't+AFA/h6, azazEgytilli6-nyolcszrizhdromezer forint+ ApenrO

I 1 19 Budapest. Titdnvi ilt 63.

891.000,- X't+AFA/h6, azzzNyolcsziakilencvenegyezer forint+ AFA/h6

1093 Budapest, Vdmh.iz krt. 1-3.

5.140,000,- F t+AFA/h6, azaz otmilli6-szinnegyvenezer forint+ AFA/h6

1083 Budapest, Rdl@czi tdr 7-8.

1.550.000,- Ft+AF Nh6, azazEgymilli6-dtszdztitvenezer forint+ Af enO

iisszegben rillapitj6k meg. A szolg6ltatdsi dij magiban foglalja az 1. sz',2' sz',3'
s2.,4. s2,5. sz. 6s a 6. sz. mell6kletben r6szletezett feladatok elv6gz6s6nek dij6t,

tov6bb6 a szolg6ltatris v'gzlslhez szilksdges takarit6- ds tisztit6szerek, vegyszerek,

egy6b anyagok 6s eszkdzhasznrilat d.(61, valamint a jrlruldkos kol$egeket.

Az eseti megrendeldsek rezsi 6radij6nak mdrtdke: 955,- Ft/f6+AFA

SzolgA'ltat6 6ltal a szerzld's keret€ben vdgzett szolgdltatrisokra felszrimitott arak a

nyertes ajrinlatban szerepl6 id6tartamig (v6llalt irtartfs 36 h6nap) nem tdrhetnek

ei az ajrinlatban szerepl6 Arak16l. Ezt kdvetden az 6rak 6vente, legfeljebb a KSH

6ltal hivatatosan kozzltett, el<iz6 €we vonatkoz6 szolg6ltatrisi infl6ci6 m6rtdk6vel

niivekedhetnek. A dijemel€s m€rtdk6t felek el6zetesen egyeztetik.

4.3 A szolg6ltatrls ellen6rt6kdnek kiegyenlit6se havonta, a szolg6ltat6 6ltal az eloz6

pontban foglaltak figyelembev6tel6vel kirillitott sziLrnla alapjrin dLtutalfusal tdrtdnik,

a szimla elfogad6s6t6l szimitott 30 naptriri napon beliil.
A pdnziigyi teljesitds napja a szolg6ltat6 bankszrfunl6jan t6rt6n<i j6v6ir6s d6tuma.

4.4 Az 6tutal6s teljesites6nek felt6tele a szitmlba 6llitou szolgriltat6i teljesifineny,

Megrendel6 6ltal ttirtdn6 teljesitdsigazolasa.



E llendnisek ds viagdlatok

5.1 Mindazon eljri.nisok 6s vizsgalatok tartomak ide, amelyek megallapitjrik, hogy a
szolg6ltatiis szinvonala, az alkalmazott eszkdzdk 6s technol6gia, a felhaszn6lt

anyagok, takarit6szerek megfelelnek-e a szerz6d6sben foglaltaknak.

5.2 A Megrendel6 megbizottjrinak (megbizottjainak) jog6ban 6ll megvizsg6lni - akar
naponta - a szolglrltatitst, az alkalmazott eszkdzdket, tisztit6szereket 6s egy6b

anyagokat, hogy azok megfelelnek-e a szerz6d6ses felt€teleknek. A vizsg6latok
alapj6t a nyertes ajrinlat mriszaki leir6sa k6pezi.

5.3 Amennyiben a takarit6s sor6.n felhaszn6lt tisztit6szerek 6s/vagy az alkalmazott
technol6gia nem felelnek meg a mriszaki felt6teleknek, irgy a Megrendel6 azokat
visszautasithatja, 6s a Szolgri,ltat6 kdteles t6ritdsmentesen kicserdlni, vagy megtenni
a sziiks6ges m6dositiisokat, hogy a tisztit6s zerek, a technol6gia megfeleljenek a

kdvetelmdnyeknek.

5.4 Amennyiben a takarit6s ellen6rz6se sonfur Megrendel6nek min6s6gi kifog6sa van,
azt a,,Takaritiisi napl6ban" r6szletesen, ir6sban rdgziti. A Szolgeltat6 a min6s6gi
kifog6s szerinti takarit6si mtiveletet, a halaszthatatlan takaritrist ig6nyl6
feladatoknil a bejelentdst kdvet6en azonna| egy6b kifog6sok esetdn a bejegyz6s6t
k<ivet6en, de legk6s6bb 2 6ran beli.il megkezdi 6s intdzkedik a min6l el6bbi - de
m6g a kifog6s napjrin tdrt6n6 - kijavitrisr6l. Amennyiben az ut6ellen6rz6s soriiLn a
minrisdgi kifog6s m6g fennall, akkor a Megrendel6 jogosult - a mulaszl6s
mdrt6k6t6l ffigg6en - a 7. sz. mell6kletben szerepl6 osztAlyozisi pontrendszer
alapjrin pontlevondsra. A min6s6gi kifogriLs miatti dijlevonrisokat a,,Takaririsi
napl6"-ban ir6sban kell rdgziteni. A Szolgriltat6 a h6 v6g6n a,,Takaritrisi napl6"-
ban szerepl6 min6s6gi kifog6sok miatti, levon6sokkal cscikkentett dsszegri sziirnlit
allithat ki.

A min6s6gi kifog6s miatti levon6s (ok)t6l ftiggetleniil a Szolg6ltat6 kdteles a
min<is6gi kifog6s megszUntetese 6rdek6ben:
- fjb6l takarittatni, legk6s6bb a Megrendel6 bejegyzds6t k6vet6 2 6ran beliil,
- ktl6nbdz6 technol6giai vri'ltoztatiisokat eszkdzdlni;
- a takaritrist v6gz6 szemdly(ek) helyett m6s szem6ly(eke)t kijeldlni.

A Megrendel6 min6s6gi kdtb6rt kitt ki az al6bbiak szerint:
A Megrendel6 az egyes feladatokhoz pontsziimot rendel. Egy pont 6rt6k6n az
aj6nlatt6teli dokument6ci6ban meghatr{roz6sra keriilt forintdsszeget 6rti. A
Megrendel6 az ellen6rzdsei soriin r<igziti, hogy mely feladatok nem keriiltek
elv9gz6sre, 6s az adott feladathoz rendelt pontsz6m keriil a forint<isszeggel
beszorzisra. A Megrendel6 a min<isdgi kifog6sok pont6rtdket havonta dsszesiti 6s

az dsszesitett pont6rt6khez a 7. sz. mell6klet szerinti tartoz6 forint6sszeg keriil
levon6sra a havi titalanydijb6l.

Szolgdkatd nem szerzddisszer ii teljesltise

A Szolg6ltat6nak a szolg6ltat6s teljesitds6t folyamatosan kell vdgemie.



A Szolg6ltat6 szolg6ltat6si kdtelezetts6geinek nem szerz6ddsszerii, vagy nem teljesit6se

eset6n (kiv€ve a vis maior esetdt) a Szolg6ltat6val szemben az albbi szankci6k is
6rv6nyesithet6k:
- 5.4 pontban a 7. sz. melldklet szerinti min6s€gi dijcsdkkentds,
- k€sedelmi, hibds vagy meghiusulisi kdtbdr drv6nyesitdse,
- k6rt6ritisi iginy trimasztrisa 6s a szerz6d6s SzolgAltat6 mulasztiisa miatti felmondrisa'

Amennyiben a szeruod's teljesit6se sorrin barmikor a szolgriltat6 szii.rniira olyan

k6riilm6ny riil el6, amely akad lyozza a teljesitdst, rigy a Szolg6ltat6nak haladdktalanul

6rtesitenie kell inisban a Megrendel6t a k6sedelem t6ny6r6l, okair6l ds viirhat6

elhuz6ddsiLr6l.

6.1 Kdsedelmesteljesitds
Amennyiben a szolg6ltat6 elmulasztja a szerz6ddsben v6llalt kdtelezetts6geinek

teljesitdsdt a szerz6d€sben v6llalt teljesitesi hatrlrid6n beliil, rigy a Megrendel6

kdsedelmi kdtbdne jogosult. A kdtbdr jogcime az adott helyszinen el nem v6gzett

takarit isi szolg6ltatrls, mely az eredm6nyteleniil eltelt teljesitdsi hatarid6t6-

sztimitand6 6s ff.iggetlenill is drvdnyesitheti Megrendel6 a kialakitott osz].alyzflsi

pontrendszert6l.
A Megrendel<i a ktitbdrt meghalad6 krlrig6ny6t is drv6nyesitheti a Szolg6ltat6val

szemben.
Megrendel6nek jog6ban 6ll az esed6kess6 v6lt ktttbdrt a szolgdtat6si dijb6l

visszatartani.
Kdsedelmes teljesites eset6n a kdtbdr mdrt6ke az eredm6nyteleniil eltelt teljesit6si

hatririd6t k6vet6 minden k6sedelmesen eltelt nap utdn az adott l6tesitm6ny havi

nett6 dijinak 0,57o-a.

6.2 Hib6s teljesitds
Amennyiben a Szolg6ltat6 nern a szerz6ddsben v6llalt kdtelezettsdgeinek megfelel6

min6s6gben v6gzi a szolgltatls1 a Szolgriltat6 kdteles a takarit6st 2 6ni.n beliil sajdt

k6lts6gdre ism6telten, megfelel6 min6s6gben elv6gezni.
A hib6s teljesit6sb<il ered6 krirokdrt Szolgriltat6 teljes k6ni felel6ssdget viillal.

Ha a Szolg6ltat6 mindsdgileg kifog6solhat6 szolgriltatast v6gez, a Megrendelo

ugyanolyan m6rt6kii kdtbdrt kdvetelhet, mint a szolgiiltati's k6sedelme esllq 1P
az idorc, mely a hiba bejelentesdt6l a kifogastalan min6s6gben t6rtdn6 teljesitdsig

eltelt. A hib5s teljesit€s ut6ni kdtbdr fiiggetlen a Megendel6 6ltal kialakitott

osztdlyozdsi pontrendszert6l.

6.3 A min6s6gi kifogasok kezeldse

A min6s6gi levonilsok a 7. sz. mell6klet szerint tdrtdnnek.

Felek meghirisul6snak tekintik, ha a Szolgriltat6 neki felr6hat6 okb6l a teljesitest

nem tudja folytatni, vagy nem szrinddkozik folytatni 6s a szolg6ltatris nyujtrisanak

helyszindr6l levonul. Ene az esetre a Felek egy havi ellenszolg6ltatris mdrtdk6nek

megfelel<i meghiusul6si kdtberfizet6si kdtelezetts6get ktitnek ki.



Vis maior

7.1 A Szolgrlltat6 nem sirjthat6 k6rt6ritdssel vagy a szerz6ddst6l val6 elilllssal, ha a
kdsedelmes teljesit6s vis maior eredm6nye.

7.2 A jelen pont 6rtelmez6se szempontj6b6l a vis maior olyan esetekre vonatkozik,
amely a Szolgrfltat6 6rdekkdr6n kivtil kdvetkeznek be, nem a Szolg6ltat6 hibAjAb6l
vagy hanyags6g6b6l. Ilyen esetek lehetnek pl. sztrrljk, h6boru vagy forradalom,
titzeset, itrviz, jitrvriny, karant6n korl6tozasok 6s sz6'llititsi embarg6.

7.3 Vis maiorra Szolg6ltat6 csak akkor hivatkozhat, ha ajrinlott levdlben drtesiti
Megrendel6t a vis maior t6ny6r6l, okar6l, val6szinii id6tartamar6l, 6s a lev6lhez
csatolta a Szolg6ltat6 szdkhelye szerint illet6kes Kereskedelmi Kamara
tanitsitv6ny6t.

'1 .4 Amennyiben a Megrendel6 egydb iranyri ir6sos utasitast nem ad, a Szolgri,ltat6nak
tov6bb kell teljesitenie szerz6ddses kdtelezetts6geit, amennyiben az 6sszerfien
lehets6ges, 6s meg kell keresnie minden 6sszerii alternativ m6dot a teljesit6sre,
amelyet a vis maior esete nem g6tol,

Alvtillalkoztis

8.1 A Szolg6'ltat6 kizir6lag a nyertes ajrinlat szerinti alv6llalkoz6t vonhatja be a
teljesit6s sorii,n. Az alv6llalkoz6 szem6ly6nek megv6ltozbfisri.hoz Megrendel<i
el6zetes hozz|jirulisa sztiks6ges. Bevonrisrira csak abban az esetben keriil sor, ha
az ij alvillalkoz6 megfelel a tdrv6nyi el6ir6soknak.

8.2 Szolg6ltat6 a teljesit6s sor6n alv6'llalkoz6j6€rt rigy felel, mintha a szolg6Lltatilst maga
vdgezte volna.

Szavatosstig

9.1 A Szolg6ltat6 szavatolja, hogy a szerzodds keret6n beliil dltala biztositott g6pek,
berendez6sek, eszkdzd'k, anyagok 6s kell6kek, valamint az elvlgzetl szolgaltatiisok
megfelelnek a vonatkoz6 szabvrinyoknak, tov6bb6 a dokumentaci6ban
megfogalmazott, az ajd.nlatban elfogadott - ott rdszletezett - el6ir6soknak 6s

min6s6gi kdvetelmdnyeknek.

9.2 Szavatoss6got vriLllal tov6bb6 arra, hogy a felhasznillt takarit6- 6s tisztit6szerek,
vegyszerek alkalmasak a rendeltet6sszerfi haszn6latra, valamint azok mentesek
mindenfajta eg6szs6gre 6s kiirnyezetre irtalmas hatist6l. Amennyiben a
Szolgri'ltat6 a teljesitds sordn olyan anyagot, vegyszert alkalmaz, amely a

ldtesitmdny szerkezetdben, jar6feltileteiben 6s hasznrllati trirgyaiban,
berendez6seiben bizonyithat6an krirt 6s 6rt6kcs6kkendst okoz, abban az esetben
kdteles azt Megrendel6 r6sz6re teljes krirtdrit€si kdtelezettsdg mellett megt6riteni.



10. Vidis kCrdisek rendezise

l0.l A Szolg6ltat6nak 6s a Megrendel6nek meg kell tennie mindent annak 6rdekdben,

hogy Lirgyalisok ritjrin rendezzenek minden olyan n6zetelt6r6st vagy vitrit, amely

ktizdtti.ik a szerz6dds keretdben vagy a szerz6ddssel kapcsolatban meriiLl fel.
Minden felmer0l6, a szerzodfls teljesit€sdt akad6lyoz6 kdriiLndnyr6l a felek
kdlcsdndsen k<itelesek egym6st tdjdkoztatni.

10.2 Ha a Felek az emlitett kdzvetlen t4rgyalisok megkezddsdttil szimitott 30 napon

beliil nem tudjrlk megoldani a sz.erzbdfls alapjriLn vagy ezzel dsszeftiggdsben

keletkezett jogvitajukban a Megrendel6 szdkhelye szerinti Bir6sdg kizrir6lagos

illet6kess6s6t kdtik ki.

11, Az informdcilik felhaszndldsa

11.l A Szolgri'ltat6 a Megrendel6 el6zetes irdsos hozzdjrlrulisa n6lktil az eli6n6s

folyamdn tudomrisrira jutott informdci6kat kizrir6lag a szerufid*s teljesit6s6re

haszndlhatj a fel.

11.2. Sem a Szolg6ltat6 sem a Megrendeki - k6z6s inisos hozz6jrirulis ndlkiil - nem

hozhatja nyilvii.noss6gra a szerzbdlst, vagy annak brirmely kikdtds6t, aa abban

fo glalt informdci6kat.

I 1 .3. A Szolgriltat6 alkalmazottai 6s megbizottai fel6 tiirt€n<i inform6ci6k6zl6snek
bizalmasnak kell lennie, 6s csak olyan mdrtdkig megengedett, amely a szerz6dds

teljesitdsdnek szempontj6b6l felt6tleni.il sztiksdges.

12. A szenfiHs mddosftdsa, megsziindse

l2.l A szerz6d6st a Felek hatdrozott id6re kdtik, 2014. mdjus 16-t6l 2018. mdjus 15-ig.

A szolgrfltatrls megkezd6sdnek napia20l4. m6jus 16.

A szerz6d4s felmondrisa bri,rmelyik f6l 
'fltal 

lrasban kezdemdnyezhetti. A jelen

szeruldls h6rom h6napos felmondrisi id6vel indokol6s ndlkiil felmondhat6.

12.2 Szenod' Felek a mrisik f6l stlyos szerztiddsszegdse esetdn jogosultak jelen

szerz6d6st irrisban, egyoldahi nyilatkozattzl, azonnali hatri{lyal felmondani.

Stlyos szerz6ddsszegdsnek min6siil:

Szolgdltat6 rdszirdl:
- a vonatkoz6 hat6s6gi el6inisok be nem tartiisa;
- a nemzeti vagyonr6l sz6l6 tdrvdnyben irt kiitelezettsdgek megszeg6se;

- a szolg6ltatds nyujtrisri.nak egyoldahi, Megrendel6 egyet6rt6se ndlkiili le6llitisa;
- sorozatosan min6sdgileg kifogrisolhat6 szolgriltatris nyijtfua'
- a 7. sz. melldkletben szerepl6 pontozdsos min6s6gi levonrlsok, ha a

tdrgyh6napban meghaladjfrk a havi takaritrisi dij dsszegdnek a 20 yo'6t, illetve a
gdngydlitett takarit si dijtetelek 15 yo-Lt.



Megrendel6 rdszdrdl:
- nem biaositja a szolgriltatris v6gzss6hez sziiks6ges, jelen szerz6d6sben v6llalt

kdtelezetts6geit.

12.3 A szerzod|s azonnali hat lllyal, - bri.rmely fel rdsz6r6l - telephelyenkdnt is
felmondhat6 a 12.2 pontban megjeltilt srilyos szerz6d6sszeg6sek eset6n.
Rendes 3 h6napos felmond6ssal - telepenk6nt is felmondhat6 abban az esetben, ha
a F6varosi Onkormdnyzat, mint tulajdonos b6rmely a szerz6ddsben szerepl6
telephelyet 6rt6kesiti.

12.4 Szelzbdl Felek a szerz6d6s megsziinds6t kdvet6 15 napon beliil kdtelesek
egym6ssal kdlcsdndsen elszilmolni.

12.5 A tittgyi szerzodds mindennemri m6dositilsa 6s kiegdszit6se ir6sos form6ban a
szevodb felek egyetdrtdsdvel, a Kbt, valamint a Polgri.ri Tdrv€nykdnyv alapjan
lehetsdges.

12.6. Szolg6ltat6 tudom6sul veszi a Kbt. 125. g (4) bekezd6s6re tekintettel, hogy
a) nem fizethet, illetve sziirnolhat el a szerz6d6s teljesit6sdvel dsszeftigg6sben olyan
kdlts6geket, melyek a Kbt. 56. g (l) bekezdds k) pontja szerinti feltdteleknek nem
megfelel<i trirsas6g tekintetdben meriilnek fel, 6s melyek Szolg6ltat6 ad6kdteles
jdvedelm6nek cs6kkent6s6re alkalmasak;
b) a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezet6t a
Megrendel<i szitmira megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) bekezddse szerinti
iigyletekr<il Megrendel6t haladdktalanul 6rtesiti.

12.7. Szolg6ltat6 tudom6sul veszi, hogy a Kbt. 125. g (5) bekezd6s6re tekintettel, a
Megrendel6 jogosult 6s egyben kdteles a szerz6d6st felmondani - ha sziiks6ges
olyan hatririd<ivel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata
ell6lisar6l gondoskodni tudjon - ha
o) a Szolgiltatoban kdzvetetten vagy kdzvetlenvl. 25Vo-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint
jogkdpes szewezet, amely tekintetdben fenniill az 56. g (l) bekezd6s t/ pontjdban
meghatirozott valamely feltdtel,
b) a Szolg6ltat6 kdzvetetten vagy k<izvetlennl 25%o-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint
jogkdpes szervezet, amely tekintet6ben fennri.ll az 56. $ (1) bekezd6s t) pontjdban
meghatiiLrozott valamely felt6tel.

Kbt. 125. $ (5) bekezd6s szerinti felmondas esetdn a Szolgri.ltat6 a szerz6d6s
megszrindse el6tt mar teljesitett szolg6ltatr{s szerz6d6sszerii pdnzbeli ellendrt6kdre
jogosult.

1 3. Szenfidisl biztosffii melldkkdtelezettsig

A meghirisul6si kdtb6r m6rt6ke: egy havi ellenszolgdltat6s m6rt6k6nek megfelel6 risszeg.
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11. Zdrd rendelkezCseh

14.1 Jelen sz.erz,6d$s al6ir6senak napj6t6l hatiilyos. A szerz6dds elv6lasztlratatlan reszit
k€pezi a szolg6ltatds munkamflveleteit tartalmazo 1-6. sz. mell€klet ds a min6sdgi

kifog6sok miatti dijlevonAst tartalmaz6 pontrendszet a7. sz' melldkletben.

14.2 A szerzj1d{s ertelmezdsdre 6s a szerz6d6sben nem szab6lyozott rendelkezdsekre

vonatkoz6an MagyarorszAg hatAlyos jogszab6lyai az irdnyad6k.

14.3 A szerzbddst a felek attanulmdnyozis utin, mht akaratukkal mindenben

megegyezbt 5 (ttt) eredeti pdldrinybanj6v6hagy6lag irj6k al4.

Budapest, 2014. m6jus 12.

!o44 o{ ,t{

Megrendel6 r6s?.6r61: Szolg{ltat6 r6sz6r6l:

oPus Kft
1139 Budapesl VAci 0t 99'

Cqi.; 01-09'163999
laosiam; 1o712710'211
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A Szolgriltatrisi Szerz6d6s 1. sz. mell6klete
(K6rhdz utcai Vdsircsarnok)

Napi nyitds el6tti feladatok
- Az itnrsziilititsb6l ered6 szernvez6d6s eltivolitrisa. takaritris.

Nyitva tartds ideje alatt folyamatosan v 6gzend6 feladatok
Takarltds napi folyamatos fe ladatai

- A padozaton (kiivezeten) keletkez6 szennyez6d6sek sziiks6g szerinti k6zi takaritisa
(szlLraz sepr6s, vizes felmosris).

- A szerndt tdmdrit6 berendez6s kezeldse, k6mydk6n folyamatos takaritrlsa 6s

fert6tlenitdse.
- A falikutak ds kdmydkiiknek tisztantart6sa.
- Keresked6i WC-k (2xl db WC kagyl6 6s k6zmos6) takaritasa.
- Keresked6i WC-k WC papirral 6s kdzmos6val va16 elldtasa.
- Takarit6i szemllyzet r6szire ifiadott szocirlLlis helyis6gek (ttltdz6, WC, zuhanyz6)

takarit6sa.
- Szem6ttrirol6 ed6nyek mosasa, fert6tlenit6se 6s tisztrin tiirt6n6 kihelyezdse.

Hulladd lonozgatas napi folyamatos feladatai
- A szdtdobdlt hullad6kok dsszeszed6se.
- A megtelt hullad6kuirol6k iirit6se, 6s a kdzponti szem6tt6rol6ba val6 szii,llit6sa.
- Ertdk ndlkiili g<ingydleg (bele6rwe a raklapokat is) dsszegffit6se, risszerendezdse.
- PapirgiingydlegbiiinAsa.
- Az illeg6,lisan felragasztott kdzlemdnyek, hirdet6sek eltrivolitrisa.
- Alati eredetii hullad6kok elkiildnitett gyrijt6se, ritv6teli dokumentdci6 v6gzdse.

Napi zrirdsi feladatok
- Valameruryi hullad6k dsszegyiijt6se, a szemdttrirol6 ed6nyek kiiiritdse, a kdzponti

szemdttrirol6ba val6 elhelyezdse, az ed6nyek mos6sa, a tart ilyok tiszt6n val6
kihelyez6se.

- A v6s6rcsamok kdzleked6 tertileteinek felseprdse 6s sziiksdg szerinti felmosrlsa.
- A sz6llit6 raklapok dsszerendez6se.

H6tv6gi nagytakaritrisi feladatok
- A viisiircsamok padozatrinak vizes, fert6tlenit6szeres felmos6sa, takaritasa vizes

tdml6vel, fagymentes id6ben.
- Szemetes kontdnereken kiviili teriilet fert6tlenitdse kl6rm6sszel (a sztiks6ges

helyeken).
- Az llati hullad6k gyrijt<i htit6kamra mos6sa, fert6tlenit6se sztiks6g szerint.
- Csatomaszemek (2 db) fert6tlenit6szeres tisztitrisa.

Havi nagytakaritrisi feladatok
- A p6kh6l6k leszed6se a v6s6.rcsarnok teriiletdn.
- A r6mprikn6'l l6v6 csatornrik tisztit6sa.

12



- A hirdet6szekrdnyek ds az ellen6rz6mdrleg portalanitrisa.
- A bej6rati ajt6k vizes takaritrisa.

Neryed6vente elv€gzend6 na5/takaritdsi feladatok
- Folyos6i l6rnpatestek viligit6 berendez6sek inisditisa.

F6l6vente elv6gzend6 nagtakaritdsi feladatok
- Moshat6 falfeliiletek tisaitisa, lemos6sa.
- Bej6rati ajt6k mos6sa (kiviil-bel0l).
- Vil6git6testekbur6inaktisaitrisa.
- Ir6nyit6t6blik portalanit6sa 6s lemos6sa.

Ery6b elv6gzend6 feladatok
- Id6j6(6s fiiggvdny6ben h6 eltakaritAs, j6gmentesitds, csriszrismentesit6s (djszakai

csapadik esetdn nyit,is idejdre elvdgezend<i).
- A kialakitott fiives, beiiltetett teriilet sziiks€g szerinti gyomtalanitrisa, locsoldsa,

rendben tartiisa, illetve az elsz6rt hulladikok dsszegytjtdse.

Feliigtelfisdgi lroddk, a hozzrijuh turtozd teakonyha, vizes helyisigek

Naponta elv6gzend6 feladatok
- Papirkosarak, 6s szemdttart6k iiritdse (levitele a kdzponti szem6ttrirol6ba), tis^itits,

miianyag szemeteszsiik kihelyez6se, valamennyi berendez6si trirgy, irgymint asztalok,
k6asztal feliiletek, asztali Limp6k, telefonok, monitorok, klaviatunik, iil6britorok,
ablakp6rkdnyok, stb. dttdrldse.

- Szrimol6- 6s sz6mit6g6pek 6s egydb irodai kdsziil6kek portalanit6sa.
- Fa 6s fumdrozott feli.iletek, lambdria borit6sok szriraz letdrldse, ajt6felf6k6l 6s

ftigg6leges feliiletek6l a kdznyomok elt6volit6sa.
- Padl6burkolatok nedves feltiirl€se vegyszeres oldattal.
- Aq,irO 6s k6zleked6 ajt6k iivegfeliileteinek napi tisztitilsa.
- A teakonyha 6s vizes helyisdgek napi vizes, vegyszeres felmos6sa.
- WC ul6kdk, kagyl6k, mosd6trilak (1-l db) szerelv€nyek (l db zuhanl't6lca) napi

vegyszeres (fert6tlenit6szeres) tisztit6sa, lemosiisa.
- Kdznyomok 6s egy6b szennyez<iddsek elt6volikisa.

Hetente elv6gzend6 feladatok
- Villanykapcsol6k, keretek, tiizolt6 kdszolCkek vegyszeres tisztitiisa.
- Csempefeliiletek fert6tlenit6 tisztitdsa.

Havonta elv6gzend6 feladatok
- Natur fa €s fundrozott, valamint mrib6r feltiletek, ill. valamennyi fflgg6leges feliilet

alapos tisztitAsa.
- Krirpitozott britorok portalanititsa, porsziv6zitsa.
- Szobai vil6git6 berendezdsek alapos tisztit6sa.
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Negyed6vente, illetve sziiks6g szerint elv6gzend6 feladatok
- Ablakok vegyszeres, nedves tisztit6sa.
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A Szolgriltatisi Szerzfidis 2. sz. mell6klete
@osnyik t6ri Visircsarnok)

Napi nyitds el6tti feladatok
- Az 6rusz6llit{sb6l ered6 szennyez6dds elt6volitdsa, takaritds.
- A kontdner tiirol6 helyis6g felmosdsa vizes tdml6vel, fert6tlenit6s.
- Az lgazgat6s6g 6piilete el6tti parkol6ban, illetve a kdzleked6 utakon vizt6cs6k

eltakaritrisa.

Nyitva tartds ideje alatt folyamatosan v6gzend6 feladatok
Takaritds napi folyamatos feladatai

- A padozaton (kdvezeten) keletkez6 szennyez<id6sek sziiksdg szerinti kdzi (szfuaz

sepr6s, vizes felmos6s) takaritri'sa.
- Ellen6rz6 mdrleg, hirdet6 szekrdny folyamatos tisztitrlsa.
- A ttim6rit6 berendez6s k<irny6k€nek folyamatos takaritisa 6s fertdtlenitdse'
- A falikutak 6s kdrny6ki.iknek tisztrintart6sa.
- A Cstimiiri tt fel6li parkol6 takaritisa - sdprdse az rittestig, a L6csei riti oldalon a

nlmpa takarit lsa az fttestig 6s a Ndvtelen utcrfur a jrirda 6s az rittest takaritasa.
- Takarit6i szem|lyzet r6sz5re fitadott szocidlis helyis6gek (tiltdz6, tart6zkod6, WC,

mosd6, zuhanyz6) takarit{sa.
- Csatomaszemek folyamatos ti sfi{ntartAsa.
- A pincei folyos6k tisztasrigi ellen6rzise, sdiksdg szerinti takaritrisa.
- Feliigyel6sdgi irodatakaritrisa.

Hull addlonoz gatds napi folyamato s feladatai
- A v6srircsamok teriiletdn a szitdobdlt hullad6kok dsszeszedCse.

- A megtelt hullad6ktrirol6k 6s a v6sArl6i szem6tgyiljtdk iiritdse 6s a kdzponti
szemdttirol6ba val6 sz6llit6sa, sztiksdg szerint zsiikcserdvel.

- Szemdttdrol6 ed6nyek mosrisa, fert6tlenitdse 6s tiszt6n tdrtdn6 kihelyezdse
- Ert6k n6lkiili gdngydleg (bele6rtve a raklapokat, mtianyag-, farekeszeket is)

iisszegytijt6se, 6sszerendez6se.
- Papir karton gdngydlegek pr6sel6se, el6k6szit6se szlllitisra.
- A hullad6ktdmiirit6 ds a billen6 berendezds kezeldse.
- Alati eredetii hullad6kot trilrol6 hiit6kamm takaritrisa, fert6tlenitdse'
- Alati eredetii hullad6kok kiildn tdrt6n6 gyrijtdse, adminisztr6l6sa b6rl6kdnt.
- A parkol6 teriiletdr<il a hulladdkok dsszegyiijt0se.

Zdrds utini feladatok
- Valarnennyi hullad6k dsszegyiijtdse, a szemCtt6rol6 edinyek kiiiritdse, a kdzponti

szem€ttrirol6ba val6 elhelyezdse, az eddnyek tisztitiisa, a tartrilyok tisztrin tiirtdn6
kihelyezdse.

- Pincei ldpcs6lejiratok felseprdse, felmosrisa.
- A vrisrircsarnok teljes feli.iletdnek - padozat - takaritriLsa sepr6ssel.
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H6tf6n elv6gzend6 feladatok
- A vAsii.rcsamok padozatdnak magas nyomdsri vizes, fert6tlenit6szeres tisztitdsa" illetve

takarit6sa vizes tdml6vel fagymentes id6szakban.

H6tv6gi nagrtakaritisi feladatok
- A pincei l6pcsri lejdrat folyos6k sdprese, fed6tlenltdse.
- Hiit6pultok, gombris asztalok takaritdsa.

Hetente elv6gzend6 feladatok
- A sportprilya (Ndvtelen utca fel6l) melletti parkol6 takarit"isa.

F6l6vente elv6gzend6 narytakaritisi feladatok
- Moshat6 falfeliiletek tisztitdsa lemosdsa.
- Bej6rati iiveges ajt6 mosdsa (klviil-belill), valamint a moshat6 feliiletii v6s6rcsamoki

kup,.k.
- Irrinfit6tibli.k, poralanlt6sa 6s lemos6sa.
- V6sdrcsamoki kdzleked6 utak fdldtt l6v6 l6.rnpatestek portalanit6sa.
- Tiizcsapszekr€nyek portalanitisa, lemos6sa.
- A napidijas savanyfs6g 6rusok feletti mtanyag Gtti mosiisa.

Egr6b elregzend6 feladatok
- Id6jeds fiiggvdny6ben h6, es6viz eltakarit6s, jdgmentesit6s, csriszismentesit€s

(djszakai csapaddk eseten nyiuis idejdre elvegznndb).
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A Szolg{ltatisi Szerz6d6s 3. sz. mell6klete
(Feh6rvrlri riti Visircsarnok)

Napi nyitis elStti feladatok
- Kiils6 jrirdfft takariuisa (hulladdk 6sszeszed6se, sepr6se, tii.rol6ban helyez6se, sziiks6g

szerinti mosiisa, csriszlsmentesit6se).
- Ejszakai rirusz6llilisb6l ered6 szennyez6ddsek eltrivolit6sa.
- Illegdlisan felragasaott kdzlemdnyek, hirdet6sek, graffitik eluivoliusa.

Nyitva tartis ideje alatt folyamatosan v6gzend6 feladatok
Takaritds napi folyanatos felddatai

- Szemdly-ds teherforgalomi utak, kdzdssdgi teriiletek takarit6sa, hullad6k, szem€t

dsszeszed6se, dsszeseprdse, szelektiv gytijtdse, dsszeprdseldse, trlrol6ban elhelyez6se,

a jrlLr6feltilet g6pi, k6zi felmosrisa, fertdtlenit6se.
- Aruk drkeztetdsi tertiletdnek takaritrfua hulladek, szemdt 6sszeszed6se, dsszeseprdse,

szelektiv gyrijt6se, dsszepr6seldse, trirol6ba helyez€se, fert6tlenit<i felmos6sa.

- Ldpcslhinak takaritrlsa, hullad6k, szem6t Ssszeszeddse, dsszesepr6se, trlrol6ba

helyezdse, mos6sa.
- Ldpcs6hazak, darabos szemdt <isszeszed6se, jrir6fel0let felseprdse, fert6tlenit6 ds vizes

mosdsa.
- Arusz6llit6 liftek takaritasa darabos hullad6k, szemdt 6sszeszed6se, dsszeseprdse,

szelektiv gffitdse, fert6tlenit6 felmos6sa ds vizes dblit6se, oldalfalak fert6tlenit6

lemosiisa 6s vizes tiblitdse.
- Takarit6gdpek t irol6jnnak takaritrisa, padozat felsepr6se, fert6tlenitd mosisa

csatomaszemek tisztirisa, fert6tlenitdse, g6pek eszkdziik megtisztitiisa.
- Mozg6l6pcs6k takarit isa, mechanikus szennyez6dds eltiivolitisa, iivegfeltleteinek

lemos6sa, kapaszkod6k portalanitrisa, fert<itlenitdse.
- Ellen<irz6mdrlegek, gytimdlcsmos6k, falikutak takaritasa, fert<itlenit6se.

- Irod6k, a hozz{i,ir]u/l6 helyisdgek, takaritdsa, darabos hullad6k iisszegyiijtdse,

szem6ttiirol6k iiritdse, berende zesi tArgyak, britorok, irodai kdsziil6kek po(alanitasa,

padozat seprdse, fert6tlenit6 mos6sa.

- K6rcisi J6zsef utca fel6li oldalon ablakprirk6nyok fert6tlenit6, vizes lemosilsa.

- A gombavizsg6l6 helyis€g takaritisa.
- A bejrirati ajt6knril elhelyezett sz6nyegek porsziv6zisa.
- Bejrirati ajt6k feliileteinek mosrisa.

- Az Okt6ber 23.-i utca 6s a Fehdrvdri rit kdzdtti zdldteriilet h6tf6t6l, szombatig napi 1

6ra id6tartamban t6rtdn6 takaritasa (eldobrilt petpalackok, italos dobozok,

papirhullad6kok dsszeszeddse, a terUleten l6v6 gy0jt6ed6nyek iilritdse.

- Ziildter0let k6z6tti jrirdaszakaszok takarit6sa, mosdsa, csusziismentesitdse'

Hull addhttozgatds napi folyamatos fe ladatai
- A vrisrircsamok emeleti hullad6ktdrol6jrinak takarillsa, trirol6ed6nyek, padozat,

oldatfalak, ajt6k fert6tlenit6 mosiisa, vizes lemos6sa, csatornaszemekb6l a darabos

szennyez6dds eltiivolitis4 majd vizsugaras mosiisa, fertdtlenitdse, a meglelt,

kihelyezett hulladekArol6k, vrlsriLrl6i szem6tgyiijt6k tiritdse, hulladdktrirol6ba

sz6llitAsa. zsdkcsere.
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- Fdldszinti hullad6kfilrol6 helyis6g 6s berendez6seinek takarit6sa, padozafi6l,

oldalfalakr6l, ajt6kr6l, tdmdritd berendez6sr6l a mechanikus szennyez6sek

elt6volit6sa, ezek fert6tlenit6 mos6sa, majd vizes lemosiisa.

- anlati eredetii hullad6kot t{irol6 hiit6kamra takaritasa, fert6tlenitdse.
- Az emeleti tarol6kban a megtelt szelektiv hullad6ktarol6 ed9nyzet tov6bbitisa a

fttldszinti gyiijt6helyisdgbe, a hulladdk tovribbi szelektiv szdtv6logatiisa,

gyiijt6ed6nybe ihit6se, tdmdritdse.
- Ertdk n6lkiili gdngydleg dsszegyfijt6se, gyiijt6helyre tov6bbitasa.
- Papir gtingydleg dsszegyrijtds e, gdpi bfiliu:ilsa, sz6llitisra el6k6szit6se.

Napi zdrisi feladatok
- Valamennyi hulladdk dsszegyiijtdse, hulladdktarol6k kiiiritese a kdzponti trirol6ba,

fert6tlenit6 6s vizes mosiisuk.
- A vrisarcsamok teljes padozat6nak k6zi- g6pi takaritasa.
- Tdmdrit6 6s kontdner tiirol6 helyisdg vizsugaras mosiis4 fert6tlenitdse.

H6tv6gi nagytakaritdsi feladatok
- Rozsdamentes feliiletek, f6mborit6k, ablakprirkanyok, kii'nydklok, mellv6dek,

l6pcs6hr2i korl6tok takarit6sa (mechanikus szennyez6dds elt6volitrisa, fert6tlenit6 6s

vizes lemos6sa), oldaliivegek me g|isztitAsa.
- Bels6 rekki.rn 6s iranyit6tribl6k, dekor6ci6k takaritasa.
- Padl6csatom6k, lefoly6k, riiccsal fedett szalagcsatoma takarit6sa (440 fm), vizsugaras

6s fert6tlenit6-mosiisa.
- Szintenk6nti riatat6 mosiis elvdgz6se.
- Kihelyezett hiit<ipultok alatti, melletti teriiletek 6ztat6 mos6sa.

Havi nagrtakaritisi feladatok
- Cs6vezet6kek, elsziv6k, befiiv6k, fali htit6ventil6torok, vil6git6 berendez6sek

takarit6sa.
- Aqa,rO 6s kdzleked6 ajt6k 6s kereteik fert6tlenit6 6s vizes lemos6sa.
- Feliigyel6sdgi konyha, k<ilcs<ineszkdz 6s anyagraktilr csempeburkolati.nak fert6tlenit6

6s vizes lemos6sa.
- Bejarati ajt6knril elhelyezett sz6nyegek mosiisa.
- Ablakok vegyszeres, nedves tisztitrisa (min. 5 m6ter). Szennyezettsdgt6l fiigg6en a

Feliigyel6s6g kdr6s6re gyakrabban is.

Negyed6vente elv6gzend6 narytakaritisi feladatok
- Tiizolt6szekdnyek, v6dodobozok takarit6sa.
- Irodai krirpitozott britorok tisztitasa.
- Mozg6l6pcs6ktakaritasa.

F6l6vente elv6gzend6 narytakaritrisi feladatok
- Folyos6k, k6zleked6k, stb. iilmeruryezet6nekmegtisztitrisa.
- V6sarcsamok bels6 dsszes fdm tart6szerkezet6nek takarit6sa (min. 5 m6ter).
- Kiils6 miikri lflbazat tisztitAsa, vizes lemos6sa.
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- Uveg el6tet6 takarttdsa
- Minden eldrhet6 felillet ngtisedtdog mosbat6 fclttlet€k mcgtiszdtdsa fertdttenit6 ds

vizes lemos{sa

Egrdb clv€gzeid6 fclrdrtok
- A{i6r6 6s k6deked6 ajt6k ig€oy szcrinti tataldsa
- Iddjdrds ftiggvCnydben h6clta&arltds, jdg-ds c$'riszds mentesitds, {iozakai csapaddk

esetdn nyitdsra elv€gzcnd6.
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A Szolgiltat6si Szerz6d6s 4. sz. mell6klete
(T6t6nyi riti Uzletkiizpont)

Napi nyitris el6tti feladatok
- Aruszallitrisb6l ad6d6 szennyez6ddsek elt6volit6sa.
- AzrJzletkdzpont padozati6.nak takarit6sa, felstiprdse.
- Falikrit tisaitrisa.

Nyitva tartris ideje alatt folyamatosan v6gzend6 feladatok
Takaritds napi folyamatos feladatai

- A keletkezett hullad6kok szelektiv folyamatos 6sszegyiijt6se.
- Az ilzletk}zpont padozatrinak, l6pcs6inek tisztit6sa: felsdprds, sziiksdg szerint

felmosi{sa.
- Illeg6lisan elhelyezett hirdetm6nyek elt6volit6sa,
- Keresked6i WC-k (2xl db WC kagyl6, I db k6zmos6, 1 db zuhanyz6) takarit6sa.

Hulladdkmozgatds napi folyamatos fel adatai
- Szelektiv hullad6kgyrijt6s /fa, mtianyag, papir, zdldhullad6k/.
- Kont6nerek el6k6szitdse a tdmtirit6sre.
- Tdmdritri 6s mos6 helys6g fert<itlenit6szeres tiszt6ntart6sa.
- Hulladdkgyiijt6k fert6tlenit6szeres mosdsa.

- Hullad6krrirol6k 6s szemdtgytijt6k iiritdse, ktizponti hullad6kt6rol6ba szillitisa.

Ziris fi6n v6gzend6 feladatok
- Hulladdkok tisszegyiijt6se, elsz6llitri'sa.
- Raktri.rfolyos6 takaritasa.

Feliigelflsdgi iroddk, konyha, takar[tdi, firczolgdlati tartdzkodti is a vizes helysdgek

takarltdsa
N ap o nt a e lv 6 gz e ndd fe I a dat o k

- Papirkosarak, szem6ttart6k iirit6se, bet6tzstikkal val6 ellltasa.
- Berendezdsekportalanitisa.
- Padozat vegyszeres tisztit6sa.
- WC iil6kdk, mosd6k, szerelvdnyek napi fertdtlenit6szeres tisztitilsa.

H6tv6gi nagdakaritisi feladatok
- Azizletkdzpont teriilet€n l6v6 csatomaszemek fert6tlenit6szeres tisztitiisa.
- Ldpcs6feljir6, ellen6rz6 mdrleg hiz, hirdet6szekr6ny, titzolt6 k6sznl6kek,

csempefeliiLletek vegyszeres tisztitrisa.
- Vasudvar vegyszeres takaritdsa.
- Pincei angolaknrlk alatti teriilet takaritasa.
- Srirkapar6 r6csok felszeddse, alattuk lev6 teriilet kitakarit'isa.
- P6kh6l6zi6 elv6gz6se.
- Az inletkozpont tertiletdn l6vo bezitrt asztalok megisaitisa.
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Havi negrtakarltisi feladatok
- Pince tediletdnek takaritAsa.
- Az ilzletkdzpont teljes kdr6 felmosdsa-sfroldsa.

Neryed€vente clv6gzend6 nagrtakaritisi feladrtok
- Vildgit6testek megtisalt6sa" lemosdsa.
- Nyildszdr6k teljes k6rii megtisaitdsa: ablakok ds keretek vegyszeres, nedves mosi6sa.

F6l6vente elv6gzend6 nagitakaritisi feladatok
- Moshat6 falfeliiletek tisztit6sa, mosrisa.
- T nj6konatb tfbl6k tisztltAsa
- L6bazatok vegyszenes lemosds4 takarltdsa.

Egy6b elv6gzend6 feladatok
- Id6j6r6s fiiggvdny€ben h6 eltakaritAs, csuszismentesitds, csapaddkviz eltolis (djszakai

csapaddk eseten a nltdsig ttirtdn6 feladat elv6gzese).
- Y iznlvezetb csatomAk tisztitSsa.
- Vir6gos kdrgyffrii rendben tartrisa.
- Gyomtalanitds, ter$letendez€s.
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A Szolgiltatdsi Szerz6d6s 5' sz. mell6klete
N imhflz kiirriti V6sdrcsarnok)

A hiiromszintes csamok 6piilet k6zleked6 ritjainak, 6rkA'dj6nak, ldpcs6hrizainak, szemdtszi'llit6
alagitjrinak, arufelttilt6jdnek, k<iz6ss6gi WC-inek, 7 db mozg6l6pcs6j6nek 6s 1l db

felvon6jri.nak takaritrisa, az 6piiletet kdriilvev6 jrirdl*kal, a S6hrL utcai gdpkocsi le- 6s

felhajt6val egyiitt az al6bbiak szerint:

I. Nyitva tartris ideje alatt folyamatosan v6gzend6 feladatok

1.1. Takaritas napi feladatai

1. Mindharom szint: pince, nimpa, alagrit ds rakparti kijrirat el6tti tertilet, ftildszint,
karzat, ri.rkddok alatti teriilet, valamint az lpnlet kiirtili jri.rd6.k, beiil6k
tiszttintart6sa, hullad6k, szennyez6d6s eltavolitilsa, sziiksdg szerint mos6szeres

tisztiLisa.
2. A kereskedelmi egys6gekben elhelyezett 6s egy6b hullad6ktarol6k folyamatos

iirit6se, kdzponti hullad6k tarol6ba val6 szi,llitrisa (06.00 6r6t6l 22.00 6t6ig) 6s

helyettiik iires tartalyok azonnali biztositrisa. A manipul6ci6s terek takaritasa,
paviloncsoportokon beliil, a zavartalan arus z lliti.s biztosit{sa mellett.
A v6srirl6i szem6tgyiijt6k folyamatos iirit6se, a kukazs6kok kicser6l6se.

A padozaton (kdvezeten) keletkez6 szennyez6d6sek folyamatos, sziiraz sepr6ses

6s nedves tisztit6-, fert6tlenit6szeres takaritasa, ezt kdvet6en szi.razra t6rl6se.

Csarnok-britorzat, napidijas asztalok (r6csos, lStv6Lny) tisztdntart6sa.
Papir-, fa-, miianyag-, riLllati, valamint zdld 6s kommun6lis hullad6kok szelektiv
dsszegytiLjt6se.

7. Arufeltdlt6 teriilet, szem6lyzeti 6s keresked6i WC-inek folyamatos takarilisa,
sziiks6g szerinti fert6tlenit6 lemos6sa, fgy, hogy a WC-kben biiz, vagy
kellemetlen szag ne 6rz6djdn. Papir, szappan biztositiisa-

8. Az arusz6llit6 rrirnpa le- 6s feljar6jrlnak sepr6se, sztiksdg szerinti fert6tlenit6
lemos6sa.

9. Falikutak 6s kdrny6ktik (csemp6k, burkolatok) fert6tlenit6 tisz/rit{sa.
1 0. Rrig6gumi maradvii.nyok eltavolit6sa.
11. A liftek tisztrintarris4 fert6tlenit6 lemosasa.
12. A csamok egdsz teriilet6n olyan takarit6 (felmos6-sziirazra tdrl6) g6pek

haszn6lata, mely a v6sarlis ideje alatt is folyamatosan alkalmazhat6.
13. A b6relt iroddkhoz tartoz6 WC-k takarit6sa, sziiks6g szerinti fert6tlenit6se, papir,

szappan biztositasa.
14. A diszp6cser-, a biaons6gi szolg6lat 6s a takarit6 szemllyzet r6sz6re kialakitott

f6rfi-n6i 6ltdz6, WC, zuhanyzf takaritilsa, fert6tlenit6se, papir, szappan

biztosit6sa.
15. A kontdnerek elszillitasakor keletkezett szennyez6dds megsziintet6se, a teriilet

fert6tlenitese, az alagtt takarit6s4 fert6tlenit6 mos6sa, a szi.llitlst kdvet6 egy

6ran beliil.
I 6. Sziklakert tisdentart6sa.
17. V6sritcsamok kdriili jrirdak, kiils6 falazat (max. 2 m6terig), be6pitett padok

takaritasa.
18. Gombavitrinek letakaritisa.
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I. 2. Hulladehnozgatds napi folyamatos feladatai

t. Ailati eredetri hullad6kok begyfijt6se, mennyisdgek m6r6se, beszillitrisa a

hullad6k kezel6ben l6vti hiit6kamr6ba.
2. Az iires, tisztitott, fert6tleniteu tartdlyok visszasziilitrisa.
3. Az Allxi eredetii hulladdk elsziLllitAsra tdrt6n6 el6kiszitise €s a sz6llit6 j6rmiire

tdrt€n6 felrakdsa. Ezt kdvet6en a hiit6kamra azonnali fert6tlenit6 mos6sa.
4. Egy6b, <isszegyiijtdtt hulladdk elszillitAsa a hulladik tirol6kba.
5. A papir- 6s karton hulladdkok gy0jtCse, bltiuilr,a, szlllitdsra val6 el6kdszitdse,

sz6llit6 jdrrndre tdrtCn6 felrakdsa.
6. A kommunilis hullad€kok gyfijtCse, tdmdritdse I 100 l-es hulladdkuirol6

kontdnerekbe.
7. A zdld hulladdkok kiildn gyfijtdse 240 l-es kontdnerbe, majd ll00 l-es

kontdnerbe tdmdritdse.
8. A fahulladCkok szelektiv gyiijtese, valamint az elszlllit6 jArmiire tdrt6n6

felrakdsa.
9. Miianyag hulad€kolq rekeszek szelektiv gytijtCse, el6kdszitdse szlLllitrisra,

tov6bb6 az elszillit6 jdrmiihdz tdrtdn6 kivitele, valamint az elsziilitf j6rm{ire
tdrtdn6 felrakAsa.

10. A zdld- 6s kommundlis hulladCktfuol6 kontdnerek kihelvezdse sz6llitrisra.

II. Napi ziris utdn v6gzend6 feladatok

1. A csamok teriileteinek csriszdsmentesit6 g6pi felmos6sa (vizes, vegyszeres), a gdppel

nem kezelhet6 feliiletek k€zi sziraz, illewe tisztit6szeres takaritrisa.
2. L€pcs6hrizak, a feltlgyel6sdg el6tti, valamint irodahelyisdgek el6tti folyos6k

felseprise, felmosrisa.
3. Liftek, sarkok, fal6pcs6k szinaz, illetlve nedves takaritisa.
4 . Minden korl6t s zfuaznn t6ftAn6 letakarltdsa.
5. A hulladCkgy6jt6 edinyek lesz6llitdsa a hullad€ktdrol6b4 majd iiritCs utrln az

ed€nyek fert<itlenit6 mosiisa. A vrisdrl6i hulladdkgyiijt6k tiritds ut6ni fert6tlenit6
mos6sa,

6. A f6bejdrat el6tti 6rk6d kdvezetdnek gdpi vegyszeres tisaitrisa, szi.iksdg szerinti
fert6tlenitdse, mosdsa. Beiil<ik, csamok k6riili j6rdik k6zi, g€pi takarit6sa" fert6tlenit6
mosAsa.

7. A kij6rathoz kihelyezett tapos6sz6nyegek tisztit6sa.
8. Az iizletek tetejdr6l az esetleges hulladdk, szemdt, szennyez6dis elt6volitrisa.
9. Mozg6l6pcs6k 6s iivegfelillettlk k$zi t*uitisa.
10. A fel- 6s lehajt6 rdmpa seprCse, szliks6g szerint vegyszeres tisaitdsa, fert6tlenit6se.

III. Nyit{s el6tti feladatok

l. Az itrwzilliuisb6l ered6 szennyez6dds eltiivolitisa minden szinten.
2. Az idfjfr{s ftiggvdnydben a bejdratokhoz tapos6sz6nyegek kihelyezese.
3. A tiszta" kimosott hulladCkgyiijt6 edCnyek kihelyezdse.
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4. Az 6rkld, beiil6k, j6rdrik 6s kiils6 falazat takarit6sa, hulladdk eltavolitas4 sziiks6g

szerinti fert6tlenit6se, amennyiben zin st6l nyit6sig szennyez6dtek.
5. A zdlds6ges sorokon az iirurakod6s alatt folyamatos szriraztakaritis.

IV. A h6tv6gi nagytakarit6s keret6ben elv6gzend6 feladatok

l. Ininyit6tribtik, reklirntribldk portalanitisa" lemos6sa.

2. A mozg6l6pcs6k 6s k6myezetiik iivegfeliileteinek tiszlithsa, mozg6l6pcs6k g6pi

takaritt4rsa.

3. Falak el6rhet6 magass6gban (min. 5 m6ter) l6v6 feliiletek portalanitrisa,
p6khAl6tlanit6sa.

4. Korl6tok, karzat, el6rhet6 magassdgban (min. 5 m6ter) l6v6 feliiletek portalanitlsa,
p6khfl6tlaniuisa.

5. Angol aknrik tisztitasa, az ott kialakitott reklimhordoz6k tisztit6sa.
6. Padl6dsszefoly6k (csatornrik) tisztlt6sa, fert<itlenitdse.
7. Az rirubefogad6 helyeken a WC-k, ajt6k, oldalfalak fert6tlenit6 lemosrisa.

8. A pince szinten a moshat6 feliiletek fert6tlenit6 lemos6sa (hiit6ajt6k, falak,

szalagfiiggdnydk stb.).
9. Valamennyihullad6ktarol6 fert6tlenit6 mosdsa.

10. Bejri'ratokn6l elhelyezett ,,sarkapar6" r6csok felszed6se, az alatta l6v6 szennyez6d6s

eltavolitiisa.

V. Havi takarit6si feladatok

1. Az dsszes (told6val) m6g el6rhet6 magass6gban (min.5 mdter) l6v6 iivegfeliilet -
kiils6, bels6 - vegyszeres, nedves mos6sa, tisaitisa.

2. Az ajt6k, valamint iivegfeliileteik 6s rdcsozatuk tisztitasa, mos6sa.

3. A pincei biztons6gi r6csok takaritrisa.

VI. Negyed6vente elv6gzend6 takaritdsi feladatok

I . A vil6git6 testek tisztit6sa, mos6sa.

2. A ftildszinti sziget- 6s egy6b pavilonok, a karzaton az 6r1ercm ds a drink bar
tetejdnek, valamint szelloz<i r6csainak (hel6inak) takarit6sa, portalanitiisa.

3. Tizzitr,6 ajt6k lemos6sa.
4. A karzaton l6v6 diszkorl6tok lemos6sa.

Vll.fvente k6t alkalommal, a tavaszi 6s 6szi nagitakaritris keret6ben elv6gzend6

feladatok

1. A pavilonok tetej6nek vizes, vegyszeres lemos6sa.

VIIL Egy6b (sziiks6g szerint elv6gzend6) takaritisi feladatok
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H6 eltakarit6sa nyitdsra 6s sziiksCg szerint napkdzben is h6 seprds, j6g 6s

csfszdsmentesit6s.
A Nagycsamokban megtartott rendezvdnyekhez sziiksdges takarlt6 szem6lyzet

biztositisa 6ves max. 12 alkalommal 6tlag 3 f6vel szimolva (48 6r6t megel6z6en

t6rt€n6 Takarltdsi napl6ban tiirt€n6 drtesit6s alapj6n a pontos id6 6s rendezvdny

nagys6gdnak meghatirozdsdval).
Gyomndv€nyek eltrivolitdsa.
Egydb alkalmi feladat.

A V{sri.rcsarnokban a ftildszinten 6s a pincdben a takaritrist padl6tis4it6 gdpekkel kell

vdgezni.

A takaritrishoz sziiks6ges gdpeket, tisztit6szereket, a padozat csrlsz6smentesites6t biztosit6

vegyszereket, haszniilatos eszkdzdket, szersz6mokat, kukazsrikokat, t6len a sz6r6anyagokat

(homok, flirdszpor stb.) a Szolg6ltat6nak kell biaositani.

1.

1

4.
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A Szolgiltatdsi Szerz6d6s 6. sz. nell6klete
(Rik6czi t6ri Visrircsarnok)

A k6tszintes csarnok€piilet kdzleked6 ritjainak, l6pcs6hazainak, liftjeinek, 6rufeltdlt6jdnek 6s

kdziiss6gi WC-inek takaritasa, az 6ptletet kdriilvev6 jardrlkkal az al6bbiak szerint:

I.1. Naponta, a nyitva tart6s ideje alatt folyamatosan v6gzend6 feladatok

1. Minden szinten a hulladdkok 6sszeszed6se.

2. A megtelt hulladdkt6rol6k, v6sarl6i 6s biifdasztalokhoz tartoz6 szem6tgyiijt6k tlrit6se
6s a kdzponti szemdtt6rol6ba val6 sz6llit6sa.

3. A jrir6feliiieten keletkez6 szennyez6ddsek sziiks6g szerinti k6zi (szitraz sepr6s, vagy
vizes felmosrls) takaritrisa.

4. Szem6ttrirol6 ed6nyek folyamatos iiritdse, tisztdntart6sa, mosilsa 6s tiszrin tdrt6n6
kihelyez6se.

5. Nem bet6ti dijas l6drlk elpakolasa, dsszegyiijt6se, dsszerendez6se, kartondobozok
bllaz|sa. Papirbalik, mtianyagrekeszek 6s farekeszek sz6llit6sra val6 el6kdszit6se,
valamint az elsziLllit6 jri'rmtire tdrt6n6 felrak6sa.

6. A falikutak 6s kdmy6kiik tisztintart6sa.
7. A Vrisrlrcsamokhoz tafioz6 jitrdaszegdlyig terjed6 gyalogiad takaritasa. A

V6sarcsamok kiils6 falanak tisait6sa, fert6tlenit6se, illegrllis falragaszok elt6volit6sa.
8. Liftek (6 db) takarit6sa.

I.2. Napi z6ris utr[n v6gzend6 feladatok

1. Szem6ttri.rol6 eddnyek kiiiritdse, a kdzponti szem6ttarol6ba val6 elhelyez6se, az

ed6nyek mos6sa, a tart6lyok tisztiin val6 kihelyez6se.
2. A csamok ftildszinti krizleked6 tertileteinek g6pi felmosasa, a pince takaritasa.

I.3. Nyitis el6tti feladatok

1. Az mszillit6sb6l eredri szennyez6dds eltiivolitasa, takarit6sa, a jarda felsepr6se.

I.4. A heti nagrtakaritis keret6ben elv6gzend6 feladatok

l. L6pcs6h6zi korl6tok vizes letdrl6se.
2. Lak6sokn6l l6pcs6h6zak takaritrlsa, sdprdse, felmos6sa.
3 A pincei l6pcs6 lejrlrat folyos6k sdpr6se, fert6tlenit6se, a pincei k<izleked6 ter0letek

g6pi felmosris4 sziikseg esetdn naponta.
4. A kont6nertrl'rol6 helyis6g felmosiisa vizes tdml6vel, fertdtlenitdse, sztiks6g esetdn

naponta.
5. Angol aknrik takarit6sa, sziiks6g szerinti mos6sa, Feliigyel6s6g k6r6se alapjrin

naoonta is.
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L5, Havi takarit6si feladatok

I . Szemdtt6rol6 kont6nerek nagynyomrisri vizzel tlrtenb mos6sa, a munk6latokhoz

sziiks6ges nyomrisfokoz6 szivattyft a CSAPI biztositja.
2. Pavilonok tetej6nek portalanit6sa, szennyez6d6sek eltrivolitisa.

I.6, Negied€vente elv6gzend6 takaritisi feladatok

1. Folyos6i, ldpcs<ihrizi lampatestek, vil6git6 berendezasek fittisztitisa.
2. Kapcsol6terek (3 db) takariuisa.
3. A pincei csatornaszemek tisztit6sa, fert6tlenitese.

I.7. Egy6b (sziiks6g szerint elv6gzend6) takaritisi feladatok

l. Id6j.iftis ff.iggvdnydben h6 eltakaritds (6jszakai havaz{s eset6n nyitas idejere

elv€gzend6) jdgmentesitds, csriszasmentesit6s.

2. A csamokhoz tartoz6 irirdafeliiletek vizes takaritasa

[.1. Feliigrel6s6gi iroda, vizes helyis6gek napi takaritdsa

1. Papirkosarak, hamutart6k 6s szem6ttart6k iiritdse (levitele a kdzponti

szem6tuirol6ba), tisztit6sa, miianyag szemeteszs6k kihelyez6se, valamennyi

berendez6si targy, rigymint asztalok, ir6xttal feliiletek, asaali Limprik, telefonok,

monitorok, klaviaturdk, iil6brltorok, ablakprirkrinyok, kapaszkod6k 6ttdrl6se.

2. Padl6burkolatok nedves felt6rl6se vegyszeres oldattal. P6kh616k elt6vol(t6sa.

3. Atjrir6 ds kiizleked<i ajt6k iivegfeliileteinek napi tisztitiisa'
4. Vizes helyis6gek 6s 6ltdz<ik napi vizes, vegyszeres felmos6sa.

5. WC iil6k6k, kagyl6k, mosd6t6lak, szerelvdnyek napi vegyszeres (fen6tlenit6szeres

tisztitrisa, lemosiisa).

11.2. Heti takaritdsi munkik

l. villanykapcsol6k, kdpkeretek, trizolt6 k6sziilikek portalanit6sa, fdmkorlitok
vegyszeres tisztitiisa. CsempefelUletek fert6tlenit6 6ttisztiulsa.

II.3. Havonta v6gzend6 takaritdsi munkik

l. Natur fa 6s fumdrozott, ftiggdleges feliiletek alapos tisztitasa.

2. Krirpitozott bftorok portalanitiisa, porszivbz6sa.
3. Szobai vil6git6 berendez€sek alapos tisztitdsa.
4. Trizcsap szekrdnyek takaritiisa, tisztitrisa.
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II.4. Neryed6vente, iltetve sziiks6g szerint elv6gzend6 munkik

1 . Ablakok vegyszeres, nedves tisztitisa.
2. Fiiggdnydk mos6sa.
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A Szolgtltatrisi Szerz6d6s 7. sz mell6klete

Min6s6gi levondsok tf blizata)

'A feladatok r€szletes felsorolds a az l-6. szrimri melldkletben talflhat6ak.

Feladat
Levonandd 6ss4eg

Ft/feladat'
Napi takaritds hidnyos, vagy nem teljesiilt
(amennyiben a hiba 2 6rdn belill nem keriiLlt

kikiiszdbttl6sre)

10.000,-

Heti takaritds hirinyos, vagy nem teljesiilt, 6s

a munka elvdgzdse 2 6tfur beliil nem
kezd6ddtt el

15.000,-

Havi takaritAs hi6nyos, vagy nem teljestilt, 6s

a munka elvdgz€se 2 6n{n beliil nem

kezd6ddtt el

100.000,-

NegyedCves takaritds nem keri.ilt elv6gz6sre 200.000,-

Fdldves takarltds nem kerlllt elvdgzdsre 500.000,-

Eseti takaritds nem tdrtdnt meg.

Haladdktalan beavatkoziist ig6nyl6 takarit6's

kdsve vagy nem tdrtdnt meg.
50.000,-
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