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Vállalkozási szerződés, 

amely 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 
(Cím:. 3980 Sátoraljaújhely kossuth tér 5. 
a.sz. 15726504..,2-05 
Banks:iámlaszám: 11734138-15350105-00000000 
Képviseli: Szamosvölgyi Péter polgármester}, 
mint Megrendelő, valamint 

PannonCom..,Kábel Kft. 
{Cím:. 1117 Budapest, Budafoki út 111-113., 2142 Nagytarcsa, Ganz Ábrahám u. 9. 
a.sz; 12781085·2·43 
Bankszámlaszám: HU06 10300002-10600412-49020018 
Képv: somogyi Tamás), 
mint Válfül'közó 

között Jött létre az alábbi tartalommal: 

A szerződés tárgya: 

Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatalának strukturált hálózatépítése, ajáhlat szerint (1.-2. 
számú melléklet) 

Vállalkozói díj: 

A szerződés megvalósítása esetére fizetendő vállalkozói díj: 

7,584,100.-Ft.+Áfa azaz hétmillió-ötszáznyolcvannégyezer-egyszáz forint+Áfa 

A vállalkozói díj teljes kiegyenlítéséig a leszállított anyagok tulajdonjoga a Vállalkozót illeti meg. 

Teljesítés helye, határideje: 

Sátoraljaújhely, 2016.08.31 

~···· 



Együttműködési ·kötelezettség 

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amely a 
vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés 
elmulasztásából e'redő kárért felelős. 
Ezen kötelezettség a Megrendelőt is terheli a Vállalkozóval szemben, elmulasztásáért ugyancsak 
kártérítéssel tartozik. 

A Megrendelő folyamatosan biztosítja a Vállalkozó számára azokat az információkat, amelyek 
szükségesek a szerződésszerű teljesítéshez. 

Megrehdelő kijelenti, hogy a Vállalkozót a szerződés megkötését· megelőzően tájékoztatta az 
érdekkörébe tartozó mindazon információról, amely a Vállalkozó szerződés-kötési szándékát 
befolyásolhatta. 

Megrendelő kötelezettsége a Vállalkozótól független (azaz a VáHalkozóvaJ szerződéses k.apcsolatban nem 
álló}, de ·a projekt megvalósításában részt vevő harmadik személyek által végzett, a Vállalkozó 
tevékenységével párhuzamosan f<j>lyó, vagy a VáUalkozó szerződésszerű teljesítését lehetővé tevő 
tevékenységek összehangolása a Vállalkozó tevékenységével. A Vállalkozó és harrnadik szemeiyek 
tevékenységének nem megfelelő összehangolásából fakadó késedelem és kár a Megrendelőt terheli. 

Megrendelő köteles a szerződésszerűen felajánlott teljesítés átvételéről gondoskodni. Ennek keretében 
biztosítániél kell 

a teljesítés helyére a Vállalkozó időben történő. belépését, 
a teljesítés helyén a teljesítés átvételére jogosult személyek kijelölését, 
az átvételre jogosult gernélyek kioktatását arra \fohatkotóan, hogy milyen minőségű és mennyiségű 
teljesítest kell átvenniük, 
az átvételre jogosult személyek megfelelő időben történő megjelenését a teljesítés átvételének 
céljából. 

Amennyiben a Megrendelő ezen pontba foglalt közreműködési kötelezettségeinek késedelmesen, vagy 
nem megfelelő módon tesz eleget, úgy a szerződés teljesítési időtartama a késedelem időtartamával 
automatikusan meghosszabbodik. 

Utasítási jog 

A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, amely viszont nem terjedhet ki a munka 
megszervezésére. 
Ha a Megrendelő célszerűtlen, illetve szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt 

figyelmeztetni. Ha ennek ellenére a Megrendelő utasítását fenntartja, a Vállalkozó választása szerint 
- elállhat a szerződéstől, vagy 
- a Megrendelő kockázatára elvégzi a munkát. 
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Teljesítés 

A szerződést tartalmának megfelelően, a megszabott helyen és időben, a megállapított mennyiség és 
minőség szerint kell teljesíteni. A teljesítésnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy azt rendéltetésének, 
illetőleg a szerződésben kikötött vagy egyébként a szerződéskötéskor a kötelezett által ismert célnak 
megfelelően lehessen használni. 

A teljesítés a műszaki leírás szerinti igények megvalósítását és teljesítését rögzítő átadás-átvételi 
jegyzőkönyvnek a kapcsolattartó személyek általi aláírásával kerül elismerésre. 

Rendeltetésszerű használatot nern akadályozó hibák esetén a Megrendelő köteles a teljesítést átvenni. 

Felek a szerződés teljesítését befolyásoló körülményekről, az azzal kapcsolatos nyilatkozataikról, 
megbeszéléseikről kötelesek je.gyzőkönyvet felvenni. 

Jögszavatosság, titoktartási kötelezettség 

A Vállalkozó felelősséget vállal azért, hogy az általa leszállított, rendszerbe helyezett eszközök, valamint 
az általa a szerződés teljesítése során alkalmazott műszaki eljárások; technológiák szerződés szerinti 
felhasznáMsát harmadik személy joga nem korlátozza. 
Amennyibe~ harmadik s~ernély részérőlvédettjogal sérelme miatt kárig~ny rnerül.ne fel a fenn megjelölt 
eszközök; eljárások vonatkozásában.; a Vállalkozó mentesíti a Megrendelőt a kárigény alóL 

A Vállalkozó~ a ·szerződés teljesítésében részt vevő alkalmazottai, alvállalkozói, illetve a referenciaként 
történő feltüntetés kivételével - nem hozhatja nyilvánosságra, harmadik féllel nern kezelheti, harmadik 
személyek részére hozzáférhetővé; illetve megismerhetővé sernrnilyen jogcímen nem teheti, más 
rnúhk~inál pedig nern használhatja rei eteti szerződés teljesítése Söráll tudomására jutó, a Megrendelő 
érdekkorébé tartozó informádót. Ezen rendelkezéstől csak jogszabályi felhatalmazássali vagy a 
Megrendelő írásbeli engedélyével lehet eltérni. 

A Vállalkozó és a Megrendelő az eljárás során tudomásukra jutott információkat kizárólag a szerződés 
teljesítésére használhatjak fel. 

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó jogosult a szerződést (projektet) referenciaként felhasználni, oly 
módon, hogy kizárólag a Megrendelő üzleti érdeke1t nem sértő információkat hozhat nyilvánosságra. 
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Alvállalkozó igénybevétele 

Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez jogosult alvállalkozó igénybe vételére. 

Vállalkozó a szerződésben foglaltak teljesítése során igénybe vett alvállalkozó(k)ért úgy felel, mintha a 
teljesítést maga végezte volna, illetve alvállalkozó jogosulatlan igénybe vétele esetén felelős minden 
olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

A fizetés feltétele és módja: 

A termékek és kapcsolódó szolgáltatások szerződéses ára a Vállalkozó részére az alábbiakban felsorolt 
dokumentumok együttes bemutatása esetén fizetendő: 
- a Vállalkozó számlája 1 példányban; 
- a teljesítést igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv másolata. 

A termékek és kapcsolódó szolgáltatások ellenértékét Megrendelő 15 napos banki átutalással teljesíti. 

Szerződésszegés: 

A) Késedelem: 

A Megrendelő fizetési késedelme esetén a mindenkori Jegybanki alapkamatot, mint késedelmi kamatot 
köteles megfizetni. 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítését folfüggesiteni mindaddig, amíg a f<éseclelmes összeg számláján meg nem 
jelenik. A felfüggesztés időtartamával a szerződés teljesítésének időtartama automatikusan 
meghossiabbodik. 

· Megrendelő késedélernbe esik továbbá, ha a szerződésszerűen felajánlott teljesítést nem fogadja el, 
illetve ha elmulasztja azokat az intézkedéseketí amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Vállalkozó 
megfelelően teljesíteni tudjon. Ezen kötelezettségek megszegéséből fakadó károk a Megrendelőt 

terhelik. 

B) Hibás teljesítés 

A Vállalkozó szavatolja, hogy az általa a szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatások alkalmasak a 
rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, vagy 
olyan hibáktól, amelyek a Vállalkozó cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek. 
A Megrendelő köteles haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót írásban a jótállási idő során felmerülő 
bármilyen kárigényről. A Megrendelő ezen kötelezettségének elmulasztása jogvesztéssel jár. A 
jogvesztésből fakadó kárt a Megrendelő viseli. 
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A szerződés hatálya és megszűnése: 

A) Hatályba lépés 

Jelen szerződés akkor lép életbe - a második aláírás napján-, ha mindkét szerződő fél aláírta, beleértve a 
mellékleteket is. 

B) A szerződés időbeli hatályának megszűnése 

a) A szerződés megszűnik a szerződésszerű teljesítés napján. 

b) A felek közös megegyezéssel (megszüntető szerződés) bármikor megszüntethetik a szerződést. Ebben 
az esetben a felek között elszámolási viszony jön létre. 

c) Amennyiben bármelyik fél a szerződésből folyó valamely kötelezettségét megsérti, és azt a másik fél 
írásbeli felszólítására sem orvosolja a felszólítás kézhezvételétől számított 20 napon belül, úgy a 
szerződés a sérelmet szenvedett fél részéről azonnali hatállyal felmondható mindaddig, amíg a 
szerződésszegést a szerződésszegő fél nem orvosolta. 
A szerzőgésszegő fél köteles a másik félnek a szerződésszegésből eredő kárát megtéríteni. 

A Vállalkozó által gyakorolt azonnali hatályú felmöndás esetén a Megrendelő rneghiúsulási kötbér 
jogdmén nettó HX>ö.OOő.""Ft. (azaz: egymillió forint) haladéktalan megfizetésével tartozik. 

Egyéb 

-A tárgyi szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában a szerződő fele-k 

eg_yetértésével lehetséges oly módon, hogy a szerződésnek a módosítással nem érintett része változatlan 
marad. 

A Vállalkozónak a Szerződés megszegésével, vagy a Szerződésen kívül okozott károkért a Megrendelővel 

szemben fennálló teljes felelőssége a felek közötti elszámolás alapj~n a Vállalkozót illető teljes vállalkozói 
díj összegére korlátozódik. 

A Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés 

keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Ha az érintett felek az említett -közvetlen 
tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy 
ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, Budapesti II. és Ill. Kerületi Bíróság kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 

A szerződéshez tartozó, és a felek között kicserélendő ös_szes szakleírás, levelezés és egyéb okmányok 
magyarul íródnak. 
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Feleknek egymás közötti értesítéseiket írásban (e-mailben, levélben, táviratban, telefaxon) kell 
megtenniük, és valamennyit ugyancsak írásban vissza kell igazolniuk. Az értesítésben foglaltak akkor 

lépnek érvénybe, amikor azt címzett kézhez vette. 

Felek a szerződés rendelkezéseit elolvasták, megértették és azt, mint akaratuknak mindenben 
megfelelőt, ezennel jóváhagyólag aláírják. 

Nagytarcsa, 2016. május 30. 

1. számú melléklet a szerződés elválaszthatatlan melléklete: árajánlat 
2. számú melléklet a szerződés elválaszthatatlan melléklete: megjegyzések 



', 
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PANNONCOM-KABEL KFT. 

2142 Nagytarcsa. GanzÁbrahám u. 9 

Telefon: 1/414-1160 Fax: 1/410-3978 
Web: wV;w.pck.hu E-mail: istvan@pck.hu 

Árajánlat a Sátoraljaújhely Polgármesteri .Hivatal részére 

Megnevezé.s 
SlrukturáJt.h.ilóza1 
Cat5eUTP 1-.ábel 
2x Cat5e .UTP tali aljzat, süllyesztett, legiarid Valena. 1-el' kerell«I 
Cat&e Patchpailel ?4~szerns, árnyékola!lan 
Calb&UTP oatchkábel.1nl 
Cat5e UTP:patchkábel. 2m 
Cat5&'UTP µatchk.ábal, 3m 
Telefonos.hálózat 
2fü:4x0,4mm0Ffalik.ábet 
1ft·60xRJ4ócat3.rendezős.9v 

Oollkal hilózal 

~M,o>likaikábél 

1Q"·24xSTop1ikaLrendezötálca 

19" -42U 800x800mm' rackszektény, gö1gös lab, 1.entiUatoros telőpanal: tem1osztat (Rack-1'. Rac~.3) 
19" 24U '800x800mm 1ack&zekrény,' göigös.Jab, ~ntil!átorOs·telőpanel. lemloszlál (Rack5, -Rack2) 
19~:16U'OOOxGOOmnffali íackszekrén\I; wntillátoi"os telőpanel. lem10Szlál (rack4) 
19",ovüríhdendezősilv " 
19" 6x, 230V afo&zlósáv 
1001nm1ém'.-kébeltálca 
Munkadl ak 
~unk~lj. (~sö~~~s' ~l!~r~ép~Z;é~~, 
dokuril&nláció; kiszállási költ~égék) 

é?~~~\·~!:~·: 
Afaj27%) 

Mindösszesen,: 

"·'· !1.l„„_. 

; ····· .. · 

'·• 

.kábel 

)sz~M•ián~-10;okálimffii!li~rolá•á,!,Ö1Zé•étr,állal.ia'1•ÓrinlE•iling.atlanierülaén 
kap"olat<•Mvázlata,végponwkhel0•~ekszeri11Hkirnutal·"a.o~ré•iijegy;•ökön~elekuoniku.lor~l»n 

· ~lkalma"ága 

"áki1Ülllagpcrryrokhcl~'nekkialakulá<a'U"ta'"n"li0Hita;,m~><atAr)a.>Züh~;5arw,agrnenn·0•~'~e,szekrffiy01eretek 
---.-· 

·lemegyünk 

Nagytarcsa, 2016. május 17. 
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Udvözlet1el 

1. Számú melléklet 

Kedvezményes nettó ár 

lstvánKrisztian 
30~544·2494 

bO FI 
3000fl 

10000 Ft 
200 FI 
300 Ft 
400FI 

550 Ft 
12000FI 

250FI 
200fl 
50Dfl 
200 Ft 

15000 FI 

180.000 FI 
160000 FI 
60000 FI 

1 ótJOFI ·· 
S OOO FI 
1700FI 

l 50QOOÓ FI 

Ossz ár 

7&0 OOO Ft 
480 OOOfl 
1&0000Ft 
32 OOO:FI 
42 OOOFI 
6 OOOFI 

440 OOOFI 
96.000FI 

37 500EI 
60 OOOFI 
24 OOO Ft 
9 600FI 

. 75.000.Ff 

360 OOO fi 
320000Ft 
60 OOOFI 
w·oooFt 
.66 OOOFI 
51.000FI 

i>öoFl 

7 584100 Ft 

2047707Ft 

9 631 807 .Ft 

... 
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2. Számú melléklet 

Megjegyzések: 

A helyszíni felmérés tapasztalatai: 
Sajnálatos módon a csövezés nem a terveknek megfelelően készült el. A közelmúltban elvégzett 

elektromos hálózati felújítás. során a csövezést beletették a villanyszerelési munkákba. Az épület 

adottságai miatt (méteres vastagságú, kőből készült válaszfalak) kizárólag függőleges csövezés ké$zült, a 
végpontok a padlástérbe lettek csövezve. A csövezés 16„os, 20-as gégecsövekkel készült el, kérdéses, 

hogy az összes szükséges kábel szárnára elegendő"'e a k~resztmetszet. Az eredeti tervekben többnyire 36-
os felszálló csövezés szerepelt. A hivatal érintett helyiségeiben munka folyik, a bútorotás miatt, és a 
padláson uralkodó állapotok miatt a bejárás során nem tudtuk leellenőrizni, hogy minden tervezett 
végpont számára készült~e csövezés. További jelentős gond, hogy a tervezett rackszekrények helyéről 
nem vezet a padlástérbe elegendő keresztmetszetű csövezés a padlástérbe az oda tervezett 

végpontszámhöz és telefonos gerinckábelekhez igazodóan. A rackl (90 végpont + 3 optika + 4 teJ~fgn 
gerinc) szekrénytől Sdb so„es gé~ecső megy a Padlá~rn, de már mindegyikben van kábel, a fo.lét 
elfoglalják a fűzJ~lző rendszer kábelei, a többiben LAN kábelek vannak. A rnck2 szekrénynél nem láttunk 
felszálló csövezést, állítólag van, de le lett vakolva. A rac;:k~ felszálló csövezése elvileg rendben van. (9 
padlástérben találtunk 10 db 50-es csövet, az irocláh<:ln lévő végek tak<3rásban voltak" ·;:i.· helyiek steriht 
megtalálhatok). A r~cM s.zekrénYnél nincs felszálló cső, lent v~kolt mennyezetet látni, d~ él padlástétből 
úgy tűnik, van fodémáttörés, csak ki van purhabbal töltve. Egyáltalán nincs sernrnilyen csövezés a 

rackszekrények összekötésére. 

Műemlék épület, a villanyszerelés után kifestve. A meglévő csövezést kell használni, utólagos 
kábelcsatornázásra, nyomvonalépítésre nincs lehetőség. A kötöttségek miatt arra nem tudunk.gara11dát 
vállalni,.hogy minden terv szerinti végpontot ki tudunk kábelezni. A munkálatokat azzal kell kezdeni, hogy 

a csövezést fel kell térképezni, s ezt követően a megrendelővel, ha szükséges, egyeztetni kell a 

megvalósítandó végpontokat illetően (mi maradjon ki). Mivel a csillagponti felszálló csövezés nagyon 
szűk keresztmetszetű, a helyszínen azt javasoltuk az informatikusnak, hogy a tetőtérben alakítsanak ki 
egy gipszkartonnal leválasztott, hőszigetelt helyiséget áramellátással, klímával. Itt helyeznénk el egy 
szekrényt (rackS), ami esetleg elláthatná a rack2 szerepét is, ha ott nem találjuk meg a felszálló 

csövezést. Ebben az esetben a padlástéri kábeltálcázást kb. 30m hosszúságban tovább kell építeni. 
Jelenleg a rackl helyiségben van a telefonközpont. Ügyfél szeretné az új strukturált hálózattal kiszolgálni 
telefonos igényeit is, ami - ha minden végpont kiépíthető - lehetséges, feltéve, hogy a szekrények között 
a szükséges gerinckábelezés elkészíthető. Amennyiben nem, akkor a meglévő telefonhálózat és az új LAN 

hálózat vegyesen lesz használható egy kilátásba helyezett IP hibrid alközponti beruházás után. Az 
árajánlatban szereplő anyagmennyiségekben van némi bizonytalanság a menetközben eldönthető 

kivitelezési változások miatt. A változások a szekrények méreteit, a szükséges telefonos gerinckábeleket, 

patchpanelek számát érintik. 
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A vállalási ár megadásakor a következő feltételekkel számoltunk: 
- Megrendelő ígéretet tett, hogy 4 fő részére díjmentesen szállást biztosít a városban 
- Megrendelő a szerelési anyagok átmeneti tárolását, őrzését vállalja az érintett ingatlan területén 
- A dokumentáció - tartalma: szekrények berendezése, szekrények közötti kapcsolat elvi vázlata, 
végpontok helyiségek szerinti kimutatása, mérési jegyzőkönyv elektronikus formában 
- A munkavégzés során keletkező esztétikai hibákat nem javítjuk ki (pi: megbontott dobozolások, 
szerelődobozok környékén keletkező festéklepergések, foltok) 

Kiemelt, kritikus pontok: 
- nem egyértelmű, hogy az elkészült csövezés mindenhol elegendő keresztmetszetű, és nem tudjuk, hogy 

átjárható-e 
""kritikus a csillagpontok helye és alkalmassága (csövezés alkalmassága, illetve a már bent lévő kábelek a 
földszinten kitöltik a keresztmetszetet) 
- a javasolt új csillagpont kialakításáról nincs információnk (padlástér vagy polgármesteri iroda 
közelében) 
"' csak a csillagpontok helyének kialakulása után tisztázható a szükséges anyagmennyiségek és 
szekréhyméretek 
- a tervből csak annyi végpont lesz kialakítva, amennyit a csövezés lehetővé tesz! 
- ki kell jelölniük egy helyszíni műszaki kapcsolattartót, aki a megoldási javaslatok kérdésében dönteni 

tud. 

Nagytarcsa, 2016. május 17. 
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