ALVÁLLALKOZÓI KERETSZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről
X-Road Show & Media Service Kft ( 1045 Budapest, Tél u. 72. I./3.; adószám:23177730-2-41;
cégjegyzékszám:01-09-956634 ) mint Fővállalkozó és
………………………………………….
mint Alvállalkozó között
az alábbi feltételek mellett:
1. Fővállalkozó megbízza az Alvállalkozót, hogy rendezvényein Alvállalkozói részfeladatokat lásson el,
mely feladatköröket és eszközöket, a rendezvényt megelőzően e-mail, fax, vagy egyéb írásos módon
megrendel a Fővállalkozó.
2. Az elvégzendő munkák megrendelése minden esetben telefaxon, írásban, email vagy postai úton
történik, melynek melléklete tartalmazza szükség esetén a műszaki leírást, kiviteli terveket,
költségvetést, továbbá az elvégzendő munka kezdésének és befejezésének Fővállalkozó által
meghatározott időpontjait.
3. Az Alvállalkozó köteles a hatókörébe tartozókkal a megfelelő munkavédelmi előírásokat betartani
és betartatni, a baleset-, környezet-, érintés-, műtárgyvédelemről és tűzvédelemről szóló vonatkozó
előírásoknak megfelelően gondoskodni, továbbá a közlekedés zavartalanságát a munkálatok során
mindvégig biztosítani. ha esetleges ellenőrzés során hibát találnak a részéről, az az Alvállalkozó
terhére történik.
4. Alvállalkozónak a munkavégzés során különös figyelmet kell fordítania az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló hatályos törvény és szabályok betartására.
5. Az Alvállalkozó felelős a Fővállalkozó rendezvényein általa biztosított személyzet szakszerű
munkavégzéséért és a megrendelt eszközpark biztonságos és szakszerű üzemeltetéséért.
6. Az Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés során harmadik személynek okozott
esetleges kárt haladéktalanul megtéríti.
7. A Fővállalkozó az Alvállalkozó kijelölt vezetőjével tartja a munkakapcsolatot és az esetelegesen
felmerülő hibákat és észrevételeket vele osztja meg. Az Alvállalkozó és munkatársai munkavégzését a
Fővállalkozó és a Megrendelő bármikor ellenőrizheti, valamint véleményezheti, de megbízottjainak
jelenléte és ellenőrzése a munkavégzést nem zavarhatja.
8. Az Alvállalkozó a Fővállalkozó rendezvényein, mint a Fővállalkozó alkalmazottja jelenik meg, Ő és
munkatársai a Fővállalkozó által biztosított egyedi megkülönböztető jelzéseket alkalmazza és viseli
(munkaruha, kitűző, stagepass, stb.)
9. Az Alvállalkozó a Fővállalkozó rendezvényein a Megrendelő céggel csak a Fővállalkozón keresztül
tartja a kapcsolatot, és az üzleti etikett szabályait betartva, nem folytat semmilyen marketing és
egyéb vállalkozását említő ajánlatételt.
10. Fővállalkozó az alvállalkozónak biztosítja szükséges munkaterületet és a megállapodásban
szereplő esetleges eszközöket.

11. Az Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy munkavégzése alatt egyidejűleg a Fővállalkozó és a
Megrendelő dolgozói is jelen lehetnek a munkaterületen, és ennek tudatában munkáját úgy végzi,
hogy tevékenységével a munkaterületen dolgozó alkalmazottakat nem veszélyezteti.
12. Az Alvállalkozó egyedül viseli a felelősséget a személyzete egésze higiéniai és biztonsági
feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért, az érvényben lévő jogszabályok által
meghatározott higiéniai és biztonsági szabályok általuk való betartásáért.
13. A Fővállalkozó köteles a munkaterület átadását megelőzően írásban és szóban közölni azokat a
különleges vagy kivételes szabályokat és előírásokat, amelyeket az Alvállalkozónak a kivitelezés során
figyelembe kell vennie.
14. Az Alvállalkozó munkaterületre történő bejutásának biztosítása a Fővállalkozó feladata, viszont az
Alvállalkozó köteles a szükséges útvonal és parkolási engedélyeket, az általa üzemeltetett
gépjárművekre biztosítani.
15. Az Alvállalkozónak kerülni kell a munkaterület, és annak közvetlen környezete szennyezését. Az
általa esetleg beszennyezett terület megtisztításáról haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkező
esetben a Fővállalkozó jogosult saját költségén, de az Alvállalkozó terhére azt elvégeztetni. A
munkavégzés befejezése után Fővállalkozóra nézve visszterhes bontási anyagok és eszközök a
munkavégzés helyszínén nem maradhatnak.
16. A felek kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azon értesüléseket, tényeket
vagy körülményeket, amelyek a szerződés szerinti teljesítést akadályozó körülmények elhárítása
érdekében szükségesek.
17. Alvállalkozó vállalja, hogy az 1. pontban rögzített feladatot, legjobb tudása szerint elvégzi és
biztosítja a Fővállalkozót, hogy a szükséges engedélyekkel rendelkezik.
18. Alvállalkozó csak az Ő általa elvégzett munkára vállal felelősséget és garanciát.
19. A Fővállalkozó a munka befejezését követően az Alvállalkozó felé kiállítja a megállapodásban
szereplő költségvetés számláját, az abban rögzített fizetési konstrukcióval valamint határidőkkel, és
azt a megadott határidőre teljesíti.
A szerződés 2 példányban készült és a felek akaratukkal megegyezően aláírásukkal hitelesítik.
A keretszerződés az aláírás napját követő naptól hatályos.
A keretszerződést jogosult bármely fél írásban felmondani, és azt a másik fél az írásos lemondás
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül aláírni és elfogadni.
A keretszerződés nem bontható fel folyamatban lévő megállapodás alatt.
Az esetleges szerződéses vitákat a felek elsősorban közös megegyezéssel kívánják megoldani.
Amennyiben ez nem vezet megegyezésre a vitás kérdések eldöntésére a felek Bírósághoz fordulnak
és a döntést tudomásul veszik.
Kelt:
…………………………………..
Fővállalkozó

…………………………………………
Alvállalkozó

