Szerződéstervezet

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről az
Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF),
Székhelye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/d.
Adószám: 15796019-2-41
ÁHT azonosító: 796017
Bankszámlaszám: 10032000-00319841-30005204
Képviseli: Somlyódy Balázs, főigazgató
Telefon: +36-1-225-44-00
Telefax: +36-1-212-07-73
mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, valamint a
…………………………………………
Székhelye:
Cégjegyzékszám:
Bankszámlaszám:
Adószám:
Statisztikai számjel:
Képviseli:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Kapcsolattartó:
mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen a továbbiakban: Felek között
alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.
I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) Megrendelő, mint az OVF és a Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG) által alkotott konzorcium (Felek: az Országos
Vízügyi Főigazgatóság, mint Konzorciumvezető, és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság,
mint Tag részvételével létrejött) tagja a „Váli-völgy vízrendezési feladatai” KEHOP-1.5.0-152016-00006 jelű projekt (továbbiakban: Projekt) előkészítésére és megvalósítására támogatási
kérelmet nyújtott be.
A Projektet a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Irányító Hatóságának
vezetője támogatásra érdemesnek ítélte 2016. március 1-én, melyről a 2016. március 5. napján
kelt, „Értesítés támogatói döntésről” tárgyú levelében Megrendelőt tájékoztatta.
Megrendelő, mint a Konzorciumi Szerződés rendelkezése alapján eljáró Ajánlatkérő, a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész,
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XVII. fejezet 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást indított 2016. ……….
napján „Vállalkozási szerződés a „Váli-völgy vízrendezési feladatai” című projekt (KEHOP1.5.0-15-2016-00006) előkészítő feladatainak elvégzésére.” tárgyban. A Vállalkozó, mint
Ajánlattevő az eljárásban a jogszabályi feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott
be, amely az ajánlatkérés szerinti értékelési szempontok alapján került az eljárás nyerteseként
kihirdetésre.
2. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott
kérdésekre vonatkozóan a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban
felsorolt dokumentumok az irányadók, és a jelen Szerződéssel alkotnak egységes Szerződést,
így együtt olvasandók és értelmezendők, még ha fizikailag nem is kerültek a Szerződéshez
csatolásra. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló
dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit:
 Jelen Vállalkozási Szerződés
 Vállalkozó 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata
 Az 1. pontban foglaltak szerinti közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által kiadott
kiegészítő tájékoztatás(ok) (amennyiben sor került ilyenre)
 Az 1. pontban foglaltak szerinti közbeszerzési eljárást megindító felhívás
 Az 1. pontban foglaltak szerinti közbeszerzési eljárás dokumentációja és műszaki
leírása
 A projekthez kapcsolódó a jelen szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozó,
azokkal kapcsolatos útmutatók, pályázati anyagok (így különösen a KEHOP1.5.0/2015 konstrukcióhoz tartozó Megvalósíthatósági Tanulmány Útmutató.)
II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1. A Szerződés tárgya a Projekthez kapcsolódó tervezési részmunkák, engedélyeztetési és
projekt előkészítési feladatok jelen szerződés szerinti teljes körű ellátása.
2. A feladatok részletes meghatározását a Bevezető rendelkezésekben felsorolt
dokumentumok tartalmazzák. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a jelen
szerződésben meghatározott feladatok ellátását.
3. Felek egyúttal kötelezik magukat, hogy az eredményes teljesítés és a Projekt sikere
érdekében minden – jelen szerződésben és a jogszabályokban előírt – kötelezettségüknek
maradéktalanul eleget tesznek.
III. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ
1. Felek jelen szerződést az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan ellátásáig kötik,
melynek végső teljesítési határidejét az eljárást megindító ajánlattételi felhívás 5. pontjának I.
alpontjában és vonatkozásában a műszaki leírásban részletezett feladatok tekintetében a
szerződés megkötésének napjától számított 60 nap,míg az eljárást megindító ajánlattételi
felhívás 5. pontjának II. alpontjában és vonatkozásában a műszaki leírásban részletezett
feladatok tekintetében az I. alpont feladatainak teljesítését követő 24 hónap időtartamban
határozzák meg. A rendelkezésre állás keretében meghatározott feladatok teljesítését azok
felmerülésekor az ésszerűség figyelemvétele mellett, külön határidő kitűzésével határozza
meg Megrendelő.
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2. Amennyiben az Irányító Hatóság a Megvalósíthatósági Tanulmánnyal kapcsolatos
észrevételeit nem közli a tervezett 1 hónap alatt, úgy Megrendelő fenntartja a jogot ez utóbbi
teljesítési határidő meghosszabbítására, mely azonban nem lehet későbbi, mint az Irányító
Hatóság Megvalósíthatósági Tanulmánnyal kapcsolatos észrevételeinek kézhezvételétől
számított 1 hónap.
3. Felek rögzítik, hogy Megrendelő előteljesítést elfogad.
IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK
1. A vállalkozói díj …………… + ÁFA (a mindenkori hatályos Áfa törvény szerinti
adómérték) HUF, azaz ………+ ÁFA forint (a mindenkori hatályos Áfa törvény szerinti
adómérték), mely magában foglalja a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban
felmerülő valamennyi díj és költségigényt. Az ÁFA mértékét a számla kiállításakor hatályos
ÁFA törvény rendelkezéseinek megfelelően kell megállapítani. Amennyiben a szerződés
megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos
szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata,
szerződés-módosítás nélkül módosítja.
2. Vállalkozó kifejezetten elfogadja, hogy további költségtérítésre semmilyen jogcímen nem
tarthat igényt. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a vállalkozói díjat valamennyi
feltétel figyelembe vételével a kockázatokat, bizonytalanságokat is kalkulálva, a helyszín a
projekt és valamennyi szerződéses feltétel ismeretében adta meg. Vállalkozó kifejezetten
rögzíti továbbá, hogy mindezekkel is összhangban a díj magában foglalja különösen minden,
a vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat, ideértve
többek között a szerződés alapján megrendelőre szálló valamennyi szellemi alkotáshoz
fűződő jog átruházásának ellenértékét, a korlátlan és kizárólagos felhasználási jogok
megszerzésének ellenértékét, a Szerződés vállalkozó általi teljesítéséhez szükséges és ahhoz
kapcsolódó valamennyi további díj, költség ellenértékét is - függetlenül azok jellegétől, a
felmerülés formájától, és egyéb körülményeitől -, valamint vállalkozó hasznát is. Vállalkozó
kifejezetten rögzíti, hogy a vállalkozási díj fedezetet nyújt az esetleges hétvégi vagy
munkaszüneti napon történő teljesítésre is. Vállalkozót terhelik a munkájával összefüggő
engedélyeztetések, bejelentések költségei, adói, illetékei, vámköltségei, valamint az esetleges
mulasztásával, vagy szerződésszegésével összefüggésbe hozható hatósági díjak és bírságok,
mellyel összefüggésben Vállalkozó rögzíti, hogy vállalkozási díj továbbá tartalmaz minden, a
Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és azon hatósági,
illetve más eljárások, egyeztetések díját, költségét és illetékét, amelyekben a Vállalkozó a
Megrendelőt jelen szerződés teljesítésével összefüggésben képviseli, illetve a Megrendelő
érdekében eljár (ide értve az engedélyezési eljárásokat).
3. A feladat megvalósítása során bármilyen okból bekövetkező árváltozásokat Vállalkozó
nem érvényesíthet. Vállalkozó kijelenti, hogy az esetleges árváltozások várható mértékét a
szerződés teljes időtartamára – beleértve a határidők esetleges módosulását is - megbecsülte,
és azt beépítette a díjba, azt azzal összhangban, annak megfelelően adta meg.
4. Megrendelő a „Váli-völgy vízrendezési feladatai” című és KEHOP-1.5.0-15-2016-00006
azonosító számú projekt számára biztosítandó vissza nem térítendő európai uniós
támogatásból kívánja az ellenszolgáltatást fedezni a támogatási szerződés szerinti szállítói
finanszírozási formában. A támogatás intenzitása: 100 %. A támogatási intenzitás változása az
arra jogosult szervezet határozata alapján lehetséges, ez azonban nem jelenti jelen szerződés
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módosítását. Az elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a
Megrendelőt terheli. A szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
5. Megrendelő a számla benyújtására az eljárást megindító ajánlattételi felhívás 5. pontjának
I. alpontjában és vonatkozásában a műszaki leírásban részletezett feladatok szerződésszerű és
a Megrendelő által elfogadott, jóváhagyott és aláírt teljesítésigazolást birtokában a
Támogatási Szerződés hatálybalépését követően jogosult, amelyben a felvett előleggel el kell
számolnia.
6. Megrendelő a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elismeréséről
(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a teljesítéstől vagy az erről
szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban nyilatkozik.
Amennyiben a Megrendelő a teljesítésigazolás kibocsátása iránti kérelemben megjelölt
összeg, vagy feladatok bármely részét vitatja és erről a Vállalkozót értesíti, a Megrendelő
további tájékoztatást vagy javítást kérhet.
7. A számla kibocsátásának feltétele valamennyi az eljárást megindító ajánlattételi felhívás 5.
pontjának I. alpontjában és vonatkozásában a műszaki leírásban foglalt a befejezési határidőig
előírt feladat teljesítése és a Megrendelő általi jóváhagyása, és teljesítésigazolás útján történő
igazolása. A számla alapját képező teljesítésigazolás kiállításának és a számla befogadásának
további feltétele a tervek Tervbíráló Bizottság általi hiánytalan jóváhagyása. Az Országos
Vízügyi Főigazgatóság részéről teljesítésigazolásra jogosult a Főigazgató, vagy az általa
meghatalmazott személy.
8. Vállalkozó számláját a hatályos jogszabályok - így különösen az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény 163. §-ában foglaltak - szerint, melyet szállítói
finanszírozás esetén a Kbt. 135. § (4) bekezdése alapján a Támogató képviseletében eljáró
irányító hatósága Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, a számla
kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, Vállalkozó pénzforgalmi számlájára
történő átutalással egyenlít ki a 272/2014 (XI.5) Kormányrendeletben meghatározott
részletszabályok alapján.
9. Ha Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétől eltérően - a kifizetésre kötelezett szervezet a Kbt. 135. § (3) bekezdésében,
valamint a 272/2014. Kormány rendelet 1. sz. mellékletében (Egységes Működési Kézikönyv)
foglalt szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket.
10.
Az ellenszolgáltatás teljesítése során alkalmazandók a Kbt. 135. § (6) bekezdés és az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art). 36/A. § előírásai, továbbá a Támogatási
Szerződés, a hatályos pénzügyi elszámolással kapcsolatos előírások, valamint a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései is. Ennek okán amennyiben a Vállalkozó
nem szerepel a NAV köztartozásmentes adatbázisában, úgy a számla mellékleteként csatolnia
szükséges egy a kifizetés időpontjában is érvényes adóigazolást.
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11. Vállalkozó által kiállított számlát Megrendelő – a beérkezést követően – ellenőrzi.
Amennyiben Megrendelő a számlát, vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogásolja,
Vállalkozót erről írásban értesíti. A jelen pont szerinti esetben Megrendelő fizetési késedelme
kizárt kivéve, ha Megrendelő jogalap nélkül vitatta a számlát (vagy annak valamely tételét,
részét).
12. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a számla kifizetése nem teljesíthető, és a
számla Vállalkozónak visszaküldésre kerül abban az esetben is, ha a számla nem tartalmazza
bármely szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletet. A Megrendelő fizetési késedelme ez
esetben is kizárt.
13. A Vállalkozó által benyújtott számla formátumára egyebekben a magyar jog előírásai és a
Támogatási Szerződésben foglalt rendelkezések az irányadóak, azaz csak olyan számlát fogad
be a Megrendelő, amelyik befogadására a magyar jog és a Támogatási Szerződésben foglalt
rendelkezések szabályai szerint jogosult.
14. Jelen szerződés ellenértéke szállítói finanszírozással kerül kifizetésre, Megrendelő a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdése alapján a szerződés elszámolható
összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a
Vállalkozó számára. A szállítói előleg - amennyiben annak feltételei fennállnak - legkorábban
a Támogatási Szerződés hatálybalépését követő napon igényelhető.
15. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozó választása
szerint
a) a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg
különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az irányító hatóság
javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel választása
szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontban meghatározott módon, illetve formában,
vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti bármely más
formában, illetve módon biztosítékot nyújt, vagy
b) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazásának
tudomásul vétele mellett nem nyújt biztosítékot.
16. Az előleggel a benyújtásra kerülő számlában el kell számolni.
17. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó késedelmi kamat és behajtási költségátalány
felszámítására jogosult. A késedelmi kamat mértéke – a Ptk. 6:155. § rendelkezéseire
figyelemmel – a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki
alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke, a behajtási költségátalány összege 40 eurónak
megfelelő forintösszeg. Megrendelő a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 7. pontja alapján szerződő
hatóságnak minősül.
18. Vállalkozó nem fizet, nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Továbbá a Vállalkozó a
szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt
haladéktalanul értesíti.
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19. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.
V. FELHASZNÁLÁSI JOGOK, TITOKTARTÁS
1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a szerződés teljesítése során keletkező szerzői jogi
védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban, arra vonatkozóan a részére az ellenérték
kifizetésének időpontjától határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot
szerez minden átruházható szerzői jogok (vagyoni jogok összessége) vonatkozásában, amely
többek között magában foglalja a harmadik személyre történő földrajzi, időbeli vagy bármely
más korlát nélküli átengedés átruházás jogát, az átdolgozás és a többszörözés, felhasználás,
közzététel, jogát is. Vállalkozó kizárólag a Megrendelő hozzájárulásával adhatja tovább a
teljesítés során létrejövő bármely alkotást harmadik félnek, vagy adhat nyilatkozatot a
szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. Felek rögzítik, vállalkozó kifejezetten nyilatkozza,
hogy a vállalkozási díj magában foglalja a jelen bekezdésben foglaltak ellenértékét, a
vállalkozói díj a vagyoni jogok ellenértékét teljes körűen tartalmazza, és vállalkozó
kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a jelen szerződésben meghatározott díj ellenében a jelen
bekezdés szerinti jogokat a jelen szerződésben foglaltak szerint Megrendelőre átruházza, a
vállalkozói díjat mindezekre tekintettel és ennek megfelelően határozta meg. Felek külön is
utalnak a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltakra, mellyel
összhangban a jelen bekezdésben foglaltak a szerződés alapján létrejövő valamennyi
tervekkel kapcsolatosan is értelemszerűen irányadók és azokra is vonatkoznak. Vállalkozó
szavatolja, hogy a harmadik személynek nincs semmilyen olyan joga, amely a jelen
bekezdésben foglaltak szerinti jogátruházást bármilyen formában akadályozza, korlátozza,
illetve amelynek alapján harmadik személy díjazást vagy kártérítést követelhetne.
2. Vállalkozó továbbá szavatolja, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt
mentesíti minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői jogok vagy
bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhet. Minden ilyen eljárás vagy
igény teljes költsége a Vállalkozót terheli.
3. Amennyiben a Megrendelő jelen Szerződés szerinti vagyoni vagy felhasználási jogának
megszerzését, illetve jogainak zavartalan gyakorlását harmadik személy joga akadályozza,
Megrendelő jogosult Vállalkozót megfelelő határidő tűzésével felhívni a tehermentesítésre,
vagy amennyiben ezt Vállalkozó nem vállalja, Megrendelő eljárhat maga a tehermentesítés
érdekében Vállalkozó költségére, illetve – amennyiben a fenti intézkedések 15 napon belül
nem vezetnek eredményre és harmadik személy joga az érintett művek használatát kizárja
vagy akadályozza – a Megrendelő jogosult a szerződést felmondási idő közbeiktatása nélkül
felmondani.
4. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő jelen szerződés alapján jogosult az alkotás
átdolgozására is. Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és leszállított dokumentumokon
jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat a Vállalkozó további jóváhagyása vagy
engedélye nélkül is végrehajtani, illetve végrehajtatni további díjfizetési kötelezettség nélkül.
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megrendelő a
Vállalkozó által szolgáltatott tervek, dokumentumok felhasználására, átdolgozására harmadik
személynek további engedélyt adjon. Megrendelő fenntartja azon jogát, hogy a szolgáltatott
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tervek, dokumentumok felhasználása során felmerült változtatások elvégzésére kiterjedően
azokat átdolgozásra harmadik személynek átadhatja.
5. Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Megrendelőtől kapott információkat, adatokat és
a szerződés teljesítése során elkészült tervdokumentációkat, munkarészeket bizalmasan, üzleti
titokként köteles kezelni a szerződés időtartama alatt és annak teljesítése után. Amennyiben a
Megrendelő nem adja előzetes írásbeli hozzájárulását, a felsorolt adatok, tervek, munkarészek
nyilvánosságra nem hozhatók. Erre vonatkozóan a Vállalkozó köteles megfelelő belső
ügyrendet kialakítani, és biztosítani, hogy a tudomására jutott információkat csak a szerződés
teljesítésére használja fel és közreműködőjének csak olyan mértékben adja át, amely a feladat
teljesítéséhez szükséges. A Vállalkozó és közreműködője a szerződés teljesítése céljából
készített terveket, tenderdokumentációkat, munkarészeket az elvégzett mérések, tesztek és
kutatások eredményeit a szerződés keretein kívül nem használhatják fel. A titoktartási
kötelezettség betartását minden esetben biztosítani és érvényesíteni kell.
6. Szerződő Felek kifejezetten rögzítik továbbá, hogy az egymás érdekkörébe tartozó és
tudomásukra jutott üzleti titkot kötelesek megtartani, és a titoktartási kötelezettséget kötelesek
alvállalkozóikkal, bármely közreműködővel, alkalmazottaikkal és foglalkoztatottaikkal is
betartatni. Felek tudomásul veszik, hogy az üzleti titok védelmében hatályban lévő
jogszabályok előírásai jelen titoktartási rendelkezés mellett is kötelezőek számukra.
7. Vállalkozó, valamint az alkalmazásában álló munkatársai/teljesítési segédei, közreműködői
jelen szerződés hatálya alá tartozó feladatainak teljesítése során tudomásukra jutott,
Megrendelőt érintő minden adatot, tényt és bizalmas információt kötelesek megőrizni,
függetlenül attól, hogy az szóban vagy írásos formában került a birtokukba.
8. A titoktartási kötelezettség megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. A titoktartási
kötelezettség a szerződés megszűnését követő korlátlan ideig fennmarad.
9. Szerződő Felek rögzítik, hogy nem terheli őket a titoktartási kötelezettség, amennyiben
jogszabály, bíróság vagy egyéb hatóság, vagy a Támogatási Szerződés rendelkezései kötelezi
feleket az információ harmadik személy részére történő átadására, vagy nyilvánosságra
hozására.
VI. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen szerződésben foglalt feladatait az irányadó, hatályos
jogszabályi és egyéb előírásoknak megfelelően az elvárható legmagasabb színvonalon végzi
el. A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben vállalt tervezési munkát, illetőleg a szerződés
tárgyaként meghatározott valamennyi tevékenységet az ilyen tevékenységet hivatásszerűen
végző társaságtól elvárható fokozott gondossággal, a legkorszerűbb tervezési és szakmai
gyakorlat szerint, műszakilag kifogástalanul és a minőség sérelme nélküli leginkább
költséghatékony módon elvégezni.
2. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen szerződésben vállalt munkarészeket az irányadó
magyar és közösségi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások, engedélyek, illetve a helyi
építési hatósági szabályzatok és normák kötelező érvényű előírásainak figyelembe vételével
és alkalmazásával készíti el.
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3. A Vállalkozó tevékenységét a jog-, illetve a szakmai szabályoknak megfelelően látja el,
probléma esetén a Megrendelő képviselője felé tartozik jelentési kötelezettséggel. Vállalkozó
köteles a tevékenységéről és az ügyek állásáról a Megrendelőt rendszeresen tájékoztatni.
4. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítéshez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel
rendelkezik, azokat biztosítja. Vállalkozó teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a jelen
szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges eszközökkel, személyi és tárgyi
feltételekkel, továbbá szakértelemmel – ide értve a kapcsolódó munkaszervezési, irányítási és
felügyeleti ismereteket és tapasztalatokat – rendelkezik, illetve azokkal jelen szerződés
hatálya alatt mindvégig rendelkezni fog.
5. Vállalkozó a teljesítés során olyan képzett és tapasztalt szakembereket köteles biztosítani,
amely jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történő elvégzéséhez
szükséges. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha vele szemben
szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt eljárás indult.
6. Megrendelő jogosult a teljesítést folyamatosan figyelemmel kísérni és – írásbeli jelentések,
tájékoztatók bekérésével – rendszeresen ellenőrizni, a Vállalkozó pedig köteles biztosítani
annak lehetőségét, hogy a Megrendelő a teljesítés során vele folyamatosan egyeztethessen és
a (tovább)tervezés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalhasson.
7. Megrendelő jogosult bármikor felvilágosítást kérni a Vállalkozótól az ügyek állásáról, aki
azt haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül írásban köteles megadni. Megrendelő
jogosult Munkaértekezlet összehívására, melyen Vállalkozó köteles nyilatkozattételére
jogosult és a témában megfelelő végzettséggel és gyakorlattal rendelkező személy(ek) útján
megjelenni és emlékeztető készíteni (mely tartalmaz valamennyi, a Munkaértekezleten
elhangzott, a teljesítéssel kapcsolatos nyilatkozatot) és azt 2 munkanapon belül aláírva a
Megrendelőnek is megküldeni.
8. Megrendelő a munkálatok elvégzésével kapcsolatban a Vállalkozónak utasítást adhat. Az
utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést
terhesebbé. Amennyiben az adott utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen, a Vállalkozó
köteles a Megrendelőt erről tájékoztatni. Ha a megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását
fenntartja, a vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a megrendelő utasításai szerint,
a megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését,
ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy
veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
9. A Vállalkozó jogosult a Megrendelőtől a feladat jogszerű ellátásához szükséges
információt megkapni. Amennyiben a Megrendelő valamely adatot önmagától nem szolgáltat,
Vállalkozó jogosult és köteles azt kérni, kivéve azokat az eseteket, ahol a Vállalkozótól nem
várható el a kellő körültekintés mellett sem az, hogy egyéb információ létét feltételezze. E
pontban foglalt esetekben az információt a Megrendelő a lehető leghamarabb, de –
amennyiben egyéb körülmény ennél rövidebb határidőt nem határoz meg – maximum 3
munkanapon belül köteles megadni.
10. Vállalkozó a tevékenységét a szerződés tárgya szerinti tevékenységet üzletszerűen végző
személytől elvárható fokozott gondossággal köteles ellátni. Vállalkozó köteles az ajánlatában
bemutatott személyeket a teljesítésben – az ajánlatban megjelölt feladatok vonatkozásában –
bevonni. Bármely megjelölt személy kiesése esetén köteles a Megrendelőt Vállalkozó
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haladéktalanul értesíteni és másik legalább azonos feltételeknek megfelelő személyt a
teljesítésbe bevonni.
11. A
szerződés
szerinti
szolgáltatások
teljesítése
keretében
elkészítendő
dokumentumoknak/terveknek tartalmi és formai szempontból meg kell felelnie a teljesítés
időpontjában hatályos vonatkozó jogszabályi és műszaki előírásoknak, szakmai
követelményeknek, az engedélyezésben résztvevő hatóságok előírásainak valamint a Projektre
vonatkozó útmutatók és egyéb előírások feltételeinek és javasolt sablonjainak (amennyiben
azok a teljesítés során már rendelkezésre állnak).
12. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az eljárás tárgyaként meghatározott
dokumentációk, dokumentumok elkészítése során a teljesítés helyszínein személyesen is
megjelenik, nem hivatkozhat a későbbiekben olyan körülményekre, amelyeket a teljesítés
helyszínén megismerhetett volna.
13. Vállalkozó kötelezettsége a szerződés tárgyának, a projekt megvalósításának leginkább
megfelelő megoldások keresése a tervdokumentációk és a munkarészek elkészítése, illetve a
szerződés tárgya szerinti feladatok elvégzése során.
14. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját tevékenységi
körében gondoskodik a rá vonatkozó érvényes munkavédelmi, környezetvédelmi,
balesetvédelmi,
biztonságtechnikai,
vagyonvédelmi,
tűzvédelmi,
érintésvédelmi,
közegészségügyi előírásokat szigorúan betartja. E kötelezettség elmulasztásából eredő
károkért Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
15. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerződés alapján általa
teljesítendő dokumentumok véglegesítésbe a Projektre vonatkozó Támogatási Szerződés
valamint a vonatkozó jogszabályok által előírt szervezeteket is be kell vonni, javaslataikat
figyelembe kell vennie Vállalkozónak és azoknak meg kell felelnie. Vállalkozó továbbá
köteles az ezen szervezetekkel történő egyeztetéseken erre irányuló a Megrendelő által
legalább 3 munkanappal korábban jelzett megrendelői igény esetén a Megrendelővel együtt
részt venni, és az egyeztetéseken Megrendelőt szakmailag támogatni.
16. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul, de legfeljebb 1 munkanapon belül
értesíteni minden olyan körülményről, amely saját teljesítését, illetőleg annak
eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja, illetve ha az
értesítés a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges, illetőleg a Támogatási Szerződés
teljesítését, eredményét, illetve a megállapított teljesítési határidőket érdemben érinti. Az
értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. Ilyen
körülmények felmerülte esetén a megfelelő értesítés elmulasztásából eredő kárért a
Vállalkozó felelős.
17. A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Megbízott tudomásul veszi, hogy a szerződés
aláírásával (megkötésével) egyidejűleg köteles bejelenteni a Megrendelőnek valamennyi
olyan alvállalkozót, amely részt vesz a szerződés teljesítésében (és azt korábban még nem
nevezte meg) és a bejelentéssel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az általa igénybe venni
kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt. Közreműködő alatt minden esetben a
Kbt. szerinti alvállalkozókat is érteni kell. A Megbízott közreműködők és ennek megfelelően
és ennek körében a Kbt. szerinti alvállalkozók igénybevételére kizárólag a Kbt. 138. § (1), (3)
és (5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően jogosult. Megbízott csak a Kbt. rendelkezései
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szerint változtathatja meg a teljesítésbe közreműködőit és a teljesítésben való részvételük
mértékét. E rendelkezés megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és felmondási idő
közbeiktatása nélküli felmondásra ad okot.
18. A Vállalkozónak minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy
megakadályozza, vagy megszüntesse azokat a helyzeteket, melyek lehetetlenné teszik vagy
veszélyeztetik a Vállalkozó vagy közreműködői részéről a Szerződés objektív és pártatlan
teljesítését. Ennek keretében a Vállalkozó – a jelen Szerződésbe és/vagy a Kbt-ben foglalt
egyéb rendelkezések betartásával - kártalanítási igény nélkül köteles összeférhetetlenné vált
Közreműködőjét haladéktalanul kicserélni. A Szerződés időtartama alatt bármilyen
összeférhetetlenségi körülmény felmerülése esetén haladéktalanul értesíteni kell a
Megrendelőt.
19. Vállalkozó Megrendelő és harmadik személyek felé teljes körűen felel az általa, vagy az
általa bevont alvállalkozók, közreműködők által Megrendelőnek, vagy harmadik
személyeknek okozott károkért
20. A Vállalkozó úgy felelős közreműködői magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok
a Vállalkozó magatartása vagy cselekedetei lettek volna. A Megrendelőnek valamely
közreműködő igénybevételéhez adott hozzájárulása nem mentesíti a Vállalkozót a Szerződés
szerinti kötelezettségei és felelőssége alól.
21. A közreműködő helyébe lépő másik közreműködőnek legalább ugyanolyan képesítéssel
és gyakorlattal kell rendelkeznie, mint amilyennel a leváltott közreműködőnek kellett
rendelkeznie.
22. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése során egyeztetnie kell Megrendelővel,
amelynek keretében két heti rendszerességgel tervegyeztetést kell tartania és a tervbírálatokon
is részt kell vennie a Vállalkozónak. A Megvalósíthatósági Tanulmány készítése során heti
egy alkalommal kell egyeztetnie a Megrendelővel.
23. Az eljárást megindító felhívás szerint Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára mérnöki tervezésre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt a teljesítés teljes időtartama alatt fenntartani
káreseményenként legalább 10.000.000,- Ft és évenként legalább 20.000.000,- Ft megfelelő
mértékű mérnöki tervezésre vonatkozó felelősségbiztosításra, amelynek alapján a biztosító
megtéríti ajánlatkérőnek mindazon károkat, melyekért nyertes ajánlattevő a magyar polgári
jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik. Vállalkozó ennek megfelelően kijelenti,
hogy legalább 10.000.000,- Ft/káresemény és legalább 20.000.000,- Ft/év összegű, az eljárást
megindító felhívásban meghatározottaknak megfelelő mérnöki tervezésre vonatkozó
felelősségbiztosítással
rendelkezik
a
………………………..
Biztosítónál.
Felelősségbiztosítási kötvényének másolati példányát, illetve a biztosítási díj befizetésének
igazolását jelen szerződéshez 2. számú mellékletként csatolja.
24. Vállalkozó önmaga biztosítja a feladat ellátásához szükséges általános irodai
infrastruktúrát és logisztikai feltételeket (iroda, számítógép, telefon, fénymásolás, postai
kézbesítés, autó, szállítási költség, stb.), amelyért őt a vállalkozási díjon felül költségtérítés
nem illeti meg.

10

25. A Vállalkozó a pályázati felhívásban és az átadott dokumentációban közölt, birtokába
jutott információkat, dokumentumokat és terveket minősített anyagként kezeli, melyről
harmadik félnek adatot nem szolgáltat ki, illetve nem nyilatkozik. A teljesítés során a
Vállalkozó birtokában lévő Megrendelői dokumentációt, annak részeit vagy másolatait nem
lehet másra felhasználni, mint a szerződés szerinti feladatok teljesítésére.
26. Bármilyen (rész)teljesítési határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet
Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása
értekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben
Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az annak elmulasztásával kapcsolatos
valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik személyeket ért – kárért teljes körű kártérítési
felelősséggel tartozik.
27. Vállalkozó szavatol és felelősséget vállal a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek
szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért
és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy közreműködője, vagy a
teljesítésbe általa jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.
28. Értékelési szempontok között előírt és Vállalkozó szakmai ajánlatában vállalt feltételek
részletezése, figyelemmel a Kbt. 131. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre:
a. Ajánlati ár (egyösszegű nettó vállalkozási díj - nettó forint):
b. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány alkalmassági
követelmény körében értékelt, az alkalmassági követelményen felüli
szakmai gyakorlata:
ba) Az M.1 pontban bevont „tervező” tervezőként szerzett szakmai gyakorlata
(év):
bb) Az M.1. pontban bevont „tervező” dombvidéki vízrendezési beruházás
tervezési szakmai tapasztalata, az általa elvégzett tervezések száma:
c. A szerződés teljesítésében részt vevő az alkalmassági követelmények
körében bemutatott szakembereken túli személyi állomány szakmai
gyakorlata:
ca) A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek érvényes VZ-TER tervezői
jogosultsággal rendelkező szakember
cb) Környezeti hatásvizsgálat készítési szakmai tapasztalattal rendelkező
szakember és az általa (vagy részben általa) elkészített Környezeti
hatásvizsgálat száma
cc) Vízgazdálkodási építmények megvalósíthatósági tanulmánya készítési
szakmai tapasztalattal rendelkező szakember és az általa (vagy részben általa)
készített megvalósíthatósági tanulmány száma
VI/1. Dokumentumok átadás-átvétele, hibák kijavítása
1. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és a teljesítés tárgyát képező bármely
dokumentum Megrendelőnek történő átadása átadás-átvételi jegyzőkönyvvel történik.
2. Vállalkozónak minden elkészült tervet, dokumentációt, munkarészt magyar nyelven kell
a Megrendelőnek átadnia. A terveket és az egyéb, a szerződés tárgya szerinti munkarészeket a
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Bevezető rendelkezések I.2. pontjában meghatározott dokumentumokban
példányszámban és formátumban kell a Vállalkozónak teljesítenie.

rögzített

3. Megrendelő köteles az elkészített és teljesítésre a szerződésnek megfelelően felajánlott
munkarészeket, teljesítéseket átvenni, és azok szerződésszerűségéről, illetve elfogadásáról
jelen szerződésben foglaltak szerint nyilatkozni. Ha a Megrendelő az elfogadásra nyitva álló
határidőn belül nem nyilatkozik, a teljesítést elfogadottnak kell tekinteni. Ha a dokumentumot
a Megrendelő kijavításra visszaadta, a határidő a kijavított dokumentum átadásától számít. A
Megrendelő jogosult az elkészült dokumentumot indokolt esetben a vállalkozónak kijavítás
végett ismételten is visszaadni. Mindez nem mentesíti Vállalkozót kötelezettségei teljesítése
alól. Amennyiben az elkészült munkarészeket, teljesítéseket a Megrendelő javításra
visszaadja, illetőleg azokat nem fogadja el, a nyilatkozatban – a kifogások pontos ismertetése
mellett – az átdolgozásra, pótlásra megfelelő, de a körülmények által lehetővé tett legrövidebb
határidőt kell tűzni. Amennyiben a teljesítés bármely dokumentum vonatkozásában hibás,
Vállalkozó köteles 10 napon belül a hibákat teljes körűen kijavítani és a dokumentumot
átadni. A kijavított munkarész és/vagy pótolt teljesítés elfogadására, illetve ismételt javításra
történő visszaadására a jelen pont előírásait kell alkalmazni.
4. Amennyiben a Vállalkozó a kijavítást alapos ok nélkül megtagadja, vagy azt határidőre
nem végzi el, a Megrendelő a szerződéstől díjfizetés és kártérítési kötelezettség nélkül
elállhat, illetőleg gyakorolhatja a felmondási idő közbeiktatása nélküli felmondás jogát.
5. Megrendelő csak a hiba és hiánymentes, a Megrendelő által jelzett hibák, kifogások
kijavítása után átadott szerződésszerű teljesítést köteles elfogadni és igazolni, a
teljesítésigazolás kiadását mindaddig megtagadhatja, amíg valamennyi hiba, kifogás
kijavításra nem került és a hibátlan, kifogásmentes teljesítés meg nem történt. A hibás,
hiányos teljesítéssel nem érintett és elkülöníthető munkarészekre Megrendelő a jelen
szerződésben foglaltak szerint köteles a teljesítésigazolást kiadni.
VI/2. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével kapcsolatos további előírások
1. Vállalkozó köteles munkaindító megbeszélést kezdeményezni a szerződé hatályba lépését
követő legrövidebb időn, de maximum 8 munkanapon belül, amelyről jegyzőkönyv készül.
Amennyiben Vállalkozó igényli és a munkaindító egyeztetésen jelzi, úgy a Megrendelő a
Vállalkozó rendelkezésére áll helyszíni bejárás biztosításában.
2. A Megvalósíthatósági Tanulmány véglegesítésébe a Támogatási Szerződés, valamint a
Projektre vonatkozó szabályok alapján kötelezően bevonandó szervezetek javaslatait
figyelembe kell vennie Vállalkozónak, továbbá Vállalkozó köteles az ezen szervezetekkel
történő egyeztetéseken Megrendelővel együtt részt venni, és az egyeztetéseken Megrendelőt
szakmailag támogatni. A Megvalósíthatósági tanulmányt az I.2. pontban meghatározott
dokumentumokban foglaltaknak megfelelően különösen az „Útmutató Megvalósíthatósági
Tanulmány elkészítéséhez a KEHOP-1.5.0 Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése című
felhívás keretében készülő, kiemelt nem nagyprojekthez” és mellékleteinek megfelelően kell
elkészíteni, valamint a Támogatási Szerződés illetőleg a Projektre vonatkozó előírások
rendelkezéseinek megfelelően az előírt szervezettel jóvá kell hagyatni, szükség esetén a
jóváhagyásra jogosult szervezet általa kért javítások és módosítások átvezetése is Vállalkozó
feladata. A Megvalósíthatósági Tanulmány feladatrészre vonatkozó teljesítésigazolást
Megrendelő nem köteles kiadni mindaddig, amíg a fentiek szerinti szervezet azt a Támogatási
Szerződés illetőleg a Projektre vonatkozó előírások rendelkezéseinek megfelelően jóvá nem
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hagyta.
3. Felek a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséig heti egy alkalommal konzultációt
tartanak a Megrendelő székhelyén vagy a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságon, melyen a
Vállalkozó beszámol az elmúlt hétben végzett tevékenységéről, haladásról.
VI/3. A tervezési és engedélyezési feladatokkal kapcsolatos további előírások
1. A tervezői munka előrehaladását Vállalkozó és Megrendelő legalább kétheti gyakoriságú
munkaértekezleten tekinti át. A munkaértekezletek napirendjét az aktuális helyzet és a
megtárgyalandó témák alapján a Megrendelő javaslatára a Megrendelő és a Vállalkozó
együttesen állapítják meg azzal, hogy mindkét fél jogosult önállóan kezdeményezni
vonatkozó tárgykörben napirendi pont felvételét. A munkaértekezletekről jegyzőkönyv
készül, melynek összeállítása Vállalkozó feladata, aki az értekezletet követő három
munkanapon belül azt elkészíti és továbbítja Megrendelő felé. Megrendelő a jegyzőkönyvben
meghatározottakra 2 munkanapon belül tehet észrevételeket.
2. Az értekezletre bármely fél hívhat résztvevőket a másik fél egyetértésével. Az értekezletek
állandó meghívottai a Megrendelő képviselői és a Megrendelő számára segítségnyújtás
céljából felkért szakemberek. Megrendelő az egyeztetés számára helyszínt biztosít.
3. A Vállalkozónak a munkaértekezlet során ismertetnie kell a munka előrehaladását, a
következő időszak fontosabb eseményeit, a közbenső megrendelői döntést igénylő kérdéseket,
állásfoglalási igényeket.
4. Szükség esetén, megfelelő indoklással bármely fél kérheti rendkívüli egyeztető
megbeszélés megtartását, mely felkérésre a másik fél a felkérés kézhez vételétől számított 1
munkanapon belül köteles választ adni. A kérést elutasítani nem lehet, a megbeszélés
megtartásban mindkét fél köteles együttműködni.
5. A munkaértekezleten való részvételre a Megrendelő, a Vállalkozó a Megrendelői
Konzorcium tagjai által delegált szakértők, valamint a jogszabály vagy hatósági rendelkezés
által felhatalmazott személyek jogosultak.
6. A Megrendelő együttműködési kötelezettségének körébe esik a Vállalkozó
meghatalmazása – a Vállalkozó szerződésszerű teljesítéshez szükséges mértékben – az
illetékes hatóságokkal, szervekkel, magánszemélyekkel és gazdálkodó szervezetekkel történő
egyeztetésekhez.
7. A fejlesztések műszaki igényszintjét Vállalkozó köteles a tervezés során Megrendelővel
folyamatosan egyeztetni. Tervezés során csak a Megrendelő által jóváhagyott, illetőleg a
jóváhagyottal egyenértékű gyártmányok és típusok alkalmazhatók.
8. Vállalkozó a szerződésben előírt határidő betartásához szükséges időn belül, azaz
megfelelő tartalékidő biztosításával köteles megkezdeni a kapcsolódó engedélyezési
eljárásokat, biztosítani a szükséges engedélyek rendelkezésre állását, valamint
Megrendelőnek átadni a kivitelezésre vonatkozó tenderdokumentáció műszaki tartalmának a
jogerős engedélyek alapján véglegesített változatát.
9. Felek rögzítik, hogy a teljesítés során a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes
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országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelménye, illetve a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelménye kötelező
előírás, melyet a szerződés egész időtartama alatt a tervezői feladatok ellátásában részt vevő
természetes személyek, a Vállalkozó és valamennyi közreműködője részéről is kötelesek
betartani. Ezen kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, amelynek
esetén Megrendelő jogosult a szerződést felmondási idő közbeiktatása nélkül felmondani.
10. Vállalkozó a tervezési feladat tárgyát képező építési beruházásra (építményre) vonatkozó
tervezői költségbecslést is köteles készíteni.
VII. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI
1. Meghiúsulási kötbér: amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítését megtagadná, vagy a
szerződés teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, meghiúsulna,
úgy a Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére. Megrendelő
jogosult továbbá meghiúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen
szerződés felmondási idő közbeiktatása nélküli felmondás útján szűnik meg. Meghiúsulásnak
minősül, amennyiben a Vállalkozó hibájából, olyan okból, amelyért Vállalkozó a felelős,
szerződéses kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően a Támogatási Szerződéstől a
Támogató eláll, vagy azt felmondja. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó egyösszegű
vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér mértéke, a kötbéralap 15 %-a.
2. Késedelmi kötbér: a Vállalkozót a jelen Szerződés alapján Megrendelővel szemben
fennálló bármely kötelezettségének, feladatának olyan okból történő késedelmes teljesítése
esetén, amelyért felelős, késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A kötbér alapja a
nettó vállalkozói díj 0,5 %-a, a késedelem minden naptári napja után. Amennyiben a
Vállalkozóval szemben jelen szerződésben vállalt kötelezettségei késedelme okán
érvényesített kötbér eléri összesen a nettó vállalkozói díj 10 %-át, a Megrendelő jogosult a
szerződést felmondási idő közbeiktatása nélkül felmondani, továbbá a jelen szerződésben
foglaltak szerinti meghiúsulási kötbért követelni.
3. A Megrendelő érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is.
4. Teljesítési biztosíték: a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények
biztosítékaként Vállalkozó teljesítési biztosíték nyújtására köteles, amelynek mértéke a nettó
vállalkozói díj 5 %-a. A teljesítési biztosíték Vállalkozó választása szerint teljesíthető
óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelőként szerződő fél 10032000-0031984130005204 számú fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény
vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A
teljesítési biztosítéknak a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerint a szerződés hatályba lépésének
időpontjától a teljesítés elfogadásáig kell folyamatosan érvényben maradnia.
5. Rendelkezésre állási biztosíték: Vállalkozó a rendelkezésre állási időszak kezdetének
időpontjában (szerződés teljesítését követő első naptári nap) rendelkezésre állási biztosíték
nyújtására köteles Megrendelő részére. A rendelkezésre állási biztosítéknak a kivitelezési
feladatok és a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárások
lezárásáig vagy a projekt dokumentáció IH általi elfogadásáig attól függően, hogy melyik
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teljesül később, de legfeljebb 24 hónap időtartamig rendelkezésre kell állnia. A rendelkezésre
állási biztosíték a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás (vállalkozási díj)
5%-ának megfelelő összeg. A rendelkezésre állási biztosíték a Vállalkozóként szerződő fél
választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek Megrendelőként szerződő fél
10032000-00319841-30005204 számú fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával,
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást
tartalmazó – kötelezvénnyel.
6. Szállítói előleg biztosítéka: Megrendelő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (1)
bekezdése alapján a szerződés elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói
előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó számára. A 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 119. § (2) bekezdése alapján Vállalkozó választása szerint
a.) a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére
jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az irányító hatóság javára szóló, a Kbt. 134. §
(6) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés
a) pontban meghatározott módon, illetve formában, vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
83. § (1) bekezdése szerinti bármely más formában, illetve módon biztosítékot nyújt, vagy
b.) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazásának tudomásul
vétele mellett nem nyújt biztosítékot.
VIII. SZERZŐDÉSSZEGÉS, A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE,
MEGSZŰNÉSE
1. A szerződés bármely módosítását kizárólag a Kbt. rendelkezéseivel összhangban, írásban,
a Szerződéssel azonos módon lehet megkötni.
2. A módosított szerződésre a szerződésmódosítással nem érintett valamennyi rendelkezés
megfelelően irányadó.
3. A Vállalkozó köteles írásban értesíteni a Megrendelőt a szerződésben megadott
kapcsolattartójának, ill. kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá bankszámlája
számának megváltozásáról.
4. Valamennyi olyan szerződésszegés, amely a Szerződés felmondási idő közbeiktatása
nélküli felmondásra ad lehetőséget, súlyos szerződésszegésnek minősül és viszont.
5. Vállalkozó teljes körű felelősséget vállal arra az esetre, ha olyan okból, amelyért
Vállalkozó a felelős a Megrendelővel szemben a Támogató, vagy bármely szervezet
bármilyen, a Támogatási Szerződésre tekintettel alkalmazható jogkövetkezményt érvényesít.
Ennek körében abban az esetben, ha a támogatás részben vagy egészben visszavonásra kerül
vagy a támogatás bármilyen mértékű visszafizetésére kötelezik Megrendelőt úgy Vállalkozó
köteles megtéríteni Megrendelőnek a visszavont vagy visszafizetendő támogatás összegét,
továbbá valamennyi ezzel kapcsolatban felmerült kárt. Egyéb a Támogatási Szerződés szerint
a Megrendelővel szemben alkalmazott jogkövetkezmény esetén is köteles Vállalkozó
megtéríteni a Megrendelőnek a Támogatási Szerződés szerint alkalmazott
jogkövetkezményekből (különösen elállás, felmondás, felfüggesztés) eredő valamennyi kárt,
ha az olyan okból történt, amelyért Vállalkozó a felelős.
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6. Felek a Bevezető rendelkezésekben foglalt dokumentumokkal összhangban rögzítik, hogy
Megrendelő a Projekt megvalósításához szükséges építési beruházást a FIDIC sárga könyv (2.
magyar nyelvű kiadás 2011.) feltételeinek alkalmazása mellett fogja megrendelni és
megvalósítani (továbbiakban ezen szerződés jelen bekezdésben: FIDIC szerződés),
Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit mindezekre is tekintettel köteles
teljesíteni. Felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha a FIDIC szerződés megkötésére irányuló
közbeszerzési eljárás során, valamint az annak eredményeként megkötött FIDIC kivitelezési
szerződés teljesítése során a Megrendelő követelményeiben olyan hiba hiányosság,
elégtelenség merül fel, amely a megrendelői követelmények, közbeszerzési dokumentumok
módosítását, a FIDIC szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás értékének
növekedését, a FIDIC szerződés megkötését követően annak időtartama meghosszabbítását,
vagy az abban foglalt szerződéses ár kiigazítását, módosítását, új közbeszerzési eljárás
lefolytatását teszi szükségessé és ezen hiányosság, elégtelenség, hiba olyan okból merült fel,
amelyért a Vállalkozó felelős - még abban az esetben is ha a teljesítését a Megrendelő
elfogadta - Vállalkozó felelősséggel tartozik a Megrendelő felé az ilyen hibák, hiányosságok,
elégtelenségekből eredő hátrányos jogkövetkezményekért és Megrendelő költségeinek ebből
eredő mindenfajta növekedéséért, melynek keretében köteles megtéríteni a Megrendelő ebből
eredő valamennyi többletköltségét, függetlenül attól, hogy az a FIDIC szerződés megkötésére
irányuló közbeszerzési eljárás során vagy a FIDIC szerződés megkötését követően merül fel,
amely a hibák, hiányosságok, elégtelenségek korrigálásával, kiigazításával, az ehhez
szükséges változtatások eszközlésével, pótmunkák megrendelésével, esetlegesen szükséges
további közbeszerzési eljárások lefolytatásával, a közbeszerzési dokumentumok
módosításával összefüggésben keletkezett, valamint az esetlegesen a hibákkal,
hiányosságokkal, elégtelenségekkel okozott valamennyi következményi kárt.
7. A Szerződésben meghatározott megszüntetési okok mellett a Megrendelő a Vállalkozóhoz
intézett nyilatkozattal, felmondási idő közbeiktatása nélkül felmondhatja a Szerződést, ha:
 a Vállalkozó olyan okból amelyért felelős szerződésszegést követ el, amely feladatok
határidőre történő ellátását, ill. a projekt vagy annak bármely részének határidőben
történő megvalósítását lehetetlenné teszi,
 a Vállalkozó titoktartási kötelezettségét megszegi,
 felelősségbiztosítási jogviszonya megszűnik, vagy az nem elégíti ki a közbeszerzési
eljárás feltételeit,
 a Vállalkozó ellen a szerződéskötést követően felszámolási, végelszámolási, hivatalból
törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul, vagy végelszámolási
eljárás hatálya alá kerül,
 a szerződésben meghatározott tervezői és / vagy más feladat teljesítését jogos ok
nélkül megtagadja;
 Vállalkozó a Kbt., valamint jelen szerződés rendelkezéseit sértő módon vesz igénybe
közreműködőt, ideértve értelemszerűen a Kbt. szerinti alvállalkozót is;
 félrevezető információt ad, valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerződés teljesítését, a
Projekt megvalósulását, vagy az EU-támogatási igény benyújtását korlátozó, számára
ismert feltételeket elhallgat, a megvalósítást meghiúsító körülményekről a
Megrendelőt nem tájékoztatja;
 ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti a Megrendelő által adott, a jogszabályoknak
megfelelő, illetve célszerű és szakszerű utasításokat;
 az általa elkészített dokumentáció, illetve dokumentációk alapján a hatósági
engedélyek kiadását megvalósíthatatlanság miatt megtagadják, vagy egyéb
jóváhagyást nem adnak meg;
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8. A fenti esetekben történő felmondás esetén a Megrendelő maga fejezheti be a szerződés
szerinti szolgáltatásokat, vagy azokat harmadik személlyel elvégeztetheti. A Megrendelő
ebből eredő többletköltségeit a Vállalkozó megtéríteni köteles.
9. A Szerződés megszüntetésekor vagy az erre vonatkozó értesítés kézhezvételekor a
Vállalkozó azonnal és oly módon köteles befejezni a szerződés szerinti szolgáltatások
teljesítését, hogy az ennek kapcsán felmerülő költségeket a lehető legkisebb szinten tartsa.
10. A Vállalkozónak kártalanítania és lehetőség szerint mentesíteni kell a Megrendelőt,
annak Vállalkozóit és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral szemben,
amely
 a Vállalkozó tevékenységéből vagy mulasztásából ered a szerződés szerinti
szolgáltatások teljesítése során, és amely szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a
szellemi tulajdon egyéb formáival kapcsolatos jogszabályok, hatósági rendelkezések
vagy harmadik személyek jogai megsértéséből származik vagy
 abból származik, hogy a Vállalkozó nem teljesítette kötelezettségeit, feltéve, hogy a
Megrendelő a Vállalkozót értesíti az ilyen perekről, igényekről, veszteségekről vagy
károkról legkésőbb 30 nappal azután, hogy tudomást szerez ezekről.
11. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel.
12. Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior
akadályozza meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be.
13. „Vis maior” alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi
zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás,
járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások,
robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét fél
érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak
kiküszöbölni.
14. Ha az egyik fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen
annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel
teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit.
15. Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek
kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a
körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Megrendelő írásban
másképp nem rendelkezett, a Vállalkozónak folytatnia kell a Szerződés szerinti
kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható.
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16. Ha a Vállalkozónál pótlólagos költségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy vis maior
esetén a szerződéses kötelezettségek teljesítésére a Megrendelő által írásban jóváhagyott,
alternatív teljesítési módokat alkalmaz, azokat a Megrendelőnek igazolnia kell, de a
vállalkozói díj ebben az esetben sem változik meg, kivéve ha az kirívóan hátrányos vagy
méltánytalan a Vállalkozóra nézve.
17. A szerződés bármely okból való megszűnése esetén a Vállalkozó a birtokába került
eredeti okiratokat a szerződés megszűnését követő 8 napon belül adja át iratjegyzékkel együtt.
18. Figyelembe véve azt a tényt, hogy jelen szerződés, ill. a projekt ellenértékének
megfizetése pályázati összegek felhasználásával történik, lehetetlenülés folytán a szerződés
megszűnik, ha a Támogató a támogatást teljes egészében vagy a projekt ellehetetlenülését
okozó mértékben megvonja vagy más, a projektre kiható szabályozó rendelkezése miatt a
projekt lehetetlenül. Ebben az esetben Megrendelő köteles ezen indokát jognyilatkozatban
közölni Vállalkozóval.
19. Amennyiben a Támogató a Támogatási Szerződésben szereplő támogatási összeget a
vállalkozói teljesítés megkezdése után módosítja, úgy a Kbt. rendelkezéseivel összhangban
feleknek késedelem nélkül egyeztetniük kell annak érdekében, hogy a módosított
támogatáshoz igazítsák a Vállalkozó által ellátandó megváltozott szerződéses
szolgáltatásokat. A szerződés módosítása esetén Megrendelő sem a Vállalkozó elmaradt
hasznát sem a módosítással kapcsolatosan felmerült költségeit nem téríti meg Vállalkozónak,
melyet Vállalkozó tudomásul vesz. Amennyiben az egyeztetések 15 napon belül nem
vezetnek eredményre, azt a felek a szerződés lehetetlenüléseként értékelik, és a szerződés
megszűnik.
IX. KAPCSOLATTARTÁS
1. A feleknek a Szerződés szerint egymáshoz intézendő közléseiket az alábbi személyek
részére, az alábbi címre kell eljuttatniuk:
A Vállalkozó részére:
Szervezet:
Címzett:
Cím:
Telefonszám:
Fax:

…………
……………….
…….
+36-………….
+36………

A Megrendelő részére:
Szervezet:
Címzett:
Cím:
Telefonszám:
Fax:
2. A Vállalkozó és a Megrendelő közötti bármely írásos kommunikációt személyesen vagy
postán kell eljuttatni a Felek jelen Szerződésben meghatározott címére. Amennyiben a Felek
egymásnak faxszámot vagy e-mail címet megadtak, ezen kommunikációs eszköz is igénybe
vehető, azzal, hogy az e-mail üzenetet, ha az jelentős (különösen a jogváltoztatás vagy
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megszüntetés vagy keletkezés eseteit), írásban is meg kell erősíteni és megküldeni levélben
vagy telefaxon.
3. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy egymással folytatott kommunikációban, és az
egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A szerződés
teljesítése során a dokumentálás lehetőség szerint elektronikus adathordozókon történik, és
amennyiben az megoldható, úgy csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek
kinyomtatásra, amelyet személyesen vagy postán kell eljuttatni a Felek meghatározott címére.
Felek rögzítik, továbbá, hogy az egymás közötti kommunikációban csak az indokoltan
szükséges dokumentumok kerülnek kinyomtatásra, amennyiben a dokumentum, üzenet
tartalma nem igényli, úgy azt nem nyomtatják ki. Felek törekednek az újrahasznosított papír
használatára, lehetőség szerint két oldalas nyomtatással, valamint a jegyzetek készítéséhez,
fax küldéséhez/fogadásához egyoldalas nyomtatványok felhasználására.
4. Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció
megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a határidő utolsó
napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták, vagy faxon, vagy e-mailen
a címzett félhez megérkezett kivéve, ha a jogcselekmény anyagi jogi jellegű vagy a Felek
kifejezetten eltérően rendelkeznek.
5. Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést,
hozzájárulást, jóváhagyást, igazolást vagy utasítást indokolt késedelem nélkül írásba kell
foglalni.
6. A szerződés tárgyát érintő lényeges szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelem
nélkül írásban meg kell erősíteni.
X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. Vállalkozó tűrni köteles, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós pénzek felhasználását ellenőrző szervezetek
részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles.
Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a Támogató, az
Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési
szervezetei, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai
Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéssel
kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze és teljes
auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával
kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőknek kell
lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat.
2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási
előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem
teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő
ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §
szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
átláthatóságával összefüggő adatokat kezelni.
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3. A Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlátható
szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó képviselője a
Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Vállalkozó nem
minősül átlátható szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6)
bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesíthető.
4. Megrendelő rögzíti, hogy jelen szerződésben foglalt egyik feltétel sem tekinthető
általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatározása az
előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen szerződés megkötésére vonatkozóan
került meghatározásra, nem több szerződés megkötése céljából. Vállalkozó, mindezt
elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződés valamennyi rendelkezését magára nézve
kötelezőnek fogadja el, nyilatkozik továbbá, hogy valamennyi jelen szerződésben foglalt
feltételt és rendelkezést egyedileg megtárgyaltnak és általa elfogadottnak tekint, különös
tekintettel az előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint
gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés
lehetőségére – tekintettel. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják és rögzítik,
hogy jelen szerződés egyik feltétele és rendelkezése sem minősül általános szerződési
feltételnek.
5. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben
Vállalkozó ilyennel rendelkezik – jelen szerződés tekintetében semmilyen formában nem
irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt kifejezetten elfogadja.
6. Az ellenőrzéstűrési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az
ellenőrzés általa történt meghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki
felróhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási
költségeit).
7. A Megrendelőnek és a Vállalkozónak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy békés
úton rendezzenek a Szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, amely közöttük felmerül.
8. Ha vitás ügy merült fel, a szerződő felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre
vonatkozó véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról.
Bármelyik fél kérheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a békés
rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a fél nem válaszol a
megadott határidőn belül, bármely fél jogosult a vita rendezése érdekében bírósághoz
fordulni.
Felek a jelen szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt négy (4) példányban írták
alá, melyből három (3) példányt Megrendelő egy (1) példány Vállalkozó átvett.
1. számú melléklet: Teljesítési Biztosíték nyújtásának igazolása
2. számú melléklet: Felelősségbiztosítás rendelkezésre állásának igazolása
3. számú melléklet: Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata
Budapest, 201. ……………….
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………………………………
Megrendelő képviseletében
Somlyódy Balázs
főigazgató

…………………………………
Vállalkozó képviseletében

Pénzügyi ellenjegyző:
………………………………….
Dr. Tóth László
gazdasági főigazgató-helyettes
…………………………………
Jogi és közbeszerzési ellenjegyző:

........................................................
Dr. Buzsáki Judit
jogi és közbeszerzési vezető
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3. számú melléklet
N

YILATKOZAT

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények
teljesüléséről
(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)
1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány
alapján:
Szervezet neve:
Székhelye:
Adóilletősége (ha az nem
Magyarország):
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Statisztikai számjele:
Cégjegyzésre jogosult
képviselő(k) neve:
Cégjegyzés módja:

önálló vagy együttes (a megfelelő aláhúzandó)

2.) Alulírott/alulírottak, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult
képviselője/képviselői, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk
jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható
szervezetnek minősül:
a.) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges
tulajdonosa megismerhető;
b.) a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt
kötött;
c.) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
d.) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak;
továbbá
e.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6)
bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a kötelezettségvállaló
(OVF) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig
– az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában
meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezettről
rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell
érteni.
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3.) Tudomásul veszem/vesszük, hogy




a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére
teljesíthet szerződés alapján kifizetést;
a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;
jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli.

4.) Kijelentem/kijelentjük és aláírásommal/aláírásunkkal büntetőjogi felelősségem /felelősségünk tudatában igazolom/igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak
mindenben megfelelnek.
Kelt: ……………………..…………..
_________________________
cégszerű aláírás

_________________________
cégszerű aláírás
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