
 
Szolgáltatási szerződéstervezet 

 
 
Amely létrejött egyrészről az Országos Vízügyi Főigazgatóság 
székhely: 1012 Budapest, Márvány u. 1/D. 
adószám: 15796019-2-41 
államháztartási egyedi azonosító:  
bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00289782-00000000;  
képviseletében: Somlyódy Balázs főigazgató, 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 
 
másrészről a(z) __________________  
székhely: ________________,  
adószám: ________________,  
cégjegyzékszám: ______________,  
bankszámlaszám: __________________,  
képviseli: ________________),  
mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), 
 
(a továbbiakban együttesen: Felek) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel (a továbbiakban 
szerződés). 
 

I. Előzmények 
 

1. Előfizető a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113. § (1) 
bekezdésében rögzített, a nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárást indított „Az OVF backup 
telephelyi kiszolgálók, tárolók és egyéb hálózati eszközök adatközponti elhelyezése valamint L2 
szintű magánhálózati szolgáltatás kiépítése és bérelt vonali szolgáltatás nyújtása szolgáltatási 
szerződés keretében” tárgyában. (Megrendelő 2016. ___________ napján a Közbeszerzési Hatóságon 
keresztül, annak honlapján az eljárásról szóló összefoglaló tájékoztatást tett közzé.)   
 

2. Szolgáltató a lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője lett, Megrendelő az összegezést 
2016. ___________. napján küldte meg Szolgáltató részére. 

 

II. Szerződés tárgya 
 

1. Megrendelő megrendeli, Szolgáltató pedig vállalja, hogy a Szerződés 1. sz. mellékletét képező műszaki 

leírásban meghatározottaknak megfelelően biztosítja a Megrendelő tevékenységét támogató és 

kiszolgáló számítógépek, továbbá a kapcsolódó eszközök üzemeltetési feltételeit és internetes 

csatlakozását (a továbbiakban: Szerver hosting szolgáltatás) az eljárást megindító felhívásban és a 

dokumentációban, illetve jelen Szerződésben foglalt feltételek szerint. Szolgáltató a Szerver hosting 

szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatai ellátása során köteles a Megrendelő által megrendelt kettő (2) 

darab szabványos Rack szekrény szervertermi elhelyezését biztosítani az 1. sz. melléklet 1) pontjában 

foglalt előírásoknak megfelelően a Szerződés időtartama alatt. Az adatközponti éves rendelkezésre 

állás mértéke legalább 99,99%. 

2. Szolgáltató köteles Szerver hosting szolgáltatáshoz kapcsolódóan 0-24 órás, folyamatos operátori 

szolgáltatást működtetni az év minden napján a szerződés teljes időtartama alatt.  

3. Szolgáltató köteles Layer 2 szintű virtuális magánhálózati szolgáltatás (L2VPN) kiépítésére az alábbi 

telephelyek között, amelynek végpontjai: 



1. végpont: 1012 Budapest, Márvány u. 1/D. (OVF irodaépület) 
2. végpont: az 1) pontban nyújtott szolgáltatás telephelyén belül az eszközöket tartalmazó hosting 

zóna között. 
 

4. Szolgáltató feladata továbbá a szerződés 1. sz. melléklet 2) pontja szerinti bérelt vonali szolgáltatást 

nyújtani a szerződés hatályba lépésétől a szerződés teljes tartama alatt. Szolgáltat az általa nyújtott 

szolgáltatással Megrendelőnek a 1012 Budapest, Márvány u. 1/D. szám alatti telephelyét köti össze 

Szolgáltató szervertermével. A szolgáltatás éves átlagos rendelkezésre állása az előfizetői végponton 

legalább 99,5%. 

5. Szolgáltatónak a szerződés tárgyát képező feladatait úgy kell elvégeznie, hogy a Megrendelő által 

jelenleg is igénybe vett Szerver hosting szolgáltatás és a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás közötti 

átállás nem eredményezhet a szolgáltatásban 1óránál nagyobb kiesést.  

6. Szolgáltató feladata és költsége Ajánlatkérő 2 db rack szekrényének átszállítása a jelenleg igénybe vett 

szerverterem címéről (1087 Budapest, Asztalos S. u. 13.) nyertes ajánlattevő szervertervének címére. 

 

III. A szerződés értéke 
 

1. Felek a szerződést határozott időtartamra, a szerződés hatályba lépésétől számított huszonöt hónapos 

időtartamara kötik.  

2. A Felek a Szerződés II. pontja szerinti szolgáltatások díját Szolgáltató ajánlata alapján az alábbiak 

szerint határozzák meg: 

 

kettő (2) darab,  a műszaki leírásban meghatározott Rack szekrény szervertermi elhelyezésének díja: 

nettó ………………Ft/hó + ÁFA, 

 

bérelt vonali szolgáltatás díja (1012 Budapest. Márvány utca 1/D. és Szolgáltató gépterme között): 

nettó……………..Ft/hó + ÁFA 

 

3. A szolgáltatási díj fedezetet nyújt mindazon költségekre, amelyek a szerződés tárgyának 

megvalósításához szükségesek, beleértve valamennyi, Szolgáltatót terhelő adót, illetéket, igazgatási 

szolgáltatási díjat és egyéb költséget. A szolgáltatási díjnak fedeznie kell a szerződés II.3. pontjában 

rögzített hálózati szolgáltatás kiépítésének költségét, valamint a Rack szekrények elektromos áram 

fogyasztásának költségét is.     

 
IV. Teljesítés helye, ideje 

 
1. A teljesítés helye Megbízó: 1012 Budapest, Márvány u. 1/D. szám alatti telephelye. Felek rögzítik, hogy 

Megbízó szerverei a szerződéskötés időpontjában az alábbi címen található adatközpontban helyezi el: 

1087 Budapest, Asztalos S. u. 13. 

2. Szolgáltató Megbízó szervereit ……………………….. cím alatti adatközpontjában helyezi el.  

 

3. Teljesítési határidő: Szolgáltató a szerződés megkötésétől számított harminc (30) napon belül, köteles a 

kettő (2) darab Rack szekrény elhelyezését elvégezni, az új infrastruktúrát kiépíteni és beüzemelni, 

valamint az operátori szolgáltatást megkezdeni. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.  



4. Szolgáltató a hosting szolgáltatást és bérelt vonali szolgáltatást az új infrastruktúra kiépítését és 

beüzemelését követően, a korábban ugyanezen szolgáltatás tárgyában megkötött szerződés 

megszűnésének napját követő naptól 24 hónapig köteles ellátni. 

 

 
V. Fizetési feltételek 

 
1. A szolgáltatások ellenértékének Megrendelő általi kiegyenlítése havonta, a szolgáltatások 

szerződésszerű, igazolt teljesítését követően, a teljesítésigazolás (a továbbiakban: „Teljesítésigazolás”) 

kiállítása pedig a Kbt. 135. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint történik. A Szolgáltató 

köteles teljesítésigazolás alapján kiállított számlát kettő (2) példányban a teljesítés elismerésétől 

számított 8 napon belül a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Megrendelő által aláírt 

Teljesítésigazolást mellékelni kell. A számlán fel kell tüntetni a szerződés számát. 

A teljesítési igazolás kiadására jogosult személy: Somlyódy Balázs Főigazgató, vagy az általa megbízott 

személy.  

2. Felek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 58. §-a 

alapján havi utólagos elszámolásban állapodnak meg. A számlán fel kell tüntetni a teljesítés jogcímét, 

valamint a teljesítési időszakot (tárgyhó). Fentiek elmulasztása esetén a számla nem fogadható be. 

3. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatban, úgy Megrendelő 

köteles a kifogásolt számlát a hiba megjelölésével haladéktalanul visszajuttatni a Szolgáltatóhoz és 

felhívni a Szoláltatót legfeljebb (4) napos határidővel a hibák kijavítására vagy a hiányok pótlására. A 

fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla és valamennyi melléklete a Megrendelő 

részére teljes körűen hiánytalanul és hibamentesen átadásra kerül. 

4. A Megrendelő a Szerződés V.1. és V.2. pontjaiban, valamint a hatályos jogszabályokban foglaltaknak 

megfelelően kiállított, cégszerűen aláírt számla ellenében a szolgáltatási díjat (a továbbiakban: 

Szolgáltatási díj) a szolgáltató …………………………Banknál vezetett ……………………………számú 

bankszámlájára banki átutalással teljesíti a Kbt. 135. § (3) bekezdésére figyelemmel a befogadható 

számla Megrendelő által igazolt kézhez vételétől számított harminc (30) napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-

(2) bekezdéseiben foglaltak szerint. 

5. Szolgáltató a teljesítés során előleget nem kérhet, a Megrendelő pedig előleget nem adhat. 

6. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult a Szolgáltatói díj összegéből az esetlegesen 

felmerülő késedelmi, és hibás teljesítési kötbér összegét – a Kbt. rendelkezéseinek betartása mellett – 

visszatartani. Felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő meghiúsulási kötbér 

megfizetése az erre történő írásbeli felszólítás kézhezvételét követő nyolc (8) munkanapon belül 

esedékes.  

7. Megrendelővel szemben a Szerződésből eredő követelését harmadik fél felé Szolgáltató csak a 

Megrendelő előzetes írásbeli tájékoztatása esetén jogosult átruházni (a továbbiakban: Engedményezés) 

8. Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 

36/A.§ rendelkezéseinek megfelelően teljesíti. 

9. A szolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén Szolgáltató a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi 

kamatra, valamint költségátalányra jogosult. 

 

VI. Felek jogai és kötelezettségei 
 

1. Szolgáltató köteles a jelen szerződés teljesítése során a tőle elvárható legmagasabb szakmai 

színvonalon nyújtani a szerződés II. címében foglalt szolgáltatásokat, továbbá elősegíteni a Szerver 

hosting szolgáltatásoknak a Megrendelő által támasztott igényeiknek való megfelelőségét. Szolgáltató 

vállalja, hogy a Szerver hosting szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerült problémákra megoldást kínál. 



2. Megrendelőnek saját alkalmazottai közül meg kell nevezni egy személyt, aki a Megrendelő 

meghatalmazása alapján jogosult a Megrendelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogai 

gyakorlása érdekében minden szükséges intézkedést megtenni, a Szolgáltató képviselőjével 

kapcsolatot tartani. 

3. A Szolgáltató köteles a Szerver hosting szolgáltatás és a bérelt vonali szolgáltatásnyújtásához 

kapcsolódó jogszabályokat betartani és alkalmazottaival, alvállalkozóival betartatni. A Szolgáltató 

vállalja, hogy tevékenysége során a hatályos magyar jogszabályokat, az EU és a nemzetközi 

jogszabályokat és szabványokat betartja, és amennyiben ettől eltérő, szakszerűtlen vagy jogszabályba 

ütköző utasítást kap Megrendelőtől, akkor köteles erre a Megrendelő figyelmét írásban felhívni, azzal, 

hogy amennyiben a Megrendelő ezen utasítás végrehajtását továbbra is kéri, úgy az ebből eredő 

károkért Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.      

4. A Szolgáltató köteles megfelelő üzemeltetési környezetet biztosítani. Szolgáltató köteles a Megrendelő 

által esetlegesen üzemeltetésre átadott IT eszközök állagának megóvása, az általa felügyelt üzemi 

helyiségek üzemi helyiségek rendjének, tisztaságának megőrzésére. 

5. Szolgáltató a működését vagy biztonságát, illetve a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeinek 

teljesítését veszélyeztető vagy akadályozó eseményekről, valamint ezeknek a Megrendelőt is érintő 

kockázatairól, annak tudomásra jutásakor köteles megrendelőt haladéktalanuk írásban tájékoztatni. 

6. Az informatikai rendszerekben rögzített, az ott keletkező, valamint jelen Szerződés kapcsán és annak 

teljesítés során megismert adatok, információk tulajdonosa és adatkezelője a Megrendelő, a Szolgáltató 

azokkal adatfeldolgozói minőségben kerül kapcsolatba. A Szolgáltató kötelessége, hogy az 

adatfeldolgozás során biztosítsa az adatok bizalmasságának, hitelességének, sérthetetlenségének és 

rendelkezésre állásának megőrzését. 

7. A Szolgáltató feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Szerver hosting szolgáltatások nyújtásával 

kapcsolatos tevékenységét a Megrendelő biztonsági ellenőrzésre jogosult munkavállalói – a Szolgáltató, 

illetve a Megrendelő székhelyé, telephelyein vagy szükség szerint máshol – ellenőrizzék. 

8. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a Szerződés teljesítése során csak olyan Szoftvereket 

alkalmaznak, amelyek harmadik személyek szellemi alkotáshoz fűződő jogát nem sértik. Ezen 

kötelezettségek megsértésével a másik félnek okozott teljes igazolt kár köteles megtéríteni. 

9. A Szerver hosting szolgáltatás teljesítéséhez kifejlesztett szoftver, know-how, más szellemi alkotás – 

ellenkező megállapodás hiányában - kifejlesztő Fél tulajdonát képezi, annak a másik fél általi, egyéb 

célra történő felhasználására, hasznosítására csak külön megállapodás esetében van lehetőség. 

10.   A Szolgáltatónak minden elvárható intézkedést meg kell tennie a Szoftverek illegális másolásának és 

felhasználásának érdekében. 

11. Abban az esetben, ha szükséges a Megrendelő tulajdonában lévő rack szekrények átszállítása 

Szolgáltató adatközpontjába, úgy nyertes ajánlattevőnek vagyonbiztosítással kell rendelkeznie, amely 

legalább 400 millió forint biztosítási összegben nyújt fedezetet a rack szekrényekben bekövetkezett 

károk megtérítésére. Az érvényes vagyonbiztosítás a szerződéskötés feltétele. A biztosítást a 

Szerződés rack szekrények átszállítása és beüzemelése időtartamáig köteles Szolgáltató megkötni és 

fenntartani. 

12. Szolgáltató – amennyiben ez az eset fennáll – köteles a Szolgáltató váltás technikai feltételeit – más 

szolgáltatóval együttműködve – olyan módon biztosítani, hogy az az Megrendelő munkavégzését ne 

befolyásolja. Az esetleges számhordozás során felmerülő összes költség a Szolgáltatót terheli. 

 
VII. Szerződésszegés 

 
1. Amennyiben Szolgáltató a jelen Szerződés megszegi, kötbér, és kártérítési felelősséggel is tartozik. 



2. Felek a Szerződés megszegésével a másik Félnek okozott károkért felelősséggel tartoznak. Felek 

felelősséggel tartoznak továbbá a szerződésszegésből eredő mindazon felmerült kár megtérítéséért is, 

amelyért a másik Fél harmadik személy felé helytállási kötelezettséggel tartozik. 

3. Szolgáltató nem Tartozik felelősséggel a jelen szerződés keretében nyújtott Szerver hosting 

szolgáltatásokban bekövetkezett olyan késedelemért vagy kiesésért, illetve egyéb szerződéses 

kötelezettsége nem teljesítésért, amelyet az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában 

előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt 

elhárítsa. 

4. Hibás teljesítési kötbér: Olyan mennyiségileg, vagy minőségileg hibás teljesítés esetén, amelyért 

Szolgáltató felelős, a jótállási és a szavatossági felelősségen túl – amennyiben Megrendelő 

szavatossági jogait nem érvényesíti – hibás teljesítési kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik.  

A hibás teljesítési kötbér mértéke: amennyiben a szolgáltatás kiesés - beleértve az operátori 

szolgáltatást is - mértéke, meghaladja az egy órát minden egyes megkezdett órára a nettó havi 

szolgáltatási díj 10%-a, de legfeljebb a nettó havi szolgáltatási díj háromszorosa. A kötbér összegét 

Szolgáltató a kieséssel érintett hónapot követő hónapra vonatkozó számlán írja jóvá. 

A Megrendelő szolgáltatás kiesésnek minősít minden olyan leállást, amikor az adott szolgáltatás 

legalább (2) percig nem elérhető, vagy ha a szolgáltatásban ennél rövidebb idejű, de sorozatban 

egymás után előforduló megaszakítások, hibák észlelhetőek. A szolgáltatás kiesési idő a hibának a 

dokumentált bekövetkezésétől a hiba elhárításának időpontjáig tart. 

Szolgáltatónak minden tervezett leállást legalább kettő héttel korábban, a nem tervezett, de százalékos 

leállásokat legalább negyvennyolc (48) órával korábban, írásban kell jeleznie Megrendelő vagy annak 

megbízottja felé.  

A költöztetéssel összefüggésben adódó hibák, illetve az eszközök sérülését szolgáltató teljes mértékben 

megtéríti.  Az ebből eredő szolgáltatás kiesési idő  növekmény minden egyes megkezdett órára a havi 

nettó Szolgáltatási díj 20%-a, de legfeljebb a szolgáltatási díj 30%-a. 

 

A kötbérmaximum elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződést felmondani. 

 

A hibás teljesítési kötbér érvényesítése a szavatossági igény érvényesítését kizárja. 

 

5. Késedelmi kötbér: a szerződés IV.2. pontjában meghatározott bármely határidő tekintetében 

bekövetkezett Szolgáltatói késedelem esetén Felek a késedelmi kötbért kötnek ki, amelynek napi 

mértéke a nettó havi szolgáltatási díj 10 %-a, de legfeljebb a havi szolgáltatási díj 30%-a.   

A kötbérmaximum elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződést felmondani. 

 

6. Meghiúsulási kötbér: Szolgáltató a szerződés VII.5. pontja szerinti késedelme meghaladja a három (3) 

naptári napot vagy a Szolgáltató a szerződés tartama alatt háromszor hibásan teljesít, úgy megrendelő 

jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és meghiúsulási kötbért érvényesíteni a 

Szolgáltatóval szemben. A meghiúsulási kötbér mértéke a szolgáltatási díj 30%-a.  

 

7. Felek meghiúsulásnak tekintik továbbá, ha szolgáltatás kiesés mértéke eléri azt a mértéket, amely 

alapján az adatközponti éves rendelkezésre állás mértéke nem éri el a 99,99%-ot, illetve a bérlet vonali 

szolgáltatás éves átlagos rendelkezésre állása az előfizetői végponton nem éri el a 99,5%-ot.  

 



8. Felek egyezően rögzítik, hogy a Megrendelővel egyeztetett karbantartások miatti leállás nem 

számítanak kiesésnek, amennyiben az egyeztetett időkeretet nem lépik túl. A tervezett leállás nem 

haladhatja meg az évi 12 órát. 

9. Megrendelő a tulajdonát képező eszközök hibájából vagy nem megfelelő működéséből eredő 

működéséből adódó kiesés idejére nem idejére a Szolgáltató mentesül a felelősség alól abban az 

esetben, ha az előbbi okok számára nem felróhatóak. 

 

VII. A szerződés megszűnése 
 

1. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult azonnali hatállyal felmondani a másik fél súlyos 

szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Szolgáltató 

a) bármilyen módon megtéveszti Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen vagy 

közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek 

teljesítésére; 

b) a neki felróható mulasztásokon túl bármely szerződéses kötelezettségét vagy azzal kapcsolatos 

hatályos jogszabályi előírást megszegi, amennyiben az alapvetően befolyásolja szerződésszerű 

teljesítését. 

2. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása az Megrendelő részéről nem 

értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek az Megrendelőt 

szerződésszegés következményeként megilletik. 

3. 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 Szolgáltatóban 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 Szolgáltató 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. 

4. Szolgáltató kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy 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. A külföldi adóilletőségű Szolgáltató köteles a 

szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a 

magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szolgáltatóra vonatkozó adatokat az országok közötti 

jogsegély igénybevétele nélkül. 

5. Előfizető a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Szolgáltató nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Szolgáltató szerződő fél 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban 

foglaltaknak; vagy 

6. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési 

eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, 

hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és 

a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

7. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a 

szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Szolgáltató tekintetében a közbeszerzési 

eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 



 

VIII. Vis maior 
 

1. Felek egyike sem tartozik felelősséggel a másik Félnek, és nem minősül szerződésszegésnek, 

amennyiben a kötelezettség teljesítését a Felek érdekkörén kívüli, a Felek által el nem hárítható 

esemény (vis maior) akadályozza. Vis maior esemény bekövetkezéséről és annak okáról az érintett Fél 

haladéktalanul értesíti a másik Felet és amennyiben ésszerűen lehetséges, mindent megtesz a 

kötelezettségei teljesítésének folytatása érdekében. 

2. Vis maior esemény felmerülésekor, amennyiben Előfizető egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a 

Szolgáltatónak folytatnia kell a szerződéses kötelezettségek teljesítését a józan és gyakorlati 

megfontolás határain belül, és olyan teljesítési lehetőségeket kell keresnie, amelyeket nem akadályoz a 

vis maior eseménye. 

3. Amennyiben Szolgáltató vis maior esemény folytán nem tudja a szerződés szerinti kötelezettségét 

teljesíteni és a körülmények hosszantartó, vagy előre meg nem határozható elhúzódása miatt az 

Előfizetőnek teljesítéshez fűződő érdeke megszűnik, az Előfizető jogosult a szerződést azonnali 

hatállyal felmondani a Szolgáltatóhoz küldött írásbeli értesítéssel. 

 

IX. Alvállalkozók  
 

1. Szolgáltató a jelen szerződés szerinti kötelezettség teljesítésére alvállalkozót, közreműködőt a Kbt. 138. 

§ rendelkezései szerint vehet igénybe.  

2. Szolgáltató a következő alvállalkozókkal köt szerződést, az alábbi feladatrészre (amennyiben 

Szolgáltató alvállalkozót von be a teljesítésbe): 

 Cégnév:  

 Székhely: 

 Cégjegyzékszám:  

 Elvégzendő feladat: 

3. Szolgáltató az igénybe vett alvállalkozóért, közreműködőért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 

volna. Alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért 

is, amely anélkül nem következett volna be. 

X. Egyéb rendelkezések 
 

1. Felek a másik féllel közölt, vagy valamely fél tudomására jutott minden információt bizalmasan kezelnek, 

és kizárólag a szerződés céljára használják fel. Az a fél, aki számára a bizalmas információt felfedték, a 

másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem fedheti fel a bizalmas információt, kivéve, ha 

a) jogszabályok alapján kötelező,  

b) az adott bizalmas információ köztudomású, de nem a jelen titoktartási rendelkezés megsértése 

következtében került nyilvánosságra, 

c) a bizalmas információt a másik fél eltérő bizalmas információ nélkül, függetlenül hozta létre és ez 

bizonyítható, 

d) a bizalmas információt szaktanácsadói, munkavállalói, alvállalkozói, megbízói vagy a 

szerződésben közreműködő egyéb harmadik személy részére a szerződés értelmezésével, vagy 

alkalmazásával kapcsolatban, vagy a szerződésből eredő bármely jogvitával kapcsolatban adja át, 

azzal a kikötéssel, hogy ezektől a személyektől írásbeli kötelezettségvállalást szerez be az 

információ bizalmas kezelésére és annak kizárólag a szerződés céljaira történő felhasználásra 

vonatkozóan. A titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követően is korlátlan ideig 



fennáll, továbbá a Felek a szerződés megszűnésének időpontjában kötelesek a másik félnek 

visszajuttatni minden, a másik fél által adott bizalmas információt, valamint visszaigazolni, hogy 

bizalmas információt nem tartott vissza. 

2. A jelen szerződés teljesítése során a felek részéről kapcsolattartásra jogosult személyek megnevezése: 

 

Megrendelő részéről: 

Név:  

értesítési cím  

telefon / fax  

e-mail  

Szolgáltató részéről: 

Név:  

értesítési cím  

telefon / fax  

e-mail  

 

3. Megrendelőnek és Szolgáltatónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 

tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés 

keretében vagy a szerződéskötéssel kapcsolatban merül fel. Ha a Felek a közvetlen tárgyalások 

megkezdésétől számított harminc naptári napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy 

ezzel összefüggésben keletkező jogvitájukat, úgy azt peres eljárás keretében is rendezhetik. 

4. A jelen szerződés bármilyen tartalmú módosítása és kiegészítése csak írásban, a Felek egyező 

akaratnyilvánításával, a Kbt.141. §-a és a Ptk. alapján lehetséges. 

5. Jelen szerződés melléklete –azok külön csatolása nélkül is - az eljárást megindító felhívás, az eljárást 

megindító felhívást kiegészítő dokumentáció és az annak részét képező műszaki leírás. 

6. Jelen szerződés aláírásával lép hatályba. 

Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag öt 

eredeti magyar nyelvű példányban írták alá. 

  

 

.................................... 

 

 

 

.................................... 

Somlyódy Balázs  Nyertes Ajánlattevő Képviselője 

főigazgató  beosztása 



Országos Vízügyi Főigazgatóság   Nyertes Ajánlattevő neve/megnevezése 

Megrendelő 

 

 Szolgáltató 

Pénzügyi ellenjegyző:   

   

.................................... 

Dr. Tóth László 

gazdasági főigazgató-helyettes 

  

   

Jogi ellenjegyző:   

 

 

................................... 

Dr. Buzsáki Judit 

      jogi és közbeszerzési vezető 

  

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Műszaki leírás  

2. sz. melléklet: Ajánlattételi felhívás/módosítás és ajánlattételi dokumentáció 

3. sz. melléklet: Szolgáltató nyertesként értékelt ajánlata 

4. sz. melléklet: Szolgáltató átláthatósági nyilatkozata 

5. sz. biztosítási kötvény másolata 

 


