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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött: 

Pápai Tankerületi Központ  

Székhely: 8500 Pápa, Mézeskalács u. 2. 

Adószám: 15835341-2-19 

Törzsszám: PIR: 835343 

képviseletében: Egyházi Andrea, mint Megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő 

  

valamint 

 

Cégnév: ……. 

Székhely:  

Cégjegyzékszám:  

Adószám:  

Számlaszám:  

telefonszám:  

fax:  

e-mail:  

Képviseletében:…………….  

, mint Vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó között,  

(a továbbiakban együttesen mint Felek) között alulírott helyen, időben az alábbi 

feltételekkel. 

 

Preambulum 

 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Kbt. 115. § alapján nemzeti eljárási 

rendbe tartozó, hirdetmény közzététele nélküli, a nyílt eljárás szabályainak megfelelő 

közbeszerzési eljárást indított a „Türr István Kollégium energetikai felújítása” tárgyban.  

2. Az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat a 

Megrendelő megvizsgálta, egymással összevetetette és megállapította, hogy nyertes 

ajánlatot a Vállalkozó tette az eljárás I. része vonatkozásában. 

3. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket a fentiekben meghatározott közbeszerzési 

eljárás eredményeként, az eljárást megindító felhívás, valamint a Közbeszerzési 

Dokumentumok és a Vállalkozó által benyújtott ajánlat tartalma szerint kötik meg. 
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4. Annak okán, hogy jelen szerződést a Felek a közbeszerzési szabályok megtartásával 

kötötték meg egymással, a Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag 

jelen szerződés törzsszövege tartalmazza. A közbeszerzési eljárás során keletkezett 

valamennyi iratot úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan 

részét képezik, azzal együtt hatályosak és értelmezendők. Figyelemmel Megrendelő Kbt. 

46. § (2) bekezdése alapján fennálló iratmegőrzési kötelezettségére, az előzményi 

Közbeszerzési Eljárás közbeszerzési dokumentumai [Kbt. 3. § 21. pont] és a nyertes 

ajánlat ténylegesen (fizikai formában) nem kerülnek csatolásra jelen szerződéshez. A 

fizikai csatolás hiánya nem képezi jogi akadályát annak, hogy ezeket a szerződéses 

okmányok részének tekintsék Felek.  

 

5. Ilyen előzmények után a felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 131. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint állapodnak meg: 

 

1. Szerződés tárgya  

A Pápai Tankerületi Központ Türr István Kollégium energetikai felújítása a 8500 Pápa, 

Erkel Ferenc utca 39. teljesítési helyen. 

 

A kialakítandó rendszer:  

Felhasználási helyen rendelkezésre álló teljesítmény: A   

Beépített termelői kapacitás kW-ban: 20 kVA ; cos =1,      23,65 kWp 

Termelői kapacitás csatlakoztatása: háromfázisú 

Felhasználási helyen alkalmazott érintésvédelmi mód: TN-C-S nullázás 

 

A fent említett helyszínt kell ellátni fotovoltaikus rendszerekkel, ami magában foglalja a 

munka során felmerült mellékköltségeket. A Vállalkozó a sikeres üzempróbák után 

működőképesen adja át a rendszereket Megrendelőnek. A részletes feladatokat, 

mennyiségi adatokat a műszaki tervdokumentáció, műszaki leírás tartalmazza. (1. sz. 

melléklet) 

 

2. Szerződéses érték  

2.1. A szerződésben foglalt munkák vállalkozási díja a befejezési határidőre 

prognosztizált, egyösszegű, megállapodásos áron átalányáras elszámolással a nyertes 

ajánlat szerint összesen: nettó ………..……..  Ft +ÁFA,  amely tartalmaz minden járulékos 

költséget is. A Vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével 

összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat (ideértve az esetlegesen a Szerződés 

teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is). A 

Vállalkozó a Vállalkozói díjon kívül a Szerződés teljesítése során a Megrendelő felé 

semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni.  

A Vállalkozási díj tételezését, műszaki tartalmát a szerződés elválaszthatatlan 

mellékletét képező árajánlat tartalmazza, melyre vonatkozóan a vállalkozói díj fix, 



4 
 

rögzített díj, az valamennyi, a terület előkészítéséhez, a rendszer kiépítéséhez és 

beüzemeléséhez szükséges munka- és anyagköltséget tartalmazza. 

Megrendelő vállalja, hogy a munkavégzés és a Vállalkozói jótállás/garancia/szavatossági 

kötelezettségvállalása teljesítése esetén a Szerződésben előírt időpontban, és módon 

megfizeti a Vállalkozónak az ellenszolgáltatást.  

 

Az Áfa összege a mindenkor hatályos jogszabályok alapján kerül felszámításra. 

 

A vállalkozási díj kiegyenlítése az alábbi ütemezésben (Műszaki és Pénzügyi ütemezés) a 

Vállalkozó számlájának ellenében 30 napon belül, átutalással történik a Vállalkozó 

bankszámlájára. 

2.2. A Vállalkozó az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-

ának megfelelő, de legfeljebb 75 millió Forint összegű előlegre jogosult. Felek rögzítik, 

hogy az előleg kifizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó az előlegnyújtásra vonatkozó 

kérelmet és az előlegszámlát együttesen benyújtsa Megrendelő részére.  

2.3. Az előleg igénylése nem kötelező. Vállalkozó az igénybe vett előleget kizárólag a 

vállalkozási szerződésben meghatározott munkák finanszírozására használhatja fel. Az 

előleg a végszámlából kerül levonásra. 

2.4. Megrendelő az ellenszolgáltatást (1 db előlegszámla, 1 db részszámla, 1 db 

végszámla) átutalással teljesíti a Vállalkozó bankszámlájára, a Vállalkozó által benyújtott 

számla alapján, a számla kiállításától számított 30 napon belül, figyelemmel a Ptk. 6:130. 

§ (1)-(2) bekezdései szerint, amennyiben alvállalkozót nem von be a teljesítésbe. 

Amennyiben Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe:  

Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdései, valamint a 135. § (3) 

bekezdés felhatalmazása alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a az 

irányadó.  

2.5. Megrendelő 1 db előlegszámla, legfeljebb 1 db részszámla és 1 db végszámla 

benyújtására biztosít lehetőséget. 

2.6. Az előleget a Vállalkozó a vállalkozási szerződés hatályba lépését követő 15 napon 

belül igényelheti, az előlegnyújtásra vonatkozó kérelem és az előlegszámla együttesen 

történő benyújtásával. Az előleg az első részszámla összegéből kerül levonásra. 

2.7. Vállalkozó köteles a számlák tartalmára vonatkozó Megrendelői előírásokat 

betartani – a számlán fel kell tüntetni a projekt megnevezését és azonosítószámát. 

2.8. A vállalkozási díj akkor tekintendő kiegyenlítettnek, amikor azt a Vállalkozó 

számláján jóváírták. A számla kiállításának feltétele minden esetben az adott teljesítésre 

vonatkozó teljesítésigazolás Megrendelő általi aláírása – e teljesítésigazolás minden 

esetben a számla mellékletét képezi. 

Műszaki és Pénzügyi ütemezés:  

1. részszámla összege: …………………… Ft, feltétele: 50 %-os készültség. 
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végszámla összege: …………………… Ft, feltétele: 100 %-os készültség. 

 

Teljesítés igazolására Megrendelő részéről ………………… vagy az általa írásban 

meghatalmazott személy jogosult.  

2.9. A jelen szerződés tárgyát képező Kivitelezés részeként leszállított termékekre és a 

felhasznált anyagokra vonatkozóan – amelyek jogszabálynál fogva korábban nem 

kerültek át a Megrendelő tulajdonába - a Megrendelő a Ptk. 6:247. § (5) alapján kizárólag 

a dolog átadásával és a Kivitelezésre vonatkozó teljes vállalkozási díj maradéktalan 

kiegyenlítésével szerez tulajdonjogot. 

2.10. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § (1) bekezdése szerint a 32/A. § (1) 

bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta nettó módon számított 200 

000 forintot meghaladó kifizetésnél ajánlattevő az igénybe vett alvállalkozónak a 

teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha 

a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés 

időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, 

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban, vagy 

c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás 

részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói 

minőségről szóló igazolást. 

(2) Az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az 

abban szereplő köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános 

adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a 

visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés 

időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános 

forgalmi adóra nem terjed ki. 

2.11. A Megrendelő kijelenti, hogy a jelen Szerződésben meghatározott építési munka 

ellenértékét a KEHOP-5.2.10 azonosítószámú projektből kívánja finanszírozni. A 

finanszírozás módja: utófinanszírozás. A támogatási intenzitás mértéke: 100,000000%. 

 

3 .  H a t á r i d ő k :  

3.1. A kezdési határidő: A szerződés 8.13. pont szerinti hatálybalépésével egyidejűleg 

(egyben a munkaterület átadása is, amennyiben másként nem rendelkeznek a Felek) 

Végső teljesítési határidő: 2018. ………….. (ajánlattevő ajánlata szerint) 

 

3.2. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is 

jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a 

Vállalkozónak a korábbi teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját kifizetni. 
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4 .  M ű s z a k i  f e l t é t e l e k :  

4.1. Amennyiben a 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet kötelező érvénnyel előírja építési 

napló vezetését, úgy Vállalkozó köteles a rendelet és a mellékletei szerinti előírásoknak 

megfelelően a kivitelezés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni, azt az építési 

munkahelyen Megrendelő számára hozzáférhető helyen tartani. A Felek kötelezik 

magukat arra, hogy a kivitelezéssel kapcsolatos minden észrevételüket a Megrendelő 

által a beruházás helyszínén vezetett építési naplóban vezetik, amelybe bejegyzéseket 

jelen szerződésben megjelölt személyek, valamint a Megrendelő részéről még a 

Megrendelő műszaki ellenőre tehet. 

A Megrendelő által az építési naplóba bejegyzett megrendelői észrevételekre a 

Vállalkozó köteles 5 (öt) munkanapon belül válaszolni. Vállalkozó köteles az építési 

naplóban az időjárási szempontból munkavégzésre alkalmatlan napokat megjelölni 

annak feltüntetésével, hogy az adott időjárási körülmények mellett mely munkák 

végzése miért nem lehetséges. 

 

4.2. Az építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek: 

 

Megrendelő részéről: név: ………….. 

cím: ………….. 

tel: ………….. 

 

Műszaki ellenőr:  név: ………….. 

cím: ………….. 

tel: ………….. 

Vállalkozó részéről:     

 név: ………….. 

 cím: ………….. 

 tel: ………….. 

  

 név: ………….. 

 cím: ………….. 

 tel.: ………….. 

  

 név: ………….. 

 cím: ………….. 

 tel.: ………….. 

 

Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi szabályok 

betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések 

elhelyezéséről. Köteles a hatályos munkavédelmi és környezetvédelmi (egyéb, speciális) 

szabályokat betartani.  
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4.3. Megrendelő és Megrendelő megbízottja (műszaki ellenőr) a munka végzését 

bármikor megtekintheti, ellenőrizheti, hogy a munkavégzés a terveknek és a jóváhagyott 

költségvetésnek megfelelően történik-e.  

 

Megrendelő és megbízottja észrevételüket jogosultak az építési naplóba bejegyezni. 

Vállalkozó köteles a Megrendelő számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz 

szükséges adatokat, valamint felvilágosításokat megadni. 

4.4. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy mindennemű pótmunka, továbbá az elfogadott 

tervektől és költségvetéstől eltérő kivitelezés (a továbbiakban együtt pótmunka) csak 

külön megrendelésre, illetőleg előzetes ármegállapodás - alapján végezhető el. Felek 

rögzítik, hogy pótmunka végzésére kizárólag szerződésmódosítással, a Kbt. 141. § (4) 

bekezdés b) pontjában foglalt feltételek fennállása esetén van lehetőség. Pótmunkán 

azon munkarész értendő, mely az közbeszerzési dokumentumokban nem szerepel.  

 

A Vállalkozó köteles elvégezni a szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj 

meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű 

rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). 

Többletmunka végzése esetén a Vállalkozót további díjazás nem illeti meg. 

 

4.5. Ha a Vállalkozó teljesítése jelentős mértékben, illetve több ízben elmarad és már 

előre látható, hogy a teljesítési határidőt nem tudja tartani, továbbá a Megrendelő 

minőségi és mennyiségi hiányokra vonatkozó kifogásait nem teljesíti, akkor Megrendelő 

jogosult a szerződéstől elállni és a beruházásból hátralévő munkáit a Vállalkozó 

terhére más kivitelezővel elvégeztetni. A Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelő 

ezen összeget meghaladó kárát.  

 

4.6. A kiviteli munkálatok befejezésekor az építés környezetét eredeti állapotára helyre 

kell állítani, illetve a keletkezett károkat is az eredeti állapot szerint kell helyreállítani. 

 

4.7. A Vállalkozó a munkanemre érvényes – a műszaki leírásban megjelölt - szabványok 

előírásainak megfelelő teljesítésre köteles. Esetenként a vonatkozó szabványok 

hiányában a gyártó műszaki előírásai, kivitelezési technológiája érvényesek a 

munkavégzésre. 

 

4.8. A Vállalkozó kötelessége az építés ideje alatt valamennyi beépített szerkezet és 

anyag védelmét biztosítani annak érdekében, hogy a műszaki átadásig kifogástalan 

állapotban maradjon. 

 

4.9. A Vállalkozó feladata a kivitelezés végzéséhez szükséges összes segédszerkezet, 

munkavédelmi berendezés és felszerelés, a készülő és fogadó szerkezetek, illetve 

szekciók közötti összedolgozások (munkahézag kialakítás, műszakvégi lezárások), 

tömítések, védő takarások stb. alkalmazása és elkészítése. 
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4.10. A Vállalkozó feladata a munkavégzéshez szükséges szerszámok biztosítása és 

minden olyan mellékmunka elvégzése, amely a teljes körű kivitelezéshez szükséges.  

 

4.11. Megrendelő minőségi kifogása esetén, illetve amennyiben a beépített anyagok 

hibája a szabványokban előírt tűréshatárokon túl van, Vállalkozó a kifogás tárgyát 

képező szerkezetet (anyagot) a saját költsége, terhére megfelelő minőségűre kell, hogy 

kicserélje. Bármilyen jellegű csere nem módosíthatja az épületnek a szerződésben 

meghatározott átadási határidejét 

 

4.12. A Vállalkozó az alkalmazott anyagok származási és minőségi bizonylatait a műszaki 

átadási dokumentációba köteles mellékelni. A műszaki megfelelőséget a szigetelő 

anyagok esetében Termékmegfelelősségi Nyilatkozattal és/vagy Teljesítmény 

Nyilatkozattal igazolhatja. 

Az egyenértékűséget minden esetben a Vállalkozónak kell igazolni vizsgálati 

bizonyítványokkal, alkalmazási engedélyekkel vagy a gyártó által kibocsátott Műszaki 

Feltételekkel. 

 

5 . S z e r z ő d é s t  b i z t o s í t ó  m e l l é k k ö t e l e z e t t s é g e k  

5.1. Olyan késedelmes teljesítés esetén, amely késedelemért a Vállalkozó a felelős, a 

Megrendelő kötbért jogosult érvényesíteni. A késedelmi kötbér mértéke a nettó 

szerződéses ellenérték 1%-a naponta, de összesen legfeljebb a nettó vállalkozási díj 20%-

a. 

 

5.2. A Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, amennyiben hibásan, 

hiányosan teljesít. A késedelmi kötbér mértéke a hibával érintett költségvetési sor 20%-a. 

A hibás teljesítési kötbér érvényesítése Megrendelő szavatossági igényérvényesítését 

kizárja. 

 

5.3. A teljesítések olyan okból történő lehetetlenülése esetén, melyért Vállalkozó felelős, 

Vállalkozó a nettó szerződéses ellenérték 30 %-a meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A 

meghiúsulási kötbér összege a szerződés meghiúsulásának időpontjától kezdődően 

esedékes. 

 

Az összesen érvényesített kötbér mértéke nem haladhatja meg a nettó vállalkozói díj 

30%-át.  

 

Megrendelő jogosult a fentiek szerinti kötbért az esedékes (rész)számla összegébe 

beszámítani.  

 

5.4. Vállalkozónak a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, 

továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért – 

függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen 
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bevont harmadik személy alkalmazza – teljes körű jótállást kell vállalnia. A jótállás 

időtartama: […] hónap *nyertes ajánlat szerint.  

A Megrendelő köteles a jótállási idő alatt felmerült, jótállás körébe tartozó hibát annak 

észlelése után haladéktalanul írásban közölni a Vállalkozóval. Ezen kötelezettség 

elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért a Megrendelő felelős. 

 

A Vállalkozó jótállási, és szavatossági kötelezettsége nem terjed ki a termék természetes 

elhasználódásából, a rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésből, üzemeltetésből, 

rongálásból, vagy bármely olyan egyéb behatásból eredő hibára vagy hiányosságra, amely 

miatt jelen szerződés vagy jogszabály alapján a Vállalkozót felelősség nem terheli. 

Mentesül a Vállalkozó jótállási kötelezettségei alól, ha a meghibásodás a Megrendelő, vagy 

az általa megbízott harmadik személy által végzett átalakítási, átszerelési vagy egyéb, a 

használati utasításba és a műleírásba ütköző tevékenységéből ered. 

 

6 .  Á t a d á s - á t v é t e l i  e l j á r á s  /  t e l j e s í t é s i g a z o l á s i  

e l j á r á s :  

6.1. A munka befejezéseként, de legkésőbb a teljesítési határidőként meghatározott 

időpontban a Szerződő Felek átadás-átvételi eljárást tartanak, melyről jegyzőkönyvet 

vesznek fel. A Vállalkozó a tervezett átadás-átvétel időpontját megelőző legalább 5 

munkanappal köteles a Megrendelő felé a munkát készre jelenteni. A feleknek a 

szerződésszerű teljesítés elbírálásához szükséges iratokat (átadási tervdokumentáció 1 

pld-ban, munkanapló és annak mellékletei, ellenőrző mérések és egyéb minőségi 

vizsgálatok eredménye) Vállalkozónak a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania.  

 

6.2. Ha a Megrendelő megítélése szerint a szerződésben rögzített munkák elkészültek, az 

értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül meghirdeti a műszaki átadás-átvételi 

eljárást.  

 

Sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás esetén Megrendelő 15 napon belül kiállítja a 

teljesítésigazolást, vagy ennek hiányában a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv szolgál 

teljesítés igazolásként, mint a benyújtott számla melléklete.  

 

6.3. Vállalkozó kötelezettsége az eljárásokra az alvállalkozók meghívása és jelenlétükről 

való gondoskodás, amennyiben alvállalkozók alkalmazásra kerültek. 

 

6.4. Ha a szerződés tárgya szerinti létesítmények (beleértve a teljes területre a 

tervekben, egyéb dokumentumokban előírt munkákat) teljes mértékben elkészültek, 

és az átadás átvételi eljárás sikeresen lezárult, Megrendelő kiadja a teljesítés igazolását 

a befejezésről, legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésétől számított 15 

napon belül, amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás során feltárt hiányosságok 

kijavítása is megtörtént. Megrendelő csak a szabványoknak megfelelő munkákat tartozik 

átvenni. 
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6.5. Ha a Megrendelő írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Vállalkozó a szerződésben 

az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon 

belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben – a 

Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – meghatározott határidőben nem fejezi be, az 

ajánlattevőként szerződő fél kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. 

 

7 .  M i n ő s é g ,  s z a v a t o s s á g :  

7.1. A Vállalkozó a vonatkozó magyar építési szabványok szerinti, valamint a vonatkozó 

szabványok mértékadó legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal. A 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzést megvalósítja, valamint a 

jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz a szerződés 

előírásainak megfelelően. Továbbá a fenntartási időszak végéig teljes garanciát 

(jótállást) vállal az általa elvégzett munkáért a 7.3. pont szerint. 

Vállalkozó az ajánlatában tételesen felsorolt rendszer üzemképességéért vállalt 

felelősséget és garanciát. A beépített termékekért a Vállalkozó az adott gyártó 

meghatározott feltételei szerint vállal jótállást. Vállalkozó a fenntartási időszak végéig 

köteles teljes garanciát (jótállást) vállalni az általa elvégzett munkáért és bizonyítottan a 

hibájából keletkezett meghibásodást, illetve működési rendellenességet köteles a 

Megrendelő írásbeli értesítéstől számított 3 munkanapon belül megkezdeni a hiba 

elhárítását. 

 

8 .  E g y é b  f e l t é t e l e k :   

8.1. Szerződő felek a Vállalkozási szerződésben foglaltakon túl a mellékletekben 

rögzített feltételekben állapodnak meg. A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, 

annak tényleges fizikai hozzácsatolása nélkül is, azzal együtt kezelendők. 

 

8.2.  Vállalkozó ajánlata részét képezi a részletes és tételes árajánlati költségvetés. 

 

8.3. Vállalkozó felelősségbiztosítása. A Vállalkozónak rendelkezni kell legalább 10 millió 

Ft/év és minimum 2 millió Ft/káresemény kártérítési limit megtérítésére érvényes 

összkockázatú (építési-szerelési) felelősségbiztosítással. A Vállalkozónak a szerződés 

aláírásakor a szerződéshez csatolnia kell az érvényes felelősségbiztosítási kötvényének a 

másolatát vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjesztenie az előírt összegre. A 

felelősségbiztosítási szerződésnek a szerződés teljesítésének teljes időtartamára kell 

vonatkoznia. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama alatt 

rendelkezzen a felelősségbiztosítással 

 

8.4. Felek tudomásul veszik, hogy Megrendelő a szerződést a Kbt. 43.§-a alapján 

Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban közzéteszi, annak 

tartalma közérdekű adatnak minősül – kivéve, ami üzleti titoknak minősül.  
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8.5. A szerződés teljesítésében a Vállalkozó ajánlatában megjelölt alvállalkozó működhet 

közre. Amennyiben olyan alvállalkozót kíván igénybe venni Vállalkozó, aki az 

ajánlatában nem szerepelt, a Kbt. 138. § (3) bekezdés szerint kell eljárni.   

 

8.6. A vállalkozási szerződés aláírását követően a Vállalkozó viseli annak 

jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a 

Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a 

szerződéskötést megelőzően nem jelzett.  

 

8.7. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező 

kezelőhöz történő – elszállítása a Vállalkozó kötelezettsége, ennek ellenértékét a 

vállalkozási díj tartalmazza. A kivitelezés során mindazon bontott anyag elszállításáról 

és elhelyezéséről Vállalkozó gondoskodik, amelyre Megrendelő nem tart igényt. A 

bontott anyag gyűjtésére, tárolására, elszállítására használt konténert letakarja, annak 

felügyeletét és állapotát rendszeresen ellenőrzi. Ennek elmaradásával okozott kár a 

Vállalkozót terheli. 

 

8.8. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Vállalkozó tudomásul veszi, hogy  

a) 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 Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 

8.9. 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. 

 

8.10. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Kbt. 138. § (1) 

bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a 

szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való 

részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés 

általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 
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8.11. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Kbt. 138. (5) 

bekezdése alapján a teljesítésben részt vevő alvállalkozója nem vehet igénybe az 

alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

 

8.12. Felek rögzítik, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés alapján 

a Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének 

elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként 

legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő 

biztosítékot köthet ki. 

 

8.13. Megrendelő rögzíti, hogy a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást a Kbt. 

53. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével feltételes közbeszerzési 

eljárásként folytatta le. Jelen szerződés a Vállalkozó részére megküldött, a támogatási 

szerződés aláírásáról szóló tájékoztatás napján lép hatályba. A támogatási okirat 

aláírását követően a szerződésre a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt 

előírások is irányadóak, figyelemmel a finanszírozási formára. 

 

8.15. A Kbt. 136. § (2) bekezdése szerint a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő 

köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 

szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes 

ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

   

8.14. A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Megrendelő 

területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek 

átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására 

is. 

 

9 .  S z e r z ő d é s  m ó d o s í t á s a ,  m e g s z ű n é s e :  

9.1. Jelen szerződés módosítása a Kbt. 141. §-ának megfelelően lehetséges. 

Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, 

így különösen a székhelyben, képviselőiben, számlavezető bankjában, 

bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés 

során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett 

változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset körülményeitől függően – vagy 

előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) 

követő 10 napon belül köteles értesíteni. 

9.2. Jelen szerződés valamint a Ptk. 6:140. § alapján rendkívüli felmondásra/elállásra 

jogosult valamely fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, amennyiben a 

szerződésszegés abbahagyására a másik felet előzetesen megfelelő határidő 

biztosításával felhívta, azonban ez eredménytelen maradt. 
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1 0 .  J o g v i t á k  e l d ö n t é s e :  

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvényben, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben, valamint a 

191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben, továbbá 

a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben meghatározott előírások az irányadók.  

 

Jelen szerződés 4 példányban készül, amelyből 3 példány Megrendelőt és 1 példány a 

Vállalkozót illeti meg. A szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

 

A szerződés a mellékleteivel együtt érvényes: 

Mellékletek: 

- Eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentumok 

- Vállalkozó nyertes ajánlata 

- Vállalkozó felelősségbiztosítása 

 

 

……………, ………………………………. 
 
 
 
 

……………………………  …………………………….. 
Megrendelő Vállalkozó 
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