
V Á L L A L K O Z Á S I  K E R E T S Z E R Z Ő D É S   

Amely létrejött egyrészről az  

A Q U A  S z o l g á l t a t ó  K o r l á t o l t  F e l e l ő s s é g ű  T á r s a s á g  

(székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4., 

képviseli: Csapó Imre ügyvezető, 

adószám: 11130682-2-08, 

bankszámlaszám: 10918001-00000054-52250001) 

mint Megrendelő (a továbbiakban: a „Megrendelő”), 

 

és a(z) 

… … … … … . .  

(székhely:  …., 

cégjegyzékszám: …, 

adószám:  …, 

bankszámlaszám: …, 

képviseli:  ….) 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),  

 

- Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Felek - 

között, a keltezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel: 

1.  Előzmények  

1.1 Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott 

le „Víziközmű építési tevékenység az AQUA Szolgáltató Kft. részére” tárgyában (a 

továbbiakban: Közbeszerzés Eljárás). Megrendelő Vállalkozót hirdette ki a 

Közbeszerzési Eljárás nyertes ajánlattevőjének, Felek ennek alapján kötik meg jelen 

megbízási szerződést egymással. 

2.  A szerződés alapjául szolgáló okiratok, dokumentumok  

2.1 Az alább felsorolt okiratokat, dokumentumokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a 

jelen szerződéssel együttesen értelmezendők, nevezetesen: 

a) a Közbeszerzési Eljárás ajánlattételi felhívása (és annak módosítása, 

amennyiben sor került a módosítására), 

b) a Közbeszerzési Eljárás ajánlattételi dokumentációja és az annak részét képező 

műszaki leírás, 

c) a Közbeszerzési Eljárásban a lebonyolító által az ajánlattevőknek megküldött 
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kiegészítő tájékoztatás (amennyiben ilyen kiadásra került), 

d) a Vállalkozó által a Közbeszerzési Eljárásban benyújtott ajánlat. 

2.2 A dokumentumok egymást kiegészítik, és kölcsönösen magyarázzák, de kétértelműség 

és eltérések esetén a szerződés értelmezése szempontjából a jelen szerződéses 

megállapodásban rögzített feltételekhez képest az ajánlattételi felhívás tartalma a 

mértékadó. 

3.  Értelmező rendelkezések  

A jelen szerződésben szereplő következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni: 

a) Szerződés: a szerződő felek között létrejött jelen megállapodás, amelyet 

szerződés formájában rögzítettek és aláírtak, beleértve annak összes mellékletét 

és a dokumentációt is, valamint mindazon okmányokat, amelyekre utalás 

történik, 

b) Ajánlattételi felhívás: a Közbeszerzési Eljárást megindító, ajánlattevőknek 

közvetlenül megküldött felhívás, 

c) Dokumentáció: a Közbeszerzési Eljárás ajánlattételi dokumentációja, valamint 

az annak részét képező műszaki leírás, 

d) Vállalkozási díj (a szerződés értéke): a Vállalkozónak a szerződés keretében, 

szerződéses kötelezettségei teljes körű és megfelelő teljesítéséért fizetendő 

ellenérték, 

e) Megrendelő: AQUA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, amely jogi 

személy a Közbeszerzési Eljárás ajánlatkérőjeként a szerződést megköti, 

f) Vállalkozó: érvényes ajánlatot benyújtott nyertes ajánlattevő, akivel a 

Megrendelő az értékelt ajánlata alapján szerződést köt, 

g) Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, amely a Közbeszerzési Eljárás 

eredményeként megkötött szerződés teljesítésében a Vállalkozó által bevontan 

közvetlenül vesz részt, kivéve: 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész 

vagy alapanyag eladóját, 

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. 

h) Lebonyolító: Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárás lebonyolításával 

megbízott szervezet. 

4.  A szerződés tárgya  

4.1. Jelen szerződés tárgya az Ajánlattételi felhívásban és a jelen megállapodás 2. számú 

mellékleteként csatolt feladatleírásban meghatározott feladatok ellátása. Ennek alapján 

a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a 2. számú melléklet szerinti 

feladatok teljesítését, a Vállalkozó Közbeszerzési Eljárásban benyújtott ajánlata 

szerinti tartalommal, Megrendelő eseti megrendelései alapján. 
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4.2. Megrendelő köteles a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elfogadni, továbbá a 

vállalkozási díjat a jelen szerződés 7. pontjában foglaltak szerint Vállalkozó részére 

megfizetni. 

5.  Teljesítés   

5.1 Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatait a jelen szerződés és 

mellékletei, az Ajánlattételi felhívás és dokumentáció, illetve a Közbeszerzési Eljárás 

során keletkezett egyéb dokumentumok tartalma szerint köteles végrehajtani, 

Megrendelő érdekében, annak utasításai szerint, a hatályos jogszabályokkal és a 

szakmai-etikai előírásokkal összhangban. 

5.1 A teljesítés helye: Győr-Moson-Sopron megye területe 

5.2 Jelen megállapodást a 180.000.000 Ft + ÁFA, azaz egyszáznyolcvanmillió forint plusz 

általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a szerződéskötéstől 

számított 36 hónap határozott időtartamra kötik a Felek. 

5.3 Vállalkozó a feladatait Megrendelő eseti megrendelései alapján teljesíti.  

5.4 Megrendelő jelen Keretszerződés alapján a jelentkező szükségletek szerint a 

rekonstrukciós-, korlátozási-, valamint építési munkák esetén Vállalkozónak eljuttatott 

írásbeli megrendelésben hívja le a meghatározott munkákat. Megrendelő a 

megrendelésben megadja a kívánt teljesítési határidőt, melyet Vállalkozó 1 (egy) 

munkanapon belül köteles visszaigazolni. 

5.5 A Vállalkozó köteles a Megrendelő …….…1-as számra történő telefonos értesítését 

követő 120 (azaz százhúsz) percen belül, a Megrendelő által meghatározott helyen 

munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni és a feltárási munkát megkezdeni, és a 

munkát a teljes feltárás elvégzéséig folyamatosan végezni, továbbá a munkaterületet 

Megrendelő részére a lehető legrövidebb időn belül (legfeljebb azonban 24 

(huszonnégy) órán belül), a csőtörés elhárítására alkalmas állapotban átadni. Ezen 

határidő betartásától eltérni csak különleges esetben, Megrendelő írásos beleegyezését 

követően lehetséges. 

5.6 Vállalkozó köteles a csőtörés szerelési munkáinak befejezése után a helyreállítást 

lehetőség szerint azonnal megkezdeni. Közforgalmú terület (úttest, járda, stb.) esetén – 

amennyiben ezt egyéb előírás másképp nem rögzíti – legfeljebb a szerelési munkák 

befejezését követő 24 (huszonnégy) órán belül a Vállalkozó az ideiglenes forgalom alá 

helyezést köteles biztosítani. Egyéb terület esetén legfeljebb 24 (huszonnégy) órán 

belül köteles a területet a Vállalkozó olyan állapotba hozni, hogy az a 

biztonságtechnikai előírásoknak megfeleljen, és az eredeti állapothoz képest 

esztétikailag ne legyen kifogásolható. Aszfalt és betonút esetén 15 (tizenöt) naptári 

napon belül, murvás, földút, illetve egyéb terület esetén 12 (tizenkettő) naptári napon 

belül, vagy az útkezelő előírásainak megfelelő, vagy az önkormányzati közterület 

bontási kérelemre adott határozatában megszabott határidőre be kell fejezni a végleges 

helyreállítási munkát. Téli időszakban (azaz október 31-től április 1-ig) aszfaltozott 

                                                 
1 Szerződéskötéskor kitöltendő. 
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burkolatok esetében ideiglenes, - de a közlekedésre balesetmentesen alkalmas, - 

helyreállítást kell készítenie a Vállalkozónak.  

5.7 A teljesítési határidők, kizárólag a Megrendelő által elfogadott esetben, az időjárás 

függvényében módosulhatnak. 

5.8 A Megrendelő a Vállalkozót a korlátozás előtti munkanapon értesíti a korlátozás 

helyéről, idejéről. A vállalkozó köteles a Megrendelő által meghatározott helyen 

munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni és a munkát megkezdeni, és azt a 

teljes bontás elvégzéséig folyamatosan végezni. 

5.9 Vállalkozó előteljesítésre jogosult azzal, hogy ez nem veszélyeztetheti a szerződés 

Megrendelő által elfogadott, elismert teljesítését, és nem okozhatja Megrendelő 

késedelmét, és nem jelenthet Megrendelő részére többletterhet. Az előteljesítést a 

Megrendelővel előzetesen egyeztetni szükséges. 

5.10 Felek kötelesek a szerződés teljesítése során együttműködni. Vállalkozó feladatait 

mindvégig Megrendelővel egyeztetve látja el.  

5.11 Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles Megrendelő utasításai szerint eljárni. 

Ha Megrendelő célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó köteles őt 

erre figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 

felelősséggel tartozik. Amennyiben Megrendelő utasításához e figyelmeztetés ellenére 

is ragaszkodik, Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha a Vállalkozó ilyen esetben a 

szerződéstől nem áll el, Megrendelő utasítása szerint, Megrendelő kockázatára köteles 

a 4. pontban meghatározott feladatokat teljesíteni. 

5.12 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatálya alatt 

Vállalkozó köteles a Megrendelő folyamatos rendelkezésére állni, és a megfelelő 

határidőn belül a Megrendelő részére jelen szerződéshez kapcsolódóan folyamatos 

támogatást nyújtani. 

5.13 A Vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott feladatainak ellátásáról a 

Megrendelőt annak kérésére bármikor haladéktalanul tájékoztatni, illetőleg 

amennyiben a feladat ellátása szükségessé teszi, a Megrendelő utasítását 

haladéktalanul kérni, különösen akkor, ha a felmerült körülmények az utasítás 

módosítását teszik indokolttá. 

5.14 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő köteles a szerződésben 

foglalt feladatainak ellátásához szükséges összes információt Vállalkozó 

rendelkezésére bocsátani, amelyek helyességéért és időben történő továbbításáért 

Megrendelő tartozik felelősséggel. 

5.15 A Vállalkozónak feladatai ellátását a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon, 

a feladatok jellegéből adódó esetleges baleseti kockázat minimalizálása mellett köteles 

teljesíteni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a neki felróhatóan esetlegesen 

bekövetkező bármilyen mulasztás, kár vagy egyéb hátrányos következmény miatt a 

Megrendelőt felelősség nem terheli. 

5.16 Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes 

hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, 

amely a tevékenység megfelelő szintű ellátásához szükséges. 
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5.17 Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. 

Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt., a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

szabályai és a jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás rendelkezései 

irányadóak. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a 

munkát maga végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig 

felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

5.18 A Vállalkozó a benyújtott ajánlatában foglalt Alvállalkozó személyében történő 

változtatást előzetesen egyeztetni köteles a Megrendelővel. Az alvállalkozói kör 

bármilyen változtatására kizárólag a Kbt. rendelkezései szerint van lehetőség. 

5.19 Felek rögzítik, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdésével összhangban Megrendelő nem 

korlátozhatja Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az 

eljárás során a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. A Vállalkozó a 

szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók 

tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a 

Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a 

szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott 

alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az 

érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni 

kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 

hatálya alatt. 

5.20 Felek rögzítik, hogy jelen építési beruházás esetén 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. A Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítésben részt vevő 

alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 65%-át meghaladó mértékben 

további közreműködőt a Kbt. 138. § (5) bekezdése alapján. 

5.21 Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozónak a szerződéskötés időpontjában, 

valamint a szerződés teljesítésének időtartama alatt szerepelnie kell az Étv. szerinti, 

építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Amennyiben ezen 

feltétel már nem áll fenn, akkor a Megrendelő jogosult és köteles ezen okra alapítva a 

jelen szerződést felmondani. 

5.22 Megrendelő előírja, hogy a teljesítésigazolás kiállításához csatoljon minden esetben 

olyan nyilatkozatot Vállalkozó, amely a 138. § (1) és (5) bekezdésében foglaltak 

teljesülését igazolja. 

5.23 A kötelező jótállás időtartama 36 hónap valamennyi, a Vállalkozó által elvégzett 

feladat vonatkozásában. Vállalkozó az ajánlatában foglaltak szerint ….. hónap2 (azaz 

……… hónap) többletjótállást vállal. 

6.  A felek jogai és kötelezettségei  

6.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

                                                 
2 Szerződéskötéskor kitöltendő a nyertes ajánlatában tett vállalása szerint. 
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6.1.1. Rekonstrukciós, építési és szerelési munkák esetén 

6.1.1.1. Egyéb megállapodás hiányában a kiviteli terv, jogerős építési engedély, 

talajmechanikai szakvélemény és a kivitelezés végzéséhez szükséges 

dokumentáció rendelkezésre bocsátása a Megrendelő kötelezettsége. 

6.1.1.2. A kivitelezés tervezett időpontját megelőző tíz (10) munkanappal Vállalkozó 

értesítése és a kivitelezési feladat írásos megrendelése. 

6.1.1.3. Az adott tevékenység megrendelésekor Megrendelő köteles minden, a birtokában 

levő, a kivitelezés szakszerű elvégzéséhez szükséges adatot, dokumentációt 

Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. 

6.1.1.4. Munkaterület átadás végrehajtása. Megrendelő köteles a munkaterületet – a 

hatóságokkal és közműkezelőkkel egyeztetett, a technológiai előírásoknak 

megfelelő kiviteli terv alapján, legkésőbb a kivitelezés megkezdése előtt öt (5) 

naptári nappal – kivitelezésre alkalmas állapotban átadni és a munkavégzés 

feltételeit biztosítani, ideértve a szükséges engedélyek és dokumentációk átadását 

is. 

6.1.1.5. A kivitelezési munka műszaki ellenőrzése.  

6.1.1.6. Ha Megrendelő az időben kézhez-kapott értesítés ellenére nem ellenőrizte le a 

betakarásra váró hálózatrészt, lehetősége van azt kutatóárkok ásatásának 

segítségével pótolni. Az itt felmerült költségeket Megrendelő vállalja, ha a 

technológia szerint történt a munkavégzés. 

6.1.1.7. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést 

elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Ha egyes munkarészeket 

Vállalkozó beépít (eltakar) és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli 

elvégzését tenné szükségessé, Vállalkozó köteles előzetesen a megfelelő időben 

Megrendelőt a beépítésről értesíteni. 

6.1.1.8. Készre jelentést követő műszaki átadás-átvételi eljárás megszervezése. 

6.1.1.9. Műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása. Megrendelő a műszaki átadást - 

kivitelező készre jelentését követően - lehetőség szerint tizenöt (15) napon belül 

köteles kitűzni. Az érdekelteket az átadásra nyolc (8) nappal a kitűzött időpont 

előtt kell kiértesíteni. 

6.1.1.10. Megrendelő jogosult a munkaterülettel kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítési 

időpontját az egyedi Megrendelésekben rögzíteni. 

6.1.2. Korlátozás esetén 

6.1.2.1. A kivitelezés tervezett időpontját megelőző három (3) munkanappal Vállalkozó 

értesítése és a kivitelezési feladat írásos megrendelése. 

6.1.2.2. A közmű vezetéken a korlátozás helyének meghatározása. A feltárási 

körülményekről megrendelő köteles adatokat szolgáltatni (gerincvezeték, bekötés 

érintettség, útburkolattal kapcsolatos információk, forgalomtechnika 

szükségessége stb.). 

6.1.2.3. Megrendelő feladata a rendelkezésre álló információk erejéig a korlátozás helyén 

lévő egyéb közművek nyomvonaláról történő adatszolgáltatás. 



7 

6.1.2.4. A korlátozás helyének szükség szerinti kiszakaszolása. 

6.1.2.5. Hatóságok kiértesítése, útfelbontási kérelmek ügyintézése. 

6.1.3. Csőtörés feltárás, illetve helyreállítás esetén 

6.1.3.1. A közmű vezetéken a hibahely meghatározása. A feltárási körülmények 

(gerincvezeték, bekötés érintettség, útburkolattal kapcsolatos információk, 

forgalomtechnika szükségessége stb.),  

6.1.3.2. Vállalkozó értesítése a hiba helyéről és az elhárítás tervezett időpontjáról. 

6.1.3.3. Megrendelő feladata a rendelkezésre álló információk erejéig a hibahelyen lévő 

egyéb közművek nyomvonaláról történő adatszolgáltatás. 

6.1.3.4. A hosszabb időt igénybevevő hibaelhárítás esetén a lakosság kiértesítése a 

vízhiányról és ez idő alatt a vízszállító autó térségbe rendelése. 

6.1.3.5. A hibahely szükség szerinti kiszakaszolása. 

6.1.3.6. Hatóságok kiértesítése, útfelbontási kérelmek ügyintézése. 

6.1.4. Rekonstrukciós, korlátozási és csőtörés feltárás-helyreállítási tevékenységre egyaránt 

vonatkozó jogok, kötelezettségek 

6.1.4.1. Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy hiányos vagy nem szerződésszerű 

szolgáltatás esetén Vállalkozó költségén intézkedéseket tegyen vagy tetessen, 

amennyiben azok halaszthatatlanul szükségesek Megrendelő alaptevékenységének 

ellátásához, az építési berendezések és a forgalom biztosításához. 

6.1.4.2. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy Vállalkozónak a Keretszerződésben 

foglaltak elkészítéséhez szükséges mértékben a Megrendelésre vonatkozó minden 

információt a vállalt határidőben megad. E tekintetben Felek együttműködésre 

kötelesek. 

6.1.4.3. Megrendelő egyben tudomásul veszi, hogy Vállalkozó nem vállal felelősséget 

Megrendelő által tévesen vagy késedelemmel leadott anyagok, információk 

alapján felmerülő hibákért. 

6.1.4.4. Amennyiben Vállalkozó részéről további adatszolgáltatás igénye merül fel, ami a 

szolgáltatás elvégzéséhez szükséges, és jelen Keretszerződés megkötésekor még 

nem ismert, úgy Megrendelő Vállalkozó ezirányú felhívásától számított három (3) 

munkanapon belül köteles az adatokat szolgáltatni. Ha az adatszolgáltatáshoz 

ennél hosszabb idő szükséges, úgy Felek ettől eltérő határidőben állapodnak meg. 

6.1.4.5. Megrendelőnek jogában áll a kivitelezés során a munka bármely részének a 

megváltoztatása, pótmunkák elrendelése, mely munkákat Vállalkozó köteles 

elvégezni és melynek elszámolására vonatkozóan Felek külön - írásbeli - 

megállapodást kötnek. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a 

pótmunkák elvégzésére irányuló megállapodás szóban vagy ráutaló magatartással 

nem jöhet létre.   

6.1.4.6. A munka bármely részét jogában áll Megrendelőnek visszautasítani, amennyiben 

azt az üzemeltetést akadályozóan hibásnak vagy nem megfelelő minőségűnek 

találja, de ennek tételes indoklását köteles Vállalkozó tudomására hozni annak 

kijavítása érdekében. Vállalkozónak a hibát ki kell javítani az anyag 
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kicserélésével, illetve a javítási munka elvégzésével. Ha az ilyen jellegű elrendelt 

munkák végrehajtását Vállalkozó elmulasztja, Megrendelő jogosult azt más 

Vállalkozóval elvégeztetni és az összes költségét Vállalkozó felé érvényesíteni. A 

közterület bontási kérelmek (ezeket Megrendelő csak rekonstrukciós és új építési 

munkáknál kéri meg Vállalkozó helyett) birtokában, Megrendelő átadja a 

munkaterületet átadás-átvétel keretében Vállalkozó részére. Az átadás-átvétel után 

Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik, Vállalkozó mulasztása okán bekövetkezett 

személyi és /vagy vagyoni sérülésért/ kárért. 

6.1.4.7. Az egyidejűleg jelentkező munkák esetében Megrendelő határozza meg a 

prioritást, melyet Vállalkozónak tudomásul kell vennie és annak megfelelően 

szükség esetén átvonulnia másik hibahelyre. 

6.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

6.2.1. Rekonstrukciós és új építési kivitelezés esetén 

6.2.1.1. Mindenkor, a vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti, és a szerződésben 

vállaltaknak megfelelő munkavégzésre – költség, minőség, határidő 

vonatkozásában is; 

 Előre ütemezett munkáról lévén szó, a szerződési kötelezettségeknek megfelelő 

létszám, anyag, gép folyamatos biztosítására köteles; 

 Megfelelő dokumentációk elkészítése, átadása Megrendelőnek; 

 Munkaterület átvételétől biztosítania kell a munkavédelmi, forgalomtechnikai 

előírásokat; 

 Mindenkor a szerződésben vállalt kötelezettségeknek megfelelően kell 

teljesítenie. 

6.2.1.2. Vállalkozó a munkaterület átadását követően köteles az átadott területen (öt) 5 

naptári napon belül felvonulni és a munkát elkezdeni és rendeltetésszerűen, az 

ütemtervnek megfelelően folyamatosan végezni. 

6.2.1.3. A rekonstrukciós és új építési kivitelezési munkák esetén naplóvezetésre és a 

kivitelezési tevékenységre vonatkozó szabályokat az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009 Korm. rendeletben előírtakat be kell tartani 

kötelező jelleggel.  

6.2.1.4. A rekonstrukciós kivitelezés során felmerülő műszaki problémákat 

Megrendelővel egyeztetni kell, hogy a kivitelezés folyamatossága biztosított 

legyen. 

6.2.1.5. Amennyiben útelzárás, vagy forgalomelterelés szükséges, úgy Vállalkozónak kell 

elkészíttetni a szükséges forgalomtechnikai tervet. Amennyiben valamelyik 

utcában rövid időre teljes útlezárást kell végezni, akkor azt a lakossággal, a 

mentőkkel, tűzoltósággal a lezárás előtt közölni kell, rekonstrukciós munkálatok 

esetében öt (5) naptári nappal a tervezett lezárás időpontját megelőzően. A 

gyalogos forgalmat ilyen esetben is biztosítani kell, hogy a lezárt területen lakók 

ingatlanaikat megközelíthessék. Munkaterületet úgy kell felhasználni és a 

munkákat, úgy kell végezni, hogy a lakosság közlekedését és az egyes 
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lakótelkekre történő bejutást a lehető legkisebb akadályoztatással biztosítsák. A 

munkaterületet a munkaidő végén olyan állapotban kell hagyni, hogy elkerülhető 

legyen a személyi- és/vagy vagyoni sérülés/ kár, forgalomtechnikai előírásoknak 

megfeleljen. 

6.2.1.6. A beépített anyagok tanúsítványait, betonminőség, aszfaltminőség vizsgálati és 

földmunka-tömörségi mérési jegyzőkönyveket Vállalkozónak kell szolgáltatnia a 

műszaki átadásig. 

6.2.2. Csőtörés feltárás, illetve helyreállítás esetén 

6.2.2.1. Munkaterület átvételétől biztosítania kell a munkavédelmi, forgalomtechnikai 

előírásokat; 

6.2.2.2. Előre nem ütemezhető munka, ezért az év 365 napján, 0-24 órás ügyeletes 

hibaelhárító csapatot és művezetőt kell biztosítania, (otthoni ügyeletet adó, 

telefonon értesíthető legyen); 

6.2.2.3. Vállalkozónak a munkaterületet úgy kell biztosítania Megrendelő felé, hogy a 

munkaárok/ munkagödör dúcolva, folyamatosan víztelenítve legyen; 

6.2.2.4. A hibaelhárítással érintett vezetéket, kézi kiegészítő földmunkával, olyan 

mértékig kibontva kell biztosítani, hogy Megrendelő munkavállalói a hibajavítást 

el tudják végezni; 

6.2.2.5. Ahol elegendő hely áll rendelkezésre, munkagödör/ munkaárok rézsűsen is 

kiképezhető; 

6.2.2.6. Megfelelő dokumentációk készítése, átadása Megrendelőnek; 

 Szakfelügyelet kérése társközművi érintettségnél, ellenkező esetben Vállalkozó 

felel az esetlegesen okozott kárért; 

 Egyidőben, vagy közel egyidőben több hibahely is keletkezhet, a prioritást 

Megrendelő területileg illetékes művezetője/ üzemvezetője határozza meg, 

ilyen esetben Vállalkozó köteles a munkaterületet körbekorlátozni, 

magánterületre való biztonságos gyalogos bejutást biztosítani, mielőtt 

átvonulna a másik munkahelyre; 

 Vállalkozónak képesnek kell lennie egyszerre akár kettő hibahelyen is 

megjelennie; 

 Helyreállítás a beárazott munkalap megfelelő tétele alapján, az abban 

meghatározott rétegrendek szerint, a helyszín eredeti állapotának megfelelően. 

Amennyiben az eredeti rétegrendnek teljes mértékig megfelelő tétel nincs, 

akkor az egyenértékűség követelményének teljesüléséhez, az eredeti 

rétegrenddel megegyező teherbírású, vastagabb rétegrendet kell megrendelni a 

munkalap tételei közül, a Vállalkozótól. Azonosan kell eljárni az olyan 

munkaterületeknél, amire van területileg illetékes Önkormányzati - közterület 

helyreállításra vonatkozó - hatályos rendelet. 

6.2.2.7. A teljesítési határidők Megrendelő részéről elfogadott indoklás esetén az időjárás 

függvényében módosulhatnak. 
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6.2.2.8. Vállalkozó köteles a feltárás megkezdése előtt, a társközművek üzemeltetőitől 

szakfelügyeletet kérni, ha szükséges. Amennyiben Vállalkozó ezt elmulasztja és 

kárt okoz valamely közműben, akkor a sérült közmű üzemeltetője jogosult a 

helyreállítás, ill. az üzemzavar okán jelentkező költségeit Vállalkozóra terhelni. 

6.2.2.9. Hibaelhárítás esetén, Vállalkozó köteles a feltárás megkezdése előtt az előírások 

szerint kitáblázni a feltárás előtt/ után megfelelő távolságokban. Vállalkozó a 

munkaárkot/ munkagödröt dúcolva, víztelenítve, kézi- és gépi földmunkával olyan 

mértékben kibontott vezetékszakasszal köteles átadni, amely munkavédelmi 

előírásoknak megfelel és a szerelés végrehajtható. A munkaárkot/ munkagödröt 

korlátozva, forgalomtechnikailag kitáblázva és jelzőlámpával (borostyán színű 

villogó) jól láthatóvá téve szabad nyitva hagyni. Lakott területen a feltárással 

érintett ingatlanokra legalább a gyalogos bejárást biztosítani köteles. 

6.2.2.10. Vállalkozó köteles átvonulni másik hibahelyre, ha Megrendelő annak szükségét 

látja és elrendeli. Ugyanakkor Vállalkozónak képesnek kell lennie több 

hibahelyen való egyidejű munkavégzésre. 

6.2.3. Korlátozás esetén 

6.2.3.1. Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontra felvonulás és munkakezdés; 

6.2.3.2. Munkaterület átvételétől biztosítani a munkavédelmi, forgalomtechnikai 

előírásokat; 

6.2.3.3. Előre ütemezett munka, ezért a területileg illetékes művezető értesíti Vállalkozót, 

hogy a következő munkanapon hol kell megjelennie és hány órára; 

6.2.3.4. Vállalkozónak a munkaterületet úgy kell biztosítania Megrendelő felé, hogy a 

munkaárok/ munkagödör dúcolva, folyamatosan víztelenítve legyen; 

6.2.3.5. A korlátozással érintett vezetéket, kézi kiegészítő földmunkával, olyan mértékig 

kibontva kell biztosítani, hogy Megrendelő munkavállalói a korlátozást el tudják 

végezni; 

6.2.3.6. Ahol elegendő hely áll rendelkezésre, munkagödör/ munkaárok rézsűsen is 

kiképezhető; 

6.2.3.7. Megfelelő dokumentációk készítése, átadása Megrendelőnek; 

6.2.3.8. Szakfelügyelet kérése társközművi érintettségnél, különben Vállalkozó felel az 

esetlegesen okozott kárért; 

6.2.3.9. Minimálisan biztosítandó munkaárok szélesség (dúcolaton belüli szabad 

szélesség): 700 mm; 

6.2.3.10. Helyreállítás a beárazott munkalap megfelelő tétele alapján, az abban 

meghatározott rétegrendek szerint, a helyszín eredeti állapotának megfelelően. 

Amennyiben az eredeti rétegrendnek teljes mértékig megfelelő tétel nincs, akkor 

az egyenértékűség követelményének teljesüléséhez, az eredeti rétegrenddel 

megegyező teherbírású, vastagabb rétegrendet kell megrendelni a munkalap 

tételei közül, a Vállalkozótól. Azonosan kell eljárni az olyan munkaterületeknél, 

amire van területileg illetékes Önkormányzati - közterület helyreállításra 

vonatkozó - hatályos rendelet. 
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6.2.3.11. Vállalkozó köteles a feltárás megkezdése előtt, a társközművek üzemeltetőitől 

szakfelügyeletet kérni, ha szükséges. Amennyiben Vállalkozó ezt elmulasztja és 

kárt okoz valamely közműben, akkor a sérült közmű üzemeltetője jogosult a 

helyreállítás (ill. az üzemzavar okán jelentkező) költségeit (anyagköltség és 

munkadíj) Vállalkozóra terhelni. 

6.2.3.12. Megrendelő a korlátozással kapcsolatos feltárást megelőzően megkéri a közterület 

bontási engedélyt az illetékes Önkormányzattól. 

6.2.4. Rekonstrukciós, korlátozási, építési és csőtörés feltárás-helyreállítási tevékenységre 

egyaránt vonatkozó jogok, kötelezettségek: 

6.2.4.1. Vállalkozótól elvárt, a kiírásnak megfelelő teljes körű teljesítés (munkaterületre 

felvonulás, bontás, feltárás, víztelenítés, dúcolás, majd hibaelhárítás után réteges 

visszatöltés, tömörítés, eredeti állapotoknak megfelelő burkolat helyreállítás, 

törmelék és egyéb felhasználatlan anyag elszállítása, hulladéklerakóban 

elhelyezés) – mivel Megrendelő komplett szolgáltatást vásárol. 

6.2.4.2. Vállalkozó vállalja/nem vállalja3, hogy porzó anyagok szállítása kizárólag 

ponyvával fedetten történik. Ezen előírás vállalása esetén a megszegése súlyos 

szerződésszegésnek minősül. 

6.2.4.3. Vállalkozó vállalja/nem vállalja4, hogy az érintett településrészen az esetleges 

szállítási szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolítását biztosítja. 

Ezen előírás vállalása esetén a megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

6.2.4.4. Vállalkozó vállalja/nem vállalja5, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak 

napközben 7:00 - 12:00 óra és 14:30 - 18:00 óra közötti időszakban, ill. 

szombaton 8:00-12:00 óra közötti időszakban végez. Ezen előírás vállalása esetén 

a megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

6.2.4.5. Amennyiben a munkaterület-átadás Megrendelő hibájából szenved késedelmet, 

úgy Vállalkozónak jogában áll a teljesítési határidőt a késedelem mértékével 

arányosan meghosszabbítani és a ténylegesen felmerült, és számlákkal 

megfelelően igazolt többletköltségeket Megrendelővel szemben érvényesíteni. 

6.2.4.6. Amennyiben a munkaterület-átadás Megrendelő hibájából szenved késedelmet, 

úgy Vállalkozónak jogában áll a teljesítési határidőt a késedelem mértékével 

arányosan meghosszabbítani és a ténylegesen felmerült, és számlákkal 

megfelelően igazolt többletköltségeket Megrendelővel szemben érvényesíteni. 

6.2.4.7. Vállalkozó jogosult alvállalkozó bevonására, amennyiben az egyidejűleg 

jelentkező munkák mindegyikét nem tudja teljesíteni. Ilyen esetben a bevont 

alvállalkozóért teljes mértékben Vállalkozó felel.  

6.2.4.8. Vállalkozó köteles a munkaterületen a kivitelezési tevékenységet követően az 

eredeti állapotot helyreállítani (az önkormányzati és tulajdonosi hozzájárulások 

                                                 
3 A nyertes ajánlattevő ajánlata szerint szerződéskötéskor a nem releváns szövegrész törlendő. 
4 A nyertes ajánlattevő ajánlata szerint szerződéskötéskor a nem releváns szövegrész törlendő. 
5 A nyertes ajánlattevő ajánlata szerint szerződéskötéskor a nem releváns szövegrész törlendő. 
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figyelembevételével), és a munkaterületet tisztán és rendeltetésszerű használatra 

alkalmas állapotban átadni. 

6.2.4.9. Vállalkozó a munkaterületen kitermelt és ott feleslegessé vált anyagot a saját 

költségén elszállítatja, és az erre vonatkozó környezetvédelmi előírások szerint 

kezeli (befogadói nyilatkozattal bizonyítja, amennyiben szükséges). A 

feleslegessé vált anyagokat a rekonstrukciós/ új építés esetén legkésőbb az átadás-

átvételig, míg a korlátozás/ hibaelhárítás esetében, a feltárást követően legkésőbb 

kettő (2) munkanapon belül köteles elszállítani/ elszállíttatni.  

6.2.4.10. Vállalkozó köteles a rekonstrukciós és hibaelhárítási munkákhoz kapcsolódó 

földmunkákat, helyreállításokat, és kiegészítő munkálatokat szigorúan a 

Keretszerződéssel összhangban végezni. Vállalkozó köteles szigorúan 

alkalmazkodni és ragaszkodni Megrendelő utasításaihoz, minden olyan ügyben - 

akár említi a Szerződés, akár nem - amely az adott kivitelezést érinti, vagy arra 

vonatkozik. 

6.2.4.11. A kivitelezés körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben 

adott jogszerű utasításokat Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani és arról 

Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

6.2.4.12. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a munkaterület és az ott található egyéb 

dolgok védelméért a kezdési időponttól az egész kivitelezés átadás-átvételének 

napjáig, amikor is ez a felelősség átszáll Megrendelőre. Vállalkozó felelősségi 

körébe beletartozik a már megépült közművek védelme is. 

6.2.4.13. Vállalkozó a kivitelezési munka megvalósítása során elegendő számú képzett és 

tapasztalt felelős műszaki vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, betanított és 

segéd munkaerőt köteles biztosítani, hogy a Keretszerződés szerinti 

kötelezettségeit megfelelően és időben teljesíteni tudja. Az alkalmazottaknak az 

általános és helyi munkavédelmi és balesetelhárítási, valamint tűzvédelmi 

előírásokat ismerniük kell. 

6.2.4.14. Vállalkozó viseli a felelősséget a munkaterületen alkalmazott gépek, 

berendezések alkalmasságáért, biztonságáért, a környezet-, munka-, baleset- és 

tűzvédelmi utasítások és szabályok betartásáért. 

6.2.4.15. Minden biztonsági intézkedést a kivitelezés helyén kell megtenni, figyelembe 

véve Megrendelő vonatkozó és érvényes szabályozásait és más hatóságok általi 

követelményeket.  

6.2.4.16. Amennyiben Vállalkozó a kivitelezés során valamely közművet, létesítményt 

megrongál – amelynek létezéséről tudomással bír, vagy a tervben szerepel vagy 

létezéséről a figyelmét felhívták – úgy köteles azt saját költségén helyreállítani és 

az ebből eredő kárigényeket viselni. A rongálás tényét köteles Megrendelő 

műszaki ellenőrének is bejelenteni. 

6.2.4.17. Vállalkozó a naponta elvégzett munkáról – a rá vonatkozó szabályok szerint – 

építési naplót vezet, melyet a munkanap végén a képviselője hitelesít. Megrendelő 

is ebben jegyezheti fel észrevételeit. 

6.2.4.18. Vállalkozó az elkészült munkát köteles készre jelenteni Megrendelő felé. 
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6.2.4.19. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 

értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését 

veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó 

felelős. 

6.2.4.20. Vállalkozó köteles az akadályoztatás vagy megszakítás okait és a nehézségek 

megszüntetésére tett és/vagy lehetőség szerint megtenni kívánt intézkedéseket 

megfelelő időben, késedelem nélkül közölni. 

6.2.4.21. Vállalkozó köteles Megrendelő felé haladéktalanul jelenteni az olyan baleseteket, 

melyek során személyi vagy dologi kár keletkezett.  

6.2.5. Felelősségbiztosítás 

6.2.5.1. Vállalkozó köteles a jelen szerződés aláírása napjáig a jelen szerződés szerinti 

munkákra vonatkozó, teljes körű, a Megrendelőre, harmadik személyekre és az 

alvállalkozókra is kiterjedő felelősségbiztosítást kötni, vagy érvényes biztosítását 

e munkákra kiterjeszteni és a biztosítási okmányt (eredeti vagy közjegyző által 

hitelesített másolati példányban) Megrendelőnek átadni. A felelősségbiztosítás 

szerint a kárkifizetési limit mértéke legalább 5.000.000,-Ft/káresemény és 

10.000.000,-Ft/év. 

6.2.5.2. A fenti előírás Vállalkozó által történt teljesítésének minősül, ha a 

felelősségbiztosítási ajánlatnak a biztosító által elfogadott példánya hitelesített 

másolatát a Megrendelő részére a szerződéskötéssel egyidejűleg átadja. Ebben az 

esetben Vállalkozó a felelősségbiztosítási kötvény hitelesített másolatát legkésőbb 

a szerződés megkötésével egyidejűleg köteles Megrendelő részére átadni. A 

felelősségbiztosítási kötvény elfogadott ajánlatának a biztosító által hitelesített 

másolata (amennyiben szerződéskötéskor az érvényes felelősségbiztosítási 

kötvény nem áll rendelkezésre), valamint a felelősségbiztosítási kötvény 

hitelesített másolata együtt a szerződés elválaszthatatlan része. 

6.2.5.3. A 6.2.5.1. pontban foglaltaknak megfelelő érvényes felelősségbiztosítás 

(felelősségbiztosítási kötvény, vagy a felelősségbiztosítási ajánlatnak a biztosító 

által elfogadott példánya) hiányában a munkák megkezdése nem lehetséges. A 

felelősségbiztosítás hiánya miatt bekövetkező késedelemből származó összes 

következmény a Vállalkozót terheli. 

7.   Vállalkozási díj, fizetési  feltételek  

7.1 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés mellékletében 

meghatározott feladatok elvégzéséért Vállalkozót az 1. számú mellékletként csatolt, a 

közbeszerzési eljárásban tett ajánlata részeként benyújtott árazott 

költségvetés/részletes árajánlat szerinti díjazás illeti meg, Megrendelő eseti 

megrendelései alapján.  

7.2 A 7.1. pont szerinti ellenérték fix összegű egységár, mely magyar forintban értendő. 

Az árak az általános forgalmi adón (ÁFA) kívül tartalmaznak minden, a 

szolgáltatásokkal kapcsolatos adót, illetéket, járulékfizetési kötelezettséget, a szállítási, 

rakodási, biztosítási, kiszállási és felvonulási díjat, a minőségi/garanciális/jótállási 
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kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő költségeket, azaz minden költséget, ami a 

komplettséghez és a hibátlan teljesítéshez hozzátartozik.  

7.3 Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya 

alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a 

Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. 

Amennyiben az ÁFA mértéke, csökken a szerződés bruttó értéke ennek megfelelően 

csökken, amennyiben az ÁFA mértéke nő a szerződés bruttó értéke nő. 

7.4 Vállalkozó naptári havonta jogosult számlát kiállítani, a teljesítésigazolás kiállítását 

követően az eseti megrendeléseket figyelembe véve. A teljesítésigazolásnak eseti 

megrendelésenként, az árazott költségvetés szerinti bontásban tételesen tartalmaznia 

kell az adott időszakban teljesített feladatokat. 

7.5 Az ellenszolgáltatás teljesítése valamennyi számla vonatkozásában az építési 

beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 322/2015. (X.30.) Korm. 

rendeletben foglaltak alapján kerül sor az alábbiak szerint: 

7.5.1. Amennyiben az adott eseti megrendelés tekintetében a teljesítés ideje a 6 (hat) 

hónapot és a nettó ellenszolgáltatás összege az 50.000.000 Ft-ot eléri vagy 

meghaladja, úgy ajánlatkérő négy részszámla (beleértve a végszámlát is) 

benyújtásának lehetőségét biztosítja.  

Ebben az esetben az első részszámla benyújtására 25%-os készültségi foknál, a nettó 

vállalkozói díj 25%-ról – adott esetben az ajánlatkérő által biztosított előleg 

összegével csökkenve -, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás 

kiállítását és ajánlatkérő általi jóváhagyását követően van lehetőség. A fennmaradó 

teljesítési ütemezés 25%-os készültségi fokonként értelmezendő, vagyis az 50%-os, 

75%-os, illetve a 100%-os készültségi foknál, részszámlánként a teljes nettó 

vállalkozói díj 25%-ról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás 

kiállítását és ajánlatkérő általi jóváhagyását követően van lehetőség. 

7.5.2. Amennyiben az adott eseti megrendelés összege eléri vagy meghaladja a nettó 

10.000.000 Ft-ot, úgy ajánlatkérő két részszámla (beleértve a végszámlát is) 

benyújtásának lehetőségét biztosítja. Nyertes ajánlattevő az első részszámla 

kiállítására 50%-os műszaki készültségi foknál, az ajánlatkérő által biztosított előleg 

összegével csökkentett nettó vállalkozói díj 50%-ról, az érintett munkarészekre 

vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását és ajánlatkérő általi jóváhagyását követően 

jogosult. Az esetlegesen igénybevett előleg összege az első részszámlában kerül 

elszámolásra. Nyertes ajánlattevő a végszámla kiállítására 100%-os készültségi foknál, 

a nettó vállalkozói díj fennmaradó 50%-ról, az érintett munkarészekre vonatkozó 

teljesítésigazolás kiállítását és ajánlatkérő általi jóváhagyását követően jogosult. 

7.5.3. Amennyiben az adott eseti megrendelés összege nem haladja meg a nettó 

10.000.000 Ft-ot, nyertes ajánlattevő minden egyes megrendelés után egy 

végszámla benyújtására jogosult, az adott megrendelésben foglalt feladatainak 

teljesítése után, a teljesítésigazolás kiállítását és ajánlatkérő általi jóváhagyását 

követően. 
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7.6 Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az 

elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló 

írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban köteles 

nyilatkozni. A Vállalkozói díj teljesítésére valamennyi számla vonatkozásában a Ptk. 

6:130. § (1)–(2) bekezdései, valamint a Kbt. 135. § (1)–(3), (5)-(6) és (11) bekezdései 

alapján a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül kerül sor. 

Megrendelő, illetve a kifizetésre köteles szervezet a Vállalkozói díjat az igazolt 

szerződésszerű teljesítést követően banki átutalással, forintban (HUF) teljesíti.  

7.7 Megrendelő előleget a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak szerint a keretösszeg 

legfeljebb 5%-áig biztosít Vállalkozó részére az alábbiak szerint: 

7.7.1. Amennyiben az adott eseti megrendelés tekintetében a teljesítés ideje a 2 (kettő) 

hónapot eléri vagy meghaladja, úgy ajánlatkérő a szerződésben foglalt – általános 

forgalmi adó nélkül számított – eseti megrendelésre vonatkozó teljes ellenszolgáltatás 

5%-ának megfelelő összegű előleget biztosít a Kbt. 135. § (7) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően. 

Az előleg az első részszámlából kerül levonásra. 

7.7.2. Amennyiben az adott eseti megrendelés tekintetében a teljesítés ideje a 2 (kettő) 

hónapot nem haladja meg, úgy nyertes ajánlattevő előleg igénybevételére nem 

jogosult. 

7.8 Megrendelő, valamint a kifizetésre köteles szervezet, ha Vállalkozó a teljesítéshez 

alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően az építési 

beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 32/A. § (1) és 32/B. § (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint 

köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni. 

7.9 Az építési beruházások esetén a szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére a 

322/2015. (X.30.) Kormányrendelet a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérő, sajátos 

szabályokat állapíthat meg. 

7.10 A 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. §-a alapján a Megrendelő, valamint – 

európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során – a kifizetésre köteles 

szervezet, ha a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § 

(1)–(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az 

ellenszolgáltatást teljesíteni:  

a) Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot 

tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az 

ellenszolgáltatásból; 

b) Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot 

tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora 

összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az 

alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; 
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c) Vállalkozó a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában 

részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a 

Megrendelő – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre 

köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak; 

e) Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az 

alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy 

részét visszatartja; 

f) Vállalkozó átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait; 

g) Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés 

ellenértékét a Megrendelő – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés 

során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja a 

Vállalkozónak; 

h) ha Vállalkozó az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 

ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő (vagy a kifizetésre köteles 

szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a Megrendelő részére 

igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt 

érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az 

ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; 

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés 

esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap. 

7.11 A 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/B § alapján a 32/A. § (1) bekezdés 

rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta nettó módon számított 200 000 forintot 

meghaladó kifizetésnél Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – 

visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha 

a) az alvállalkozó a Vállalkozó 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) a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 

szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló 

igazolást. 

7.12 Vállalkozó 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. 

7.13 Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, a 2013. évi V. törvény 6:155. § szerinti 

mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot, továbbá a külön 
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jogszabályban megállapítottak szerint (2016. évi IX. törvény) behajtási költségátalányt 

fizet. 

7.14 A benyújtandó részszámlákat és végszámlát a Megrendelő nevére és címére kell 

kiállítani. A számlához csatolni kell a teljesítésigazolás(ok) eredeti példányát. Felek 

rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének a nem 

megfelelően kiállított vállalkozói/alvállalkozói (rész)számla miatt nem tud eleget 

tenni, úgy Vállalkozó/Alvállalkozó késedelmi kamat, valamint behajtási 

költségátalány követelésére nem jogosult. 

7.15 Vállalkozó a részszámlák és végszámla benyújtására a jelen szerződés 1. számú 

mellékletét képező műszaki dokumentációban meghatározott munkarészek hiba és 

hiánymentes teljesítésének, valamint a teljes műszaki tartalom megvalósításáról a 

Megrendelő általi igazolását követően jogosult.  

7.16 A Vállalkozói díj összege Vállalkozó és alvállalkozók írásban megadott számú 

bankszámláján történő feltétel nélküli jóváírással minősül megfizetettnek. 

7.17 Vállalkozó bankszámlaszáma, melyre az ellenszolgáltatás teljesítendő: 

……………………………………. 

7.18 Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott 

számlával összefüggésben, úgy Megrendelő köteles a kifogásolt számlát az átvételt 

követően haladéktalanul visszajuttatni a Vállalkozóhoz. Ebben az esetben a számla 

fizetési határidejét a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani. 

7.19 Vállalkozó a műszaki szükségesség, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos használat 

miatt szükséges pótmunkát köteles elvégezni, a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek 

figyelembe vétele mellett. Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, akkor a kikötött 

díjon felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el. A pótmunka a Megrendelő 

előzetes írásos jóváhagyása alapján, a Megrendelő műszaki ellenőre által elvégzett 

tételes felmérés alapján kerül elszámolásra, amelynek során szükséges figyelemmel 

lenni a Kbt. 141. §-ában foglalt szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezésekre. 

7.20 Felek rögzítik, hogy a külföldi adóilletőségű Vállalkozó 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.  Szerződésszegés és következményei,  kötbér és kártérítés  

8.1. Szerződő Felek jelen szerződést, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali 

hatállyal, írásban felmondhatják. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de 

nem kizárólagosan, ha 

a) bármelyik fél saját felróható magatartásának következtében kötelezettségei 

teljesítésével ismételten késedelembe esik, 

b) Vállalkozó megsérti a titoktartási kötelezettséget, 

c) Vállalkozó a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem szerződés szerint 

teljesíti, 

d) Megrendelő hibájából a teljesítés ellehetetlenül, 
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e) Megrendelő az adatszolgáltatási határidőket saját hibájából ismételten nem tartja 

be, 

f) Megrendelő az általa a munkavégzéshez szolgáltatandó anyagokat és 

információkat olyan mértékű késedelemmel bocsátja Vállalkozó rendelkezésére, 

mely lehetetlenné teszi az egyes munkarészek határidőre történő elvégzését. 

8.2. A szerződés teljesítésének Vállalkozó hibájából bekövetkező meghiúsulása esetén 

(azaz ha Megrendelő az egész szerződést vagy annak egy részét felmondja vagy attól 

elállni kényszerül) Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult. 

8.3. A meghiúsulási kötbér mértéke egyedi megrendelések esetén 10%, az alapja a 

meghiúsulással érintett teljes ellenérték. A Keretszerződés meghiúsulása esetén a 

meghiúsulási kötbér mértéke 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint. 

8.4. A kötbér esedékessé válik a Megrendelőnek a teljesítés teljes vagy részleges 

meghiúsulásról való tudomásszerzésével. 

8.5. Amennyiben nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, valamely 

kötelezettségét késedelmesen teljesíti, úgy a késedelmes napok után naptári naponként 

a nettó vállalkozói díj (egyedi megrendelés esetén), mint vetítési alap 3 %-ának 

megfelelő, de legfeljebb a vetítési alap 30%-ának megfelelő összegű késedelmi 

kötbér megfizetésére köteles. 

8.6. A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződést 

felmondani. 

8.7. Hibás teljesítési kötbérre jogosult ajánlatkérő, ha nyertes ajánlattevő valamely 

kötelezettségét - olyan okból, amelyért felelős - részben, vagy egészben hibásan 

teljesíti. A hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj (egyedi megrendelés 

esetén) 30%-ának megfelelő összeg.  

8.8. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a 

szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján, ha: 

- feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 

Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

- a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a 

Vállalkozóként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás 

következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

- 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. 

8.9. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól 

elállni a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján, ha a szerződés megkötését követően jut 

tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok 

állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 
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9.  Vis maior 

9.1. A Vállalkozó nem sújtható kártérítéssel, kötbérrel vagy a szerződéstől elállással, ha a 

késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye. Jelen pont értelmezése 

szempontjából a vis maior olyan esetekre vonatkozik, mely a Vállalkozó akaratán 

kívül következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek lehetnek pl. sztrájk, háború, 

vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások. A vis maiornak 

közvetlen összefüggésben kell lennie a Vállalkozó tevékenységével és a bekövetkezett 

szerződésszegéssel. 

9.2. Vis maiorra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben értesíti a 

Megrendelőt a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról. Amennyiben 

Megrendelő egyéb irányú utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie 

szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell 

keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem 

gátol. 

9.3. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 (harminc) napot, Megrendelőnek 

jogában áll – számára hátrányos jogkövetkezmények nélkül – a szerződés nem 

teljesített részétől elállni oly módon, hogy a Vállalkozónak erről értesítést küld. 

10.  Titoktartás  

10.1. Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladataik ellátása 

során tudomásukra jutó, a másik fél és az azzal közvetlen kapcsolatban álló 

partnerszervezetek üzletvitelére és működésére, üzlet- és piacpolitikájára, üzletkörére, 

a jelen szerződésre és annak ellátására vonatkozó információt, továbbá minden olyan 

más információt, adatot és dokumentumot, megoldást, amelyek harmadik fél részére 

történő átadása az érintett félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy 

járhat –időbeli korlátozás nélkül – bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat 

kizárólag a jelen szerződés keretein belül használják fel. felek a jelen pont szerinti 

kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást adni érintett alkalmazottaik, 

megbízottjaik és Alvállalkozóik részére. 

10.2. Amennyiben a szerződésben foglalt feladat teljesítése személyes, illetve különleges 

adatnak minősülő adatot érint, úgy a Vállalkozó köteles az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó 

rendelkezései szerint eljárni. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az adatok 

védelmét érintő rendelkezésekről, szabályokról, ezek alkalmazásáról a szükséges 

tájékoztatásokat elvégzi. 

11.  Együttműködés, értesítések  

11.1. A teljesítés során a Vállalkozó köteles együttműködni a Megrendelővel, továbbá 

köteles a szükséges egyeztetéseket lefolytatni, az elvárható szakmai támogatást 

megadni, illetve igénybe venni. 

11.2. Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon elküldött írásbeli üzeneteket is. 

Kétség esetén mind levél, mind fax esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, 
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hogy a másik fél részére az üzenetet elküldte. Az üzenet megküldése bizonyítható 

ajánlott postai küldemény esetén feladóvevénnyel, hiba és megszakításmentes adást 

tartalmazó fax igazoló jelentéssel. Felek ugyanakkor kötelezik magukat arra, hogy a 

szerződés teljesítése szempontjából különösen fontos iratokat (számla, bizalmas 

iratok) személyesen, illetve ajánlott, tértivevényes levél útján juttatják el a címzett 

részére. 

11.3. Elektronikus úton csak olyan információátadásra kerülhet sor, amelyhez közvetlenül 

jogkövetkezmény nem fűződik. 

11.4. Valamely fél által a másik félnek a jelen megállapodással összefüggésben küldött 

értesítések vagy más kommunikáció céljára a következő címek és fax számok 

szolgálnak: 

Megrendelő képviselete: 

cégnév: …………… 

postacím: …………..... 

tel.: …………… 

fax: ………………. 

Vállalkozó: 

cégnév: …………………. 

postacím: …………………. 

tel.: ……………………. 

fax: ……………………….. 

11.5. Kapcsolattartó személyek: 

Megrendelő részéről: 

…………………………. (név) 

mobil telefonszám: ………….. 

Vállalkozó részéről: 

…………………………. (név) 

mobil telefonszám: ………….. 

11.6. A kapcsolattartásra kijelölt személyében történő változásról a Felek kötelesek egymást 

2 (kettő) munkanapon belül írásban értesíteni. 

11.7. Felek megállapodnak, hogy az egymás közötti kommunikáció során a joghatás 

kiváltására alkalmas információközlésnek a fax, vagy tértivevényes levél útján közölt 

adatok továbbítását fogadják el.  

11.8. Jelen szerződés aláírásával a Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés megkötése és 

teljesítése, valamint a Felek közötti kapcsolattartás lehetővé tétele céljából a Felek 

kezelik egymás kapcsolattartóinak, valamint a szerződés teljesítésében részt vevő 

egyéb munkavállalóinak személyes adatait a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 

rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. 
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f) pontja alapján. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerződéses partnerével a 

szerződés megfelelő teljesítése és az együttműködés megteremtése érdekében 

kapcsolatot tartson. 

12.  A szerződés időtartama, módosítása és megszűnése  

12.1. A jelen szerződés mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba, és a 180.000.000 

Ft + ÁFA, azaz egyszáznyolcvanmillió forint plusz általános forgalmi adó keretösszeg 

kimerüléséig, de legfeljebb 36 (harminchat) hónapig marad hatályban.  

12.2. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a keretszerződés fentebbi összegének legalább 90 

%-os teljesülése esetén a keretösszeget nettó 30.000.000 Ft-tal, azaz harmincmillió 

forinttal megemelje, azonban a keretszerződés időtartama ebben az esetben sem 

haladhatja meg a 36 hónapot. Felek a keretösszeg megemeléséről együttesen 

állapodnak meg, mely módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti 

módosításnak minősül. 

12.3. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-a szerinti 

esetekben módosíthatják. A szerződésmódosítást a felek kötelesek írásba foglalni. 

12.4. Jelen vállalkozási szerződés megszűnik, megszüntethető: 

a) Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha Vállalkozó ellen 

felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, vagy ha a Vállalkozó súlyos 

szerződésszegést követ el; 

b) Vállalkozó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben Megrendelő 

fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy más súlyos szerződésszegést követ 

el.  

12.5. Megrendelő és Vállalkozó a felmondás vagy az elállás jogának gyakorlása előtt 

legalább 10 (tíz) naptári nappal korábban kötelesek a másik felet írásban, a 

felmondásra okot adó körülmény megjelölésével a szerződésszerű állapot 

helyreállítására felszólítani. 

13.  Jogviták rendezése  

13.1. A szerződés teljesítése során a Felek kötelesek egymással együttműködni és egymást 

kölcsönösen tájékoztatni. Felek kötelesek a jelen szerződéssel kapcsolatos, vagy abból 

eredő minden vitájuk rendezését tárgyalás útján megkísérelni. Amennyiben ez 15 

(tizenöt) naptári napon belül nem vezetne eredményre, Felek a fenti vitáik rendezése 

során a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező bíróság(ok) előtt járnak el. 

13.2. Megrendelő részéről jelen Szerződésben foglalt bármely jog késedelmes 

érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok 

érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos 

érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését. 

14.  Vegyes rendelkezések  
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14.1. A jelen szerződés egyes rendelkezései egymással összhangban értelmezendőek, és 

amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése vagy egy beazonosítható rész 

érvénytelennek bizonyul, akkor az ilyen érvénytelenség nem érintheti a jelen 

szerződés többi rendelkezését vagy annak beazonosítható részeit. 

14.2. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés – a Kbt. szerinti esetleges 

korlátozásokkal – nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, így harmadik 

személy részére nem tagadható meg. 

14.3. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 

Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 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. 

14.4. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés 

szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

14.5. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani a Kbt. 143. § (3) 

bekezdés alapján – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

- a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó 

tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga 

szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) 

pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;  

- a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont 

kb) alpontjában meghatározott feltétel. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen 

szerződés – a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal – nyilvános, tartalma 

közérdekű adatnak minősül, így harmadik személy részére nem tagadható meg. 

14.6. Semmis a jelen Szerződés azon rendelkezése a késedelmi kamat tekintetében - a Ptk. 

6:155. § (4) bekezdésében lehetővé tett eset kivételével –amely kizárja vagy 

korlátozza a Megrendelő szerződésszegése esetére irányadó jogkövetkezmények 

alkalmazását. 

14.7. Felek továbbá tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. 

és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző 

szervezetek (Állami Számvevőszék, Európai Számvevőszék, Európai Bizottság, 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, belső ellenőrző szervezetek) feladat- és 

hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött 

szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti 

információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 
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14.8. Megrendelő a jelen szerződés megfelelő teljesítésének esetére hozzájárul ahhoz, hogy 

Vállalkozó a jelen szerződés szerinti tevékenységét referencia anyagában feltüntesse. 

Megrendelő kötelezi magát, hogy a Vállalkozó ilyen irányú kérése esetén az erre 

vonatkozó nyilatkozatot, a szöveg előzetes egyeztetését követően Vállalkozó részére 

kiállítja. 

14.9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel 

kapcsolatos ellentmondás esetén a magyar jog szabályai, így különösen a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Kbt., valamint a Közbeszerzési Eljárás 

dokumentumai az irányadók. 

14.10. Vállalkozó kijelenti, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személy, s hogy 

képviseletben nem korlátozott vezető tisztségviselője útján a jelen szerződést jogosult 

aláírni. 

14.11. Jelen megállapodás 4 (négy) darab eredeti példányban készült, amelyből 2 (kettő) 

példány a Megrendelőt, 2 (kettő) példány a Vállalkozót illeti. 

A jelen szerződést Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

Kelt …………………………, 2018. ....................... .... napján. 

 ___________________________ ___________________________ 

 AQUA Szolgáltató  …………… 

 Korlátolt Felelősségű Társaság ……………….. 

 Csapó Imre, ügyvezető ……………….. 

 Megrendelő …………… 
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1. számú melléklet 

ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS 

Az ajánlat részeként benyújtott felolvasólap.6 

                                                 
6 Szerződéskötéskor csatolandó. 
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2. számú melléklet 

FELADATLEÍRÁS 

A részteles feladatleírás az értékelési szempontok körében került meghatározásra.7 

                                                 
7 Szerződéskötéskor csatolandó. 
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3. számú melléklet 

MEGRENDELÉS 

Az AQUA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, 

Timföldgyári út 4., a továbbiakban mint Megrendelő) „Víziközmű építési tevékenység az 

AQUA Szolgáltató Kft. részére” elnevezésű közbeszerzési eljárásában a 

………………………..8 ajánlattevőt (a továbbiakban: Vállalkozó) hirdette ki az eljárás 

nyertesének, mely alapján a Megrendelő és Vállalkozó (a továbbiakban együttesen: Felek) 

2016. ……9 napján vállalkozási keretszerződést kötöttek. 

A fent hivatkozott szerződésben foglaltak alapján Megrendelő ezúton megrendeli 

Vállalkozótól a hivatkozott szerződés 1. számú mellékletében meghatározott munkálatokat, az 

ott meghatározott egységárakon az alábbiak szerint: 

# Tétel kiírása 
Meny-

nyiség 

Mérték-

egység 

Nettó 

HUF 

egységár 

Nettó 

HUF 

összár 

1      

2      

3      

A fenti munkák elvégzéséért Vállalkozó összesen nettó ……………. Ft + Áfa, azaz 

…………………… forint + Áfa díjazásra jogosult. 

A feladatok teljesítési határideje: ……………………………. napja. 

A teljesítés helyszíne: …………………………………………….. 

A részletes fizetési feltételeket a hivatkozott vállalkozási keretszerződés tartalmazza. 

A hivatkozott vállalkozási keretszerződés 5.4. pontjában foglaltakra figyelemmel kérem 

Vállalkozót, hogy az itt nevesített feladatok teljesítésének elfogadását visszaigazolni 

szíveskedjen 1 munkanapon belül, megjelölve, hogy igénybe kívánnak-e venni előleget a 

feladat teljesítéséhez. 

Kelt, Mosonmagyaróvár, …………………….. 

 ………………………. 

 ……….. 

 AQUA Szolgáltató Kft. 

                                                 
8 Szerződéskötéskor kitöltendő. 
9 Szerződéskötéskor kitöltendő. 
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