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AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÉS SZERZŐDÉSTERVEZET 
 
 
1. Az ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körű ismeretet szerezzen az ajánlattételi eljárás minden 

vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlatkérő feltételezi, hogy az ajánlattevő minden 
olyan információt beszerzett, amely az ajánlat elkészítéséhez és a szerződéskötéshez szükséges. 
Ajánlatkérő ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, meghatározást, 
amelyet az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó dokumentumok tartalmaznak, átvizsgáljon. 
Bármely, az ajánlat által tartalmazott hiba, hiányosság az ajánlattevő kockázatára történik, és az 
ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.  

2. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen ajánlattételi felhívás kiadásával 
ajánlatkérőnek nem célja az egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezések megismétlése. Erre 
tekintettel a jelen ajánlattételi dokumentumok kizárólag a vonatkozó jogszabályokkal összhangban 
értelmezendő. 

3. Az Ajánlattételi Felhívásban és a jelen dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és 
az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 

4. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárásból kizárja az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, aki 
az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő 
adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, 
vagy az eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni  a 
kizáró okokat érintő igazolási kötelezettségének, amennyiben 

a) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó 
döntését, és 

b) az ajánlattevő (vagy más szereplő) szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis 
nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen 
fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a 
rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg. Ilyen esetekben az ajánlat 
érvénytelennek minősül. 

5. Az ajánlat érvénytelen, ha ajánlattevő ajánlatát bármilyen feltételhez köti, továbbá akkor is, ha 
többváltozatú ajánlatot tesz. Ajánlatkérő többváltozatú ajánlatnak tekint különösen minden olyan 
ajánlatot, amely a megvalósítás tekintetében több javaslatot tartalmaz. Ajánlatkérő számára 
hátrányosabb (azaz a szerződéses minimum követelményeknek meg nem felelő) feltétel megadása 
az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után. 

6. Az Ajánlattevő által az ajánlatban megadott értékek, paraméterek, feltételek és nyilatkozatok az 
Ajánlattevő számára szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendők, azok 
csak a szerződésben rögzített feltételek szerint változhatnak. 

7. A beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az ajánlatkérő a 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg 
szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot az előírt, vagy az azzal 
egyenértékű termékre lehet tenni, Ajánlatkérő az egyenértékűséget az általa a műszaki leírásban 
és/vagy részletes árajánlatban meghatározott paraméterek tekintetében vizsgálja. 

8. Az árazatlan költségvetésben megnevezett anyagokkal, építési termékekkel egyenértékűek 
megajánlhatók, de alacsonyabb színvonalú nem (a kiírt anyagok gyártmánya, típusa az 
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ajánlatkérő szerinti ideális megoldást jelenti, de ajánlatot tenni lehet ezzel egyenértékű, 
minőségű és műszaki adataiban hasonló jellemzőkkel rendelkező egyéb berendezésekkel, 
anyagokkal is). 

Ez esetben ajánlattevőnek jeleznie kell a költségvetésben (meghagyva az eredeti sort, nulla 
mennyiséggel szerepeltetve, alá egy új sor beszúrásával dőlt vagy vastag betűvel beleírva a 
megajánlandó építési termékeket, anyagokat, berendezéseket) a típusmódosulást. Egyúttal 
csatolni kell az ajánlattevő általa megajánlott termék egyenértékűségét alátámasztó 
dokumentumokat (különösen fényképes termékismertető és/vagy részletes műszaki leírás 
és/vagy CE tanúsítvány és/vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozat) is. 

9. Az árazatlan költségvetésben konkrét gyártmánnyal, típussal megnevezett építési termékekkel, 
berendezésekkel, illetve anyagokkal (továbbiakban: építési termékek) akkor tekinti ajánlatkérő 
egyenértékűnek az ajánlattevő által megajánlott építési termékeket, amennyiben az minőségben 
és műszaki adataiban egyenértékű jellemzőkkel rendelkezik az ajánlatkérő által előírt építési 
termékekkel. 

Ajánlattevő a munkanemek vonatkozásában csak akkor jogosult módosítani a kiadott 
költésvetésen, ha azt az a megajánlatott egyenértékű építési termékek felhasználása lehetővé 
teszi. 

A fentieken (az egyenértékű építési termék megajánlásán) kívül az ajánlattevő nem jogosult az 
árazatlan költségvetés munkanemeinek és tételeinek módosítására.  

10. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a 
közös ajánlattételt más szervezetekkel.  

11. A kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk következménye 
az ajánlat érvénytelenné minősítése lehet. 

12. Az ajánlat benyújtásával ajánlattevő – külön nyilatkozat nélkül is – a felhívást és mellékleteit, azok 
tartalmát elfogadja. Nyertes ajánlattevő vállalja, hogy a szerződést az eredmény közlésétől 
számított 15 napon belül az Ajánlatkérővel megköti.  

13. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvű, vagy magyar 
nyelvre lefordított iratokat, dokumentumokat veszi figyelembe az ajánlatok elbírálása és 
értékelése során. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi 
fordítását elfogadja.  

14. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a részletes árajánlaton (árazott költségvetés) és jelen 
dokumentumban rögzített egyéb eseteken túl egyebekben ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az 
általa meghatározott dokumentumminták alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevőknek. 
Javasoljuk az ajánlattevőnek, hogy a dokumentumminták helyességét minden esetben 
ellenőrizzék. Amennyiben az ajánlattevő a dokumentumminta mellőzésével kívánja ajánlatát 
megtenni, kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai 
megfelelősége érdekében. Az iratminták kitöltése és benyújtása javasolt, de az Ajánlatkérő által 
előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja Ajánlatkérő, 
amennyiben az alkalmas az alkalmasság, illetve egyéb, az Ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által 
előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására. 

Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez szükséges dokumentumokat és 
igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmű megállapításához szükséges tartalommal 
ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa. 

15. A részletes árajánlatot (árazott költségvetést) „EXCEL” formátumban is kérjük csatolni.  
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16. Kizáró okok  

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki 

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt 
évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alól nem mentesült: 

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), 
illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti 
bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; 
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek 
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó 
felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus 
finanszírozása; 
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka; 
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési 
és koncessziós eljárásban; 
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat 
vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást 
kapott; 

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő 
személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló 
helyzetben van; 

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi 
CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje 
alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 
 
g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ga) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 

gb) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amelynek tekintetében a ga) alpont szerinti feltétel fennáll; 
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h) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két 
évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási - vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási 
per esetén jogerős bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő 
befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el; 

i) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - 
véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat 
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható 
határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő 
ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen - három 
évnél nem régebben - megállapította és egyúttal bírságot szabott ki; 
 
17. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 41. §-ának (6) bekezdése alapján költségvetési szerv kiadási előirányzatok terhére olyan 
jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényes visszterhes 
szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem 
minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet fogalmát a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja tartalmazza. Fentiekre tekintettel az ajánlatkérő 
előírja, hogy szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősüljön. Erre 
figyelemmel a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés tervezett időpontjáig nyilatkoznia kell 
arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja 
szerinti átlátható szervezetnek minősül-e. Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem minősül a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható 
szervezetnek, akkor ez olyan, az írásbeli összegezés megküldését követően felmerülő, az 
ajánlatkérő által előre nem látható lényeges körülménynek minősül, amelyre tekintettel az 
ajánlatkérő a szerződés megkötésére képtelenné válik és így az ajánlatkérő mentesül a 
szerződéskötési kötelezettsége alól. 

18. Ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó 
szervezet (projekttársaság) létrehozását. 
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SZERZŐDÉSTERVEZET 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  

amely létrejött egyrészről: 
   Kemence Község Önkormányzata 

székhely:     2638 Kemence, Fő út 77. 
adószám:     15394112-2-13 
pénzforgalmi számlaszám:    
aláírásra jogosult képviselő: Pongrácz János, polgármester 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről:       
székhely:   [szerződéskötéskor kitöltendő]  
adószám:  [szerződéskötéskor kitöltendő]  
cégjegyzékszám:  [szerződéskötéskor kitöltendő]  
bankszámlaszám: [szerződéskötéskor kitöltendő]  
számlavezető pénzintézet:  [szerződéskötéskor kitöltendő]  
aláírásra jogosult képviselő:  [szerződéskötéskor kitöltendő]  

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

– a továbbiakban együttesen: Felek  – között, alulírott helyen és időpontban, a következő feltételek 
szerint: 

 

Előzmények 

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgyát képező építési beruházás az INTERREG V-A Szlovákia-
Magyarország Együttműködési program keretében elnyert SKHU/1802/3.1/043 azonosító számú RE-
STRUCTURE c. projekt keretében valósul meg.  

Felek jelen szerződést annak értéke és tárgya alapján - Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 70. § (1) bekezdésére tekintettel közbeszerzési eljárás 
alkalmazása nélkül kötik meg. 

Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés törzsszövege tartalmazza. 
Az alábbi okiratok akkor is a jelen szerződés részét képezik, ha fizikailag nem kerülnek a szerződéshez 
csatolásra: 

a) az Ajánlattételi felhívás és dokumentáció (beleértve a kiviteli tervdokumentációt is és 
a mellékleteket), 

b) az Ajánlat, a beárazott mennyiség kimutatásokkal és a tételek tartalmával (árazott 
költségvetés), 

c) Ajánlat mellékletei. 
(a továbbiakban együttesen: Szerződés) 

A fizikai csatolás hiánya nem képezi jogi akadályát annak, hogy a végleges feltételeket jelen 
Szerződéssel együtt alkalmazzák Felek. 

Vállalkozó akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a 
Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat Vállalkozó saját felelősségére 
ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri.  

Vállalkozó a vállalkozói díjat ezen információk figyelembevételével, kellően nagy szakmai 
tapasztalatára alapozva, és az építési helyszín és a körülmények ismeretében állapította meg.  
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Vállalkozó az építmény funkciójának, céljainak megfelelő és rendeltetésszerű használatához, a 
vonatkozó szabványoknak megfelelő minőségű megvalósításhoz, zavartalanul használható állapotához 
szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is 
figyelembe vette. 
 
 

1. A Szerződés tárgya 

1.1. A Megrendelő ajánlattételi felhívására a Vállalkozó által benyújtott ajánlat ismeretében a 
Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja az 1.2. pontban megjelölt teljesítési helyen a 
Kemencei mosoda építési kivitelezési munkálatai (a továbbiakban: Projekt) elvégzését. A munkák 
mennyiségeit tételenkénti bontásban a beárazott mennyiség-kimutatás (árazott költségvetés) 
tartalmazza. 

1.2. A teljesítés helye: 2638 Kemence, Fő út 99., 433 hrsz. 

1.3. Vállalkozó köteles a kivitelezést és az egyéb szerződéses kötelezettségeit szerződésszerűen, 
teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a mindenkor hatályos 
építésügyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi és egyéb vonatkozó (szak)hatósági, 
valamint egyéb előírásoknak, műszaki szabványoknak, továbbá a technika mai állásának 
megfelelően I. osztályú minőségben, hiba- és hiánymentesen, határidőben teljesíteni.  

1.4. Felek rögzítik, hogy az I. osztályú teljesítés tartalmát az építési jogszabályok, a vonatkozó magyar 
szabványok és a felhasználásra kerülő egyes termékekre vonatkozó alkalmassági engedélyek, 
tanúsítványok határozzák meg. 

1.5. Vállalkozó kijelenti, hogy építőipari kivitelezési tevékenységét az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. és 39/A. §-ában meghatározottak szerint 
folytatja. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítése során építőipari kivitelezési 
tevékenységet kizárólag olyan gazdasági szereplő végez, amely gazdasági szereplő megfelel az 
1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (3) vagy (4) bekezdése szerinti követelményeknek. 

1.6. Vállalkozónak a 275/2013. (VII.16) számú Kormányrendelet szerint szükséges az építménybe 
beépítésre kerülő termékek teljesítményének igazolása. 

1.7. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 
– elszállítása a Vállalkozó kötelezettsége. 

1.8. Felek kijelentik, hogy a Vállalkozó a helyi körülmények – ide nem értve a szerződéskötés 
időpontja szerinti állapot tükrében előre nem látható, szerződéskötést követően felmerült 
körülményeket – ismeretének hiányára, illetve a tervek nem megfelelő ismeretére 
visszavezethető okok miatt a későbbiek során többletköveteléssel nem léphet fel, késedelmét 
ezzel nem indokolhatja. 

2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

2.1. Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, 
környezetvédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi és egyéb előírások betartásáról. A munkaterület 
megfelelő védelme és őrzése a Vállalkozó kötelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartásából 
származó minden felelősség a Vállalkozót terheli. 

2.2. Vállalkozó köteles a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-É, MV-ÉG, MV-ÉV 
jogosultsággal, vagy ezekkel egyenértékű jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetőket 
bevonni a teljesítésbe. A felelős műszaki vezetők nevét, telefonszámát és elektronikus levélcímét 
Vállalkozó a Szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül közli a Megrendelővel, továbbá 
a felelős műszaki vezető személyének megváltoztatása esetén arról haladéktalanul értesíteni kell 
Megrendelőt. 
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2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért főleg azon 
tételek esetében, melyek nincsenek előírva a dokumentációban, viszont a szakmai szokások és a 
technika mai állása szerint hozzátartoznak a szerződéses feladatai és kötelezettségei, a Projekt 
kifogástalan, teljes körű kivitelezéséhez és a Vállalkozót terhelő egyéb szerződéses 
kötelezettségek teljesítéséhez.  

2.4. A Vállalkozó az építési munkák elvégzésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett 
kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási, szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget 
tesz. Vállalkozó jótáll 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 bevont harmadik személy 
alkalmazza. 

2.5. Vállalkozó köteles a munkáját úgy végezni, hogy mindazon meglévő szerkezeteknek, beépített 
anyagoknak és kiépített környezeteknek az átalakítással nem érintett részeit, elemit megóvja és 
azokban semmiféle kárt ne okozzon. 

2.6. A Vállalkozó kötelessége biztosítani az összes eszköze és vagyontárgya megőrzését, az azokban 
bekövetkező hiány vagy kár veszélyét Vállalkozó viseli, kivéve a Megrendelő külön őrzött 
ingóságait. 

2.7. A munkák kivitelezése alatt Vállalkozónak kötelessége az építkezés területét tisztán tartani, a 
munkákból adódó minden felesleges anyagot és hulladékot a kijelölt, elkülönített helyen, 
konténerben tárolni, és időben elszállítani.  

2.8. A vállalkozási munkálatok teljesítésével egy időben a Vállalkozónak kötelessége megtisztítani a 
területet, el kell szállítani az ott lévő, a tevékenységből származó – illetve azzal összefüggésben 
keletkezett – felesleges anyagokat, hulladékot, mindenféle ideiglenes építményt. Az egész 
helyszínt tisztán és rendeltetésszerűen használatra alkalmas állapotban kell átadni. 

2.9. Amennyiben műszakilag elháríthatatlan okokból az elektromos ellátás vagy a fűtés, a víz- és 
csatornaszolgáltatás korlátozása szükséges, úgy a Vállalkozó képviselője a korlátozás várható 
időpontját és időtartamát a Megrendelő kapcsolattartójával – a korlátozást megelőző legalább 
5 munkanappal – egyeztetni köteles. 

2.1. Vállalkozónak a 275/2013. (VII.16) számú Kormányrendelet szerint szükséges az építménybe 
beépítésre kerülő termékek teljesítményének igazolása. 

 

3. Szerződés teljesítésében közreműködők (alvállalkozók) 

3.1. A Vállalkozó feladatát saját maga által és/vagy a Szerződés rendelkezései szerint alvállalkozó(k) 
bevonásával köteles teljesíteni.  

3.2. A Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a 
Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért.  

3.3. A Vállalkozó jótáll azért, hogy a bevont alvállalkozó, szervezet rendelkezik minden olyan 
képesítéssel, engedéllyel és jogosítvánnyal, amellyel a Vállalkozó maga is rendelkezik és/vagy 
amely a Szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges. 

 

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

4.1. Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a vállalkozói díj megfizetésére köteles 
a 6.1. alcímben foglaltak szerint.  
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4.2. A Megrendelő a munkaterületet a szerződés hatályba lépését követő 10 napon belül átadja. 
Felek legkésőbb a munkaterület átadás napján az építési naplót megnyitják. 

4.3. Megrendelőnek joga van a munkálatok kivitelezésének ellenőrzése érdekében – szükség esetén 
– megbeszélést kitűzni, amelyen a Vállalkozó köteles részt venni. A megbeszélés eredményeiről 
jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meghatározottak – amennyiben azok nem 
ellentétesek jelen Szerződés előírásaival és a hatályos jogszabályokkal – kötelezőek a Felek 
számára. 

4.4. Megrendelő jogosult más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat, a 
Vállalkozó költségére, akár a Vállalkozó ajánlati áránál magasabb áron is, ha felszólítására a 
Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat nem javítja, illetve nem pótolja az érvényes 
ütemterv tartásához szükséges határidőig, a Vállalkozó garanciális felelősségvállalásának 
megtartásával. 

4.5. Amennyiben valamely megvalósult szerkezet, szerelés, építményrész minősége nem elégíti ki a 
fent leírtakat, Megrendelő kizárólagos joga eldönteni, hogy a csökkentett értékű munkát a 
megfelelően csökkentett értéken elfogadja, vagy ragaszkodik az újraépítéshez. Újraépítés miatti 
késedelem esetén késedelmi kötbér jár. 

 
5. A teljesítés 

5.1. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a projekt befejezését, az 5.4. pont szerinti átadás-
átvétellel együtt a szerződés hatályba lépésétől számított 15 hónapon belül köteles teljesíteni. 
Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 

5.1. Felek megállapodnak, hogy a rész- és végteljesítés igazolásának folyamatát az alábbiak szerint 
végzik:  

Vállalkozó bejelenti az adott készültségi fok elérését. Ezt követően a Megrendelő műszaki 
ellenőre ellenőrzi, majd igazolja a Megrendelő felé a készültségi fok elérését (műszaki ellenőr 
igazolása a készültségi fokról részteljesítés esetén, a végteljesítésnél átadás-átvételi 
jegyzőkönyv). E dokumentum alapján Megrendelő kiállítja a (rész)teljesítési igazolást Vállalkozó 
részére. Megrendelő által kiállított (rész)teljesítés igazolás alapján a Vállalkozó kiállítja a számlát. 

5.2. A munkálatok befejezését követően átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni az 5.4. pontban 
foglaltak szerint. Az átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy a Szerződés tárgya 
szerinti Projekt a Szerződésben és jogszabályban előírtak alapján maradéktalanul megvalósult.  

5.3. A Vállalkozó a Szerződés 100 %-os műszaki készültség teljesítését legkésőbb a tényleges teljesítés 
előtt 8 nappal készre jelenti. Az átadás-átvételi eljárást a műszaki ellenőr hívja össze a vonatkozó 
határidők figyelembevételével. Az átadás-átvételi eljárásra annak megkezdésétől számított 15 
naptári nap áll rendelkezésre. Határidőben teljesít Vállalkozó, ha a készre jelentés határidőben 
megtörtént és az átadás-átvételi eljárás határidőben, eredményesen lezárult (Megrendelő a 
munkákat átvette). 

5.4. Műszaki ellenőr az átadás-átvételi eljárás során köteles a munkát megvizsgálni és a felfedezett 
hiányokat, hibákat jegyzőkönyvben rögzíteni, a Vállalkozó az esetleges javításokat, pótlásokat 
elvégzi. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a létesítmény olyan hibája miatt, amely, 
illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. 

5.5. Ha az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor tapasztalt kisebb jelentőségű, a rendeltetésszerű 
használatot nem akadályozó hibák határidőre nem készülnek el, akkor a Megrendelő a javítással, 
pótlással érintett szerkezetek árajánlatban szereplő összegének visszatartása mellett az átadás-
átvételi eljárás lezárásához hozzájárul. A Felek az átadás-átvételi eljárás lezárásáig el nem készült 
javításokra, pótlásokra újabb határidőt határozhatnak meg. 



  9 
 

5.6. Vállalkozó köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor 2 példányban átadni a 
Megrendelőnek az átadási dokumentációt (minőségi bizonylatok, jótállási jegyek, használati 
utasítások, megvalósulási terv), továbbá a létesítmény megfelelőségét tanúsító nyilatkozatokat, 
vizsgálati eredményeket, kimutatásokat, igazolásokat, közműszolgáltatói, szakhatósági 
nyilatkozatokat és hozzájárulásokat. 

5.7. Az átadás-átvételi eljárásról két példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv egy-egy 
példánya a Megrendelőt és a Vállalkozót illeti. A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, 
amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek. 

5.8. Felek rögzítik, hogy a használatbavételi engedély megkérése a Megrendelő feladata, ezért 
Vállalkozó köteles az épületet rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadni, valamint 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 33. § (1) 
bekezdésben foglalt kötelezettségeinek eleget tenni és az átadás-átvételt követően is 
együttműködni a Megrendelővel. 

5.9. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő a jelen szerződés tárgyát képező ingatlanban 
mosodai eszközök beszerzését külön, a RE-START akcióterv részét képező RE-NEWAL 
SKHU/1802/3.1/052 projektből valósítja meg. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyát 
képező mosoda ingatlan működéséhez szükséges eszközöket szállító céggel a munkák 
összehangolása érdekében együttműködik. Abban az esetben, ha az eszközöket szállító cég által 
végzendő telepítési munkák miatt a Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési 
munka felfüggesztésére kényszerül, úgy ezen időszak a teljesítési időtartamba nem számít bele, 
és a teljesítés 5.1. pont szerinti időtartama ezzel az időszakkal – a szerződés módosítása nélkül 
is – meghosszabbodik. Felek rögzítik, hogy a munka felfüggesztésére csak abban az esetben 
kerülhet sor, ha – akár a Vállalkozó, akár az eszközöket szállító cég részéről – elháríthatatlan ok 
áll fenn, vagy a teljesítést aránytalanul terhesebbé teszi. Felek a jelen pontban foglaltakat 
jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni.  

 
6. A vállalkozói díj  

6.1 Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót szerződésszerű teljesítés esetén 
[szerződéskötéskor kitöltendő] Ft + ÁFA, azaz nettó [szerződéskötéskor kitöltendő] forint + ÁFA  
vállalkozói díj illeti meg. 

6.2 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződéses ár, a Szerződés minden vállalkozói feltételének 
teljesítése mellett a Megrendelő által átadott dokumentumokban megjelenített műszaki 
tartalom és műszaki színvonal teljes körű megvalósítására vonatkozik, függetlenül a terv, vagy a 
költségvetés, vagy a felsorolt kiegészítő dokumentumok esetleges hibáitól, hiányaitól. 
Vállalkozói díj, mint átalánydíj magában foglalja mindazon költséget és díjat, ami a Szerződés 
szerinti munka hibamentes, hiánytalan, szabályos, működésre kész és szakszerű kivitelezéséhez 
és beüzemeléséhez szükséges, valamint a Szerződés szerint megszerzett szerzői jogok értékét, 
ezért Vállalkozó Megrendelővel szemben további költségigénnyel nem élhet. Vállalkozó kijelenti, 
hogy a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a vállalkozói díj 
kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak az ajánlattételi eljárás 
során. 

6.3 A Vállalkozói díj magában foglalja azt az esetlegesen bekövetkező árkülönbözetet, amely a 
Szerződés aláírását megelőzően az ajánlatadásra átadott dokumentáció alapján kalkulált 
beruházási összköltség, illetve a megvalósításra kerülő beruházás összköltsége közötti eltérés 
összege. 

6.4 Vállalkozó kijelenti, hogy az árazott költségvetésben szereplő tételeken kívül más anyag- és 
munkaköltséget a munkálatok megvalósításhoz nem tart szükségesnek. Az árazott 
költségvetésben rögzített műszaki tartalom a megvalósításhoz szükséges minden anyagot, 
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szerelvényt, berendezést és munkát magában foglal. Ennek megfelelően az árazott 
költségvetésben szereplő, a tételhez tartozó árak vagy egységárak - amely árak és egységárak 
ÁFA (Általános Forgalmi Adó) nélkül kerültek megállapításra - tartalmaznak minden egyéb 
esetlegesen felmerülő járulékos költséget (pl. anyag, bér, gép, közterület igénybevétel, 
felvonulási- és ideiglenes melléklétesítmények, lőszer- és robbanószer mentesítés, állványok, 
segédszerkezetek, zsaluzatok, szállítás és szállító útvonalak állagmegóvása, karbantartása, 
tisztítása, pormentesítése, ellenőrző mérések és vizsgálatok, mintavételek, minősítések, 
minősítés tanúsítások, segédanyagok, lerakóhelyi díjak, forgalomterelések, kitűzések, a 
megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb engedélyek, közmű-nyilvántartási 
adatszolgáltatások, szakhatósági felügyeleti díjak, a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre vonatkozó, a Vállalkozó kérelmére indított tájékoztatással kapcsolatos díjak, 
a beruházás ideiglenes részeinek tervezése, szabadalmi díjak, biztonságtechnikai előírások miatt 
felmerülő költségek, bármilyen bérleti és biztosítási díj, a „komplex akadálymentesítés” teljes 
körű végrehajtása költségei, bankgaranciák és biztosítások költségei stb.), továbbá minden 
vámot, adót és egyéb illetéket (kivéve az ÁFA-t), amit a Vállalkozónak a Szerződés alapján vagy 
bármely más okból kell fizetnie. 

6.5 Vállalkozó 3 darab részszámla és 1 darab végszámla benyújtására jogosult a jelen alcímben 
meghatározott rendben, az alábbi készültéségi fok elérésekor: 

Részszámla / 
végszámla 

Készültségi 
szint 

Részszámla / végszámla összege 

1. részszámla 20 % vállalkozói díj 20 %-a,  ……………… Ft + ÁFA 

2. részszámla 45 % vállalkozói díj 25 %-a, ……………… Ft + ÁFA 

3. részszámla  70 % vállalkozói díj 25 %-a, ……………… Ft + ÁFA 

Végszámla 100 % vállalkozói díj 30 %-a, ……………… Ft + ÁFA 

6.6 Megrendelő a vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét 
biztosítja, előlegbekérő Vállalkozó általi benyújtása alapján. Az előleg összegének elszámolása a 
3 részszámlában és 1 db végszámlában egyenlő arányban történik (25-25-25-25 %).  

6.7 A vállalkozói díj kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítés szerint a Megrendelő által kiállított 
(rész)teljesítési igazolást követően, a Vállalkozó által szabályszerűen kiállított (rész)számla 
alapján, magyar forintban (HUF), a Vállalkozó megjelölt bankszámlájára történő átutalással kerül 
sor, a számla kiállításától számított 30 napon belül. 

6.8 A számlák formájára és tartalmára a hatályos számviteli szabályok rendelkezései irányadóak. Az 
előleg elszámolására Vállalkozó a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, különös tekintettel annak fordított ÁFA megfizetéséről 
szóló 142. § (1) bekezdés b) pontjának rendelkezési szerint jogosult. 

6.9 Elektronikus számla kibocsátása esetén Vállalkozó köteles az általa kiállított számlán 
szerepeltetni projekt támogatási összegének sikeres elszámolásához szükséges alábbi tartalmi 
elemeket: SKHU/1802/3.1/043, RE-STRUCTURE. 

6.10 Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozónak jogában áll Ptk. 6:155. §-ában 
meghatározott mértékű késedelmi kamatot felszámítani. A kamatszámítás alapja a 
késedelmesen kifizetett vállalkozó díj részlete. A Vállalkozónak felróható okból hibásan vagy 
késedelmesen kiállított és beérkezett számla vonatkozásában azonban a Megrendelőt 
kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 

 

7. Hibás, késedelmes teljesítéssel kapcsolatos rendelkezések, biztosítékok 
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7.1. Amennyiben Vállalkozó a felelősségi körébe tartozó okból késedelmesen teljesít, úgy a 
Megrendelő – a szerződésszegésből fakadó egyéb igényein túl – késedelmi kötbérre jogosult. A 
késedelmi kötbér napi mértéke a nettó vállalkozói díj értékének 0,5%-a. A késedelmi kötbér 
legmagasabb mértéke 30 napi tételnek megfelelő összeg. E legmagasabb összeg elérésekor 
Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani. Ezt 
követően Megrendelő nem késedelmi kötbért számít fel, hanem meghiúsulási kötbért 
érvényesít. 

7.2. Ha a Vállalkozó a felelősségi körébe tartozó okból hibásan teljesít – ide nem értve a jótállási 
fennállásából származó igényeket –, és emiatt Megrendelő kijavítást vagy kicserélést kér, 
Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult. A hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó 
vállalkozói díj értékének 10 %-a. A felek a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján rögzítik, hogy a 
Megrendelő a hibás teljesítés miatti kötbér érvényesítése mellett nem érvényesíthet 
szavatossági igényt. Amennyiben a Megrendelő szavatossági igényt érvényesít, úgy a 
szavatossági igény teljesítésének időtartamára jogosult késedelmi kötbért érvényesíteni. 

7.3. A Megrendelőnek jogában áll a késedelmi, valamint a hibás teljesítési kötbért az esedékes 
vállalkozói díjba beszámítani. 

7.4. Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli 
megtagadása és a Vállalkozó felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen 
gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel 
tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj értékének 20 %-a. 

7.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:187. §-ára figyelemmel – jogosult a kötbért meghaladó kárának 
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi, vagy hibás teljesítési kötbér megfizetése nem 
menetesíti a teljesítés alól. 

7.6. A Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve annak 
jogalapját és összegét. A kötbérigények érvényesítése vagy annak elmulasztása nem zárja ki a 
szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. 

7.7. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozót nem mentesíti a hibás teljesítés jogkövetkezménye alól, ha a 
Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesítette. 

7.8. A Vállalkozót a Ptk. és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szavatossági kötelezettség 
terheli.  

7.9. Vállalkozó az elkészült építési beruházásra a teljesítést követően 24 hónap teljes körű jótállást 
vállal. A jótállás kezdete a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjának a napja. Ezen felül 
Vállalkozó biztosítja a berendezések, szakipari szerkezetek műszaki előírásokban, valamint a 
hatályos jogszabályban előírt kötelező alkalmassági (szavatossági) idejét. 

7.10. A jótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatossági, illetve külön 
jogszabályban rögzített esetleges kötelező jótállási jogokat, és azok érvényesíthetőségét. 

7.11. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt és a Megrendelő 
által közölt hibákat saját költségére, az értesítéstől számított 10 napon belül kijavítani vagy a 
kifogásolt részt kicserélni vagy a hibát harmadik személlyel kijavíttatni.  

7.12. A jótállási idő lejárta előtt 30 nappal – amennyiben a Megrendelő ezt kezdeményezi – a Felek 
vizsgálatot tartanak, és jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen fennálló hibákat, valamint az 
azok kijavítására meghatározott határidőt.  

7.13. Vállalkozó köteles vagyon- és felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy a meglévő biztosítását 
kiterjeszteni, jelen szerződés hatályba lépésének időpontjáig, továbbá a biztosítási szerződést 
bemutatni, valamint egy másolati példányt átadni a Megrendelő részére. Vállalkozó 
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kötelezettsége, hogy a Szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen a vagyon- és 
felelősségbiztosítással. A biztosításnak ki kell terjednie a jelen szerződésben foglalt építési 
munkálatokra (projektre), valamint a kapcsolatos anyagokra és felvonulási / munkaterületre. A 
káronkénti kifizetési limit összegnek a felelősségbiztosítás esetén el kell érnie a vállalkozási díj 
nettó értékének 10 %-át, az éves limitnek a vállalkozási díj nettó értékének 20 %-át. A 
biztosításnak érvényben kell maradnia a beruházás teljesítését követő legalább 12 hónapig. 

7.14. A 7.13. pontban foglalt kötelezettség teljesítéséhez Megrendelő által elfogadott építés- és 
szerelés biztosítási konstrukció: C.A.R. vagy E.A.R. (összkockázatú vagyon- és 
felelősségbiztosítás). A C.A.R. fedezet vagyonbiztosítási fejezetében a biztosítási összeg nem 
lehet kevesebb, mint a vállalkozói szerződés teljes összege (100 %). A vagyonbiztosítás a 
vállalkozó felelősségbiztosításával nem váltható ki. 

7.15. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan az általa 
okozott károkért, függetlenül attól, hogy az a Megrendelőre vagy harmadik személyekre 
háramlik. Harmadik személyekre háramló kár esetén a Vállalkozó köteles az erről való 
tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül a Megrendelőt teljeskörűen mentesíteni a 
kártérítési igények alól, illetve amennyiben Megrendelő a kártérítési igényt teljesítette, köteles 
a fenti határidőben a Megrendelő által teljesített összegeket megtéríteni. Fentieket megfelelően 
alkalmazni kell a sérelemre/sérelemdíjra is. 

7.16. Amennyiben a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul, Vállalkozó – 
amennyiben erre jogi lehetőség van – Megrendelő oldalán köteles a perbe belépni és minden 
intézkedést megtenni Megrendelő pernyertessége érdekében, vagy amennyiben ez nem 
lehetséges köteles a Megrendelő pernyertességét egyéb módon elősegíteni. Pervesztesség 
esetén köteles megtéríteni minden olyan negatív jogkövetkezmény költségét, amely az ő 
tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban háramlott a Megrendelőre. 

 

8. Teljesítéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések 

8.1. Vállalkozó köteles Megrendelő által adott valamennyi utasítást teljesíteni, eltekintve attól, ha ez 
jogszabály, hatósági rendelkezés megsértésére, vagy a vagyonbiztonság (ideértve az 
adatvagyont is) veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben jogszerűen megtagadhatja a 
Vállalkozó az utasítás teljesítését. Megrendelő vagy bármely nevében eljáró személy célszerűtlen 
és/vagy szakszerűtlen utasítására Vállalkozó köteles Megrendelő jelen Szerződésben 
megnevezett kapcsolattartójának a figyelmét haladéktalanul írásban felhívni. Amennyiben 
felhívás ellenére is fenntartja Megrendelő az utasítást, úgy köteles azt végrehajtani, kivéve, ha 
az utasítás teljesítését jogszerűen megtagadhatja Vállalkozó. Megrendelő utasításai a teljesítést 
nem tehetik terhesebbé Vállalkozó számára. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó teljesítésének 
terhesebbé tételét különösen nem jelenti az a körülmény, ha olyan utasítást ad Megrendelő, 
mely azt a célt szolgálja, hogy a Szerződés teljesítése alatt is a lehető legteljesebb mértékben 
működjenek a meglévő rendszerek. 

8.2. Vállalkozó köteles a műszaki ellenőrt az ok feltüntetésével, és a várható késedelem 
megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás 
eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti. A haladéktalan értesítés 
elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási 
kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése 
érdekében. 

8.3. Megrendelőnek vagy megbízottjának jogában áll megvizsgálni a beépített anyagokat és 
berendezési tárgyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerződésben foglalt feltételeknek. 
Amennyiben a megvizsgált termékek nem felelnek meg a műszaki feltételeknek, úgy a 
Megrendelő azokat visszautasíthatja, és a Vállalkozó köteles térítésmentesen vagy kicserélni a 
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visszautasított termékeket, vagy megtenni a szükséges módosításokat, hogy a termékek / 
kivitelezés megfeleljenek a műszaki feltételeknek. 

8.4. Vállalkozó vállalja, hogy semmilyen eltakarást nem végez a Szerződésben előírt ellenőrzés és 
vizsgálat és a Megrendelő előzetes jóváhagyása előtt. A Vállalkozó az eltakarandó 
munkarészeket köteles 3 munkanappal az eltakarás előtt a Megrendelőnek bejelenteni és az 
eltakarandó munkarészeket próbavizsgálat és ellenőrzés céljából a Megrendelő részére 
láthatóvá és hozzáférhetővé tenni. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségét elmulasztja, 
úgy a munkarészek láthatóvá tételének és a feltárás előtti állapot visszaállításának költségeit a 
Vállalkozó köteles viselni. 

8.5. A Vállalkozó tevékenységével összefüggő, a Szerződés időtartama alatt keletkező károkra a 
Megrendelő felelősséget nem vállal, és nem nyújt külön térítést a károk elhárítására. 
Amennyiben bármilyen káresemény következne be a munkaterületen, vagy az építőanyagok 
szállítása során, úgy a Vállalkozó a káreseményt, illetve annak körülményeit haladéktalanul 
köteles jelezni a Megrendelőnek. Amennyiben a kár a Vállalkozó vagy a Vállalkozó érdekkörébe 
tartozó személy magatartására vezethető vissza, úgy a Vállalkozó külön felszólítás nélkül köteles 
a keletkezett hibát kijavítani, és az okozott kárt teljes körűen megtéríteni. 

8.6. A többletmunkát, így különösen a műszaki szükségességből felmerült munkát, nem az újabb 
megrendelői igény okozza, hanem az, hogy a Vállalkozó nem mérte fel kellően az elvégzendő 
munkák nagyságrendjét, azaz a rendeltetésszerű, szerződésszerű teljesítéshez szükséges 
munkatételeket és ezek költségigényét. Ha a munka a szerződésben vagy az annak alapját képező 
bármely dokumentációban, ide értve a tervdokumentációt, szakhatósági előírást, 
szakvéleményt, tűzvédelmi leírást, stb. szerepelt, vagy annak megvalósítása – függetlenül a 
dokumentációk tartalmától – jogszabályi előírás alapján kötelező, úgy a munkavégzés abból 
műszakilag következett és azt a Vállalkozónak saját költségére kell elvégeznie többletmunkaként. 
A Ptk. alapján a műszaki szükségességből, illetve a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz 
szükséges munka a többletmunka körébe tartozik.  

8.7. Pótmunkának minősül - a szerződés megkötése utáni pótlólagos Megrendelői igény alapján 
felmerülő - azon utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munka, 
amelyet a Vállalkozó köteles elvégezni, feltéve, hogy annak elvégzése nem teszi feladatát 
aránytalanabbul terhesebbé. Pótmunka elvégzéséért Vállalkozó ellenszolgáltatásra jogosult, 
kivéve, ha azt Megrendelő előzetesen írásban nem rendelte meg. Az építési naplóba történő 
pótmunka igény bejegyzés nem minősül Megrendelő általi megrendelésnek. A Megrendelő az 
előzetes írásos megrendelése nélkül elvégzett pótmunkáért Vállalkozót díjazás, költségtérítés 
nem illeti meg.  

 

9. Felmondás, elállás 

9.1. Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatában 
megjelölt felmondási idővel vagy akár azonnali hatállyal – a Szerződést felmondani vagy attól 
elállni akár részlegesen is. Erre szolgáló oknak minősül, ha  

9.1.1. Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és 
ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses 
kötelezettségek teljesítésére; 

9.1.2. ha a késedelemi kötbér eléri a maximumot; 

9.1.3. Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja; 

9.1.4. Vállalkozó jelen Szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben 
megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll 
érdekében; 
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9.1.5. Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, 
Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának, megkezdéséről, felszámolásának 
kezdeményezéséről határoz; 

9.1.6. Szerződés tárgyának használatba vételét az illetékes hatóság nem engedélyezi; 

9.1.7. jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak. 

9.2. A felmondási idő – amennyiben a felmondás nem azonnali hatályú – kezdő időpontja az erről 
szóló értesítés kézhezvételének napja, legrövidebb időtartama pedig 15 nap. Felek rögzítik, hogy 
az adott Fél a felmondást, elállást közlő levélben köteles megjelölni, hogy azonnali hatállyal vagy 
felmondási idő közbeiktatásával kívánja a Szerződést megszüntetni. A Szerződés felmondása, 
vagy attól való elállási jog gyakorlása csak írásban érvényes. 

 

10. Szerződés hatályba lépése 

10.1. Jelen Szerződés aláírásának napján lép hatályba. 

 

11. A Felek képviselete, kapcsolattartás 

11.1. Felek a Szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek meg 
az alábbiak szerint: 

Vállalkozó kapcsolattartója:  [szerződéskötéskor kitöltendő]  
Név:  
Telefon:  
Mobil:   
E-mail:  

 
A Megrendelő kapcsolattartója:   [szerződéskötéskor kitöltendő]  

Név:  
Telefon:   
Mobil:   
E-mail:  
 

A Megrendelő műszaki ellenőre:   [szerződéskötéskor kitöltendő]  
Név:  
Telefon:   
Mobil:   
E-mail:  
 

11.2. Minden követelést, lemondást, bejelentést vagy a jelen Szerződés által megkívánt, vagy 
megengedett más értesítést írásban kell elküldeni a másik Félhez. Amennyiben a Szerződés 
másként nem rendelkezik, a Feleknek a Szerződéssel kapcsolatban egymáshoz intézett 
értesítései akkor tekinthetők megfelelően teljesítettnek, amennyiben azt a másik Fél megfelelő 
képviselőjének a másik Féllel közölt postai vagy egyéb értesítési címére címezve, írásban, 
tértivevényes vagy ajánlott elsőbbségi levél, elektronikus levél (e-mail) útján küldték meg.  Az 
értesítések az alábbiak szerint tekinthetők közöltnek: 

11.2.1. Kézben és átvételi igazolás ellenében történő átadás esetén az átadás átvételi igazoláson 
szereplő időpontjában; 
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11.2.2. A nem elektronikusan közölt iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek 
kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt sikertelen, 
mert az a címzett a Szerződésben megadott székhelyéről a küldőhöz: 

a) „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a kézbesítés második 
megkísérlésének napját, 
b) „ismeretlen” vagy „elköltözött” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a kézbesítés 
megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni; 

11.2.3. email formában az email elküldését követő munkanapon, tekintet nélkül arra, hogy e-
mail elolvasásáról szóló visszaigazolást a küldő fél kapott-e vagy sem. 

11.3. Felek gondoskodnak arról, hogy a kijelölt kapcsolattartókat – mint érintetteket – megfelelőképp 
tájékoztassák arról, hogy jelen szerződésben megadott személyes adataikat jelen szerződés 
céljához kötötten kezelik, összhangban 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 szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendeletével (a továbbiakban: GDPR rendelet). Az adatkezelés jogalapja a GDPR 
rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja. 

11.4. A kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 15., 16. és 18. cikkével összhangban 
gyakorolhatja hozzáférési jogát, kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének 
korlátozását, illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerinti eset fennállása esetén tiltakozhat azok 
kezelése ellen. A kötelezően megadott személyes adatok kezelése jelen szerződés 
előkészítésével kezdődik és az adatok törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó 
közösségi és nemzeti jogszabályok szerint a támogatott tevékenység egyes részeivel kapcsolatos 
dokumentum-megőrzési kötelezettség megszűnik. 

11.5. Megrendelő és a Vállalkozó vállalja, hogy haladéktalanul tájékoztatja a másik felet arról, ha 
valamely kapcsolattartóként megjelölt személy a fentiek szerint gyakorolja hozzáférési jogát, kéri 
a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, vagy tiltakozik azok kezelése 
ellen, továbbá, ha a fent megjelölt kapcsolattartók személyében változás történik. A 
kapcsolattartók személyében bekövetkezett változás a másik félhez megküldött értesítéssel lép 
hatályba. A kapcsolattartó személyében bekövetkező változás nem indokolja a jelen szerződés 
módosítását. 

 
12. Titoktartás 

12.1. Felek a jelen Szerződéssel, illetve az annak során teljesített szolgáltatással kapcsolatosan 
kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során, vagy egyéb módon tudomásukra jutott minden 
információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli 
hozzájárulása hiányában egyik fél sem hozza nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy 
tudomására. Vállalkozó a birtokába került információkat kizárólag a jelen Szerződésben 
meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel.  

12.2. Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén a Megrendelő jogosult a 
jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve attól elállni. A felmondás, illetve az elállás 
nem zárja ki a titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi 
szankciók alkalmazását. 

12.3. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. 
törvény rendelkezéseire figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen 
szerződés lényeges tartalmáról. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem 
minősül üzleti titokhoz fűződő jog megsértésének, ha az üzleti titok megszerzését, hasznosítását 
vagy felfedését közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy törvény írja elő, vagy teszi 
lehetővé. 
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12.4. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. tv. 5.§-ának (5) 
bekezdése szerint az Állami Számvevőszék az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő 
szerződések tekintetében ellenőrzési jogosultsággal bír.  

 

13. Vitás kérdések rendezése  

13.1. A Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján 
rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a Szerződés keretében vagy 
a Szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, a Szerződés megkötése után felmerülő, a 
Szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást 
tájékoztatni. 

13.2. Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 27. §-a alapján megállapodnak 
abban, hogy a Szerződésből eredő jogviták elbírálása kapcsán alávetik magukat a járásbíróság és 
a törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Megrendelő székhelye szerinti bíróság 
kizárólagos illetékességének. 

 

14. Egyéb rendelkezések 

14.1. Vállalkozó ezúton nyilatkozik az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet 50.§ (1a) bekezdése szerint, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet 50.§ (1a) bekezdése alapján köteles e nyilatkozatban foglaltak változása 
esetén haladéktalanul tájékoztatni Megrendelőt, a szerződésből eredő követelések elévüléséig. 

14.2. Felek a Szerződést kizárólag írásban módosíthatják. 

14.3. Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy azzá 
válna, úgy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A Felek kötelesek ebben az esetben mindent 
megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan 
rendelkezéssel helyettesítsék, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés 
gazdasági tartalmához legközelebb áll. 

14.4. Felek a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezéseit 
tekintik irányadónak. 

14.5. A Szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba, és mindkét fél szerződésszerű 
teljesítésével megszűnik. 

14.6. Jelen Szerződés egymással mindenben szó szerint megegyező 3 (három) eredeti példányban 
készült, amelyből Vállalkozó 1 (egy), Megrendelő 2 (kettő) eredeti példányt kap. 

14.7. A Felek a jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

14.8. Az alább felsorolt mellékletek jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik: 

 

Kelt: 

 

 

 

Kelt: 

 

Pongrácz János 
polgármester 
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Kemence Község Önkormányzata 
Megrendelő 

 

 
Vállalkozó 

 

 

 

pénzügyi ellenjegyző 

 

 

 


