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,mint Vállalkozó
(a továbbiakban együttes említésük esetén – ‘Felek’) között az alulírott napon és helyen, az
alábbi feltételekkel.
I. PREAMBULUM
1. Megrendelő pályázatot (továbbiakban: Pályázat) nyújtott be a Környezet és Energia
Operatív Program (KEOP) keretében az eljárást indító hirdetményben megjelölt pályázati
konstrukcióra.
2. A Pályázathoz kapcsolódó releváns információkat Megrendelő az alább részletezett
Közbeszerzési Eljárás során részt vevő ajánlattevők rendelkezésére bocsátott
Feladatleírásában (továbbiakban: ’Feladatleírás’) – mely a jelen szerződés mellékletét
képezi – ismertette Vállalkozóval.
3. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
(továbbiakban: Kbt.) alapján, a „Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer tervezése
és a 2. forduló pályázati anyagának elkészítése a KEOP 7.1.1.1/09-2009-0009 Nyugatdunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program pályázathoz” tárgyában közbeszerzési
eljárást folytatott le (továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás). A Közbeszerzési Eljáráson
Vállalkozó, mint ajánlattevő részt vett, Megrendelő Vállalkozó ajánlatát elfogadta
nyertesként, erre figyelemmel Felek szerződést kötnek egymással.
II. A SZERZŐDÉS TÍPUSA, TÁRGYA
1. Felek rögzítik, hogy a közöttük létrejövő jogviszony vállalkozási szerződésnek minősül
azzal, hogy a tervezési feladatok ellátása tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. tv (továbbiakban: Ptk.) tervezési szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 408. §- 410.
§) az irányadók.
2. Felek előtt ismert, hogy jelen szerződés vállalkozási jellegéből adódóan jogviszonyuk
tekintetében a XXXII. számú Polgári Elvi Döntésben foglaltak is irányadók, azaz:
„a) A vállalkozó a szerződésben meghatározott díjért mindazokat a szolgáltatásokat köteles
nyújtani, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez, a megrendelt mű rendeltetésszerű
használatának biztosításához szükségesek. A vállalkozó olyan szolgáltatása esetén, amelyre a
felek kifejezetten nem állapodtak meg, a bíróságnak körültekintően vizsgálnia kell, hogy a
szerződés nem terjedt-e ki erre a szolgáltatásra is. A szerződés valóságos tartalmának a
megállapításánál figyelembe kell venni a szerződés megkötését megelőző tárgyalásokat, a
megkötéskor vagy utóbb tett nyilatkozatokat, a felek ráutaló magatartását, a vállalkozás
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tárgyát, a mű jellegét és általában az eset összes körülményeit. Vizsgálni kell azt is, hogy a
felek a szerződésüknek akár kifejezett nyilatkozattal történt, akár pedig ráutaló
magatartásukból megállapítható módosításával nem terjesztették-e azt ki az említett
szolgáltatásra is. Ha a szerződés - az említettek szerint - valamely szolgáltatásra kiterjed, a
vállalkozó azért csak akkor követelhet külön díjazást, ha aggálytalanul megállapítható, hogy
a vállalkozási díj meghatározásánál erre a szolgáltatásra nem voltak tekintettel. Ebben az
esetben a megrendelő a vonatkozó jogszabályokban meghatározott díjat [Ptk. 205. § (2) bek.],
ilyennek hiányában pedig a szolgáltatás mennyiségének és minőségének megfelelő díjat
köteles a vállalkozónak megfizetni.
b) Ha a vállalkozó a szerződés (a módosított szerződés) kereteit meghaladó szolgáltatást is
nyújtott a megrendelő részére, e szolgáltatás tekintetében a felek közötti jogviszony a
megbízás nélküli ügyvitel szabályainak a megfelelő alkalmazásával rendezhető.”
3. Felek megállapítják, hogy Vállalkozó által végzendő feladatok körét a Közbeszerzési
Eljárás során rögzítették.
4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgyát képező feladatok természetben osztható
szolgáltatásnak minősülnek ugyanakkor céljuk és rendeltetésük alapján Megrendelő
szerződéses érdekének megfelelően oszthatatlan szolgáltatásnak minősülnek jogi értelemben
véve. Ebből következően amennyiben bármely jelen szerződés tárgyát képező feladat
tekintetében Vállalkozó szerződésszegést követ el, úgy Megrendelő – döntése alapján – akár
az egész szerződés tekintetében is gyakorolhatja a szerződésszegés jogkövetkezményeit
(szankciós megszüntetés joga).
5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés megkötését követően a
jogszabályok, illetőleg a hatósági vagy pályázati előírások tekintetében olyan változás
következik be, amely a már elkészített tervek, dokumentumok módosítását, átdolgozását,
bővítését indokolják vagy újabb szerződés szerinti cél megvalósításához szükséges terv(ek)
és/vagy dokumentum(ok) elkészítését teszik szükségessé, úgy Vállalkozó köteles azokat a
jelen szerződés szerinti vállalkozói díj változtatása nélkül elvégezni.
III. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
1. A Teljesítési véghatáridő:
2012. április 29.
2. Előteljesítés:
Vállalkozó előteljesítésre jogosult, amennyiben az erre irányuló szándékát a Megrendelőnek a
tervezett előteljesítési határnapot megelőzően legalább (3) három nappal korábban írásban
bejelenti. Az előteljesítés csak Megrendelő jóváhagyásával teljesíthető.
3. Megrendelő késedelme:
Megrendelő bármely közbenső intézkedési, nyilatkozattételi kötelezettségével kapcsolatos
késedelmének jogkövetkezményeként Felek a Vállalkozó részére nyitva álló teljesítési
határidő automatikus meghosszabbítását kötik ki. A teljesítési határidő ilyen esetben
főszabályként a Megrendelői késedelem időtartamával hosszabbodik meg. Megrendelő
késedelem esetén Vállalkozó köteles Megrendelővel egyeztetést kezdeményezni és
álláspontját közölni Megrendelővel. Felek az egyeztetésekről jegyzőkönyvet vesznek fel,
melyet mindkét fél aláír.
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4. A szerződés módosítása:
4.1. A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek:
Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek cégszerű
aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést
aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat
a szerződés módosítására nem alkalmas.
4.2. A szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek:
Jelen szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani.
IV. VÁLLALKOZÓI DÍJ
1. A díj jellege:
Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatainak teljes körű és hiánytalan elvégzése
ellenében Vállalkozói díjra jogosult. A díj átalányár, amely magában foglalja a Vállalkozó
szerződésszerű teljesítéséhez, a szakszerű és komplett megvalósításához szükséges
valamennyi költségét és mindennemű egyéb kiadást és kockázatot. A díj továbbá tartalmazza
a jelen szerződés szerint Megrendelő részére biztosított felhasználási jogok arányos
ellenértékét is.
A díj mértéke: 58.900.000,- Ft azaz Ötvennyolcmillió-kilencszázezer 00/100 Forint.
Az ÁFA fizetésére a mindkor hatályos jogszabályok szerint kerül sor.
2. Előleg:
Megrendelő előleget nem fizet.
3. Részteljesítések, részszámlázás:
1. részteljesítés és részszámla:
Benyújtásának feltétele a köztes RMT (részletes megvalósíthatósági tanulmány)elkészítse,
Közreműködő Szervezet általi elfogadása és minden hatósági engedélyezéshez kötött feladat
esetében a szükséges tervek benyújtása hatósági engedélyeztetésre, továbbá az 1.
részteljesítéshez elvégzett munkákat összefoglaló jelentés Megrendelő általi jóváhagyása.
Határidő: 2011.07. 15.
Felek rögzítik, hogy e határidő késedelmi kötbérmentes.
Teljesítése esetén a nettó vállalkozói díj 10%-a számlázható, mely tartalmazza az
engedélyeztetési eljárások hatósági díjainak továbbszámlázását is.
2. részteljesítés és részszámla:
Benyújtásának feltétele összes hatósági engedély megszerzése (nem jogerős), létesítmények
teljes körű kiviteli és tenderterveinek elkészítése és átadása a Megrendelőnek, továbbá a 2.
részteljesítéshez elvégzett munkákat összefoglaló jelentés Megrendelő általi jóváhagyása.
Határidő: 2011. 12. 15.
Felek rögzítik, hogy e határidő késedelmi kötbérterhes. A késedelmi kötbér mértéke
Késedelmi kötbér a nettó ajánlati ár 0.5% -a késedelmes naponként
Teljesítése esetén a nettó vállalkozói díj 65%-a számlázható.
Végteljesítés és végszámla:
4

Benyújtásának feltétele a 2. forduló pályázati anyagának Vállalkozó általi benyújtása a
Közreműködő Szervezethez, a 2. fordulós közbeszerzési eljárások műszaki leírásainak
Közreműködő szervezet általi elfogadása, továbbá a teljes szerződésre vonatkozó zárójelentés
Megrendelő általi jóváhagyása.
Határidő: a pályázat 2. forduló anyagának benyújtási határideje: 2012.01.30. (ekkorra tehát
nem csak kész kell lenni a 2. fordulós pályázati anyagnak, hanem be is kell nyújtani). A
további feladatok határideje 2012. 04. 29.
Felek rögzítik, hogy e határidők késedelmi kötbérterhes. A késedelmi kötbér mértéke
Késedelmi kötbér a nettó ajánlati ár 0.5% -a késedelmes naponként.
Teljesítése esetén a nettó vállalkozói díj fennmaradó 25%-a számlázható.
Az egyes feladatokhoz kapcsolódó egyéb részhatáridőket a jelen szerződés mellékletét képező
Feladatleírás tartalmazza.
4. Számlázás:
4.1. Vállalkozó a számlát, Megrendelő által kiállított teljesítés-igazolás alapján, magyar
forintban (HUF) állítja ki. Megrendelő a teljesítés igazolása után fogad be számlát. A
teljesítés-igazolás kiállítására a Megrendelő részéről Marton Zsolt, a Társulási Tanács Elnöke
személy, vagy meghatalmazottja jogosult.
4.2. A jelen szerződés nettó összegének finanszírozása 85%-ban KEOP támogatásból valósul
meg, szállítói finanszírozással. A vállalkozási díj kifizetése utólag, a Kbt. 305. § (3)
bekezdése szerint a KEOP támogatási rendszer feltételeivel összhangban történik.
4.3. A számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, és az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak.
Megrendelő kifejezetten felhívja Vállalkozó figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény 36/A §-ában foglalt rendelkezések betartására.
4.4. Felek tudomással bírnak arról, hogy a fizetési feltételek körében az alábbi szabályokat is
kötelesek figyelembe venni:
Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítés igazolás) vagy az elismerés megtagadásáról - ha jogszabály másként nem rendelkezik legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.
Az ajánlatkérőként szerződő fél, illetőleg – európai uniós támogatások esetén szállítói
kifizetés során – a kifizetésre köteles szervezet e § alkalmazásában (a továbbiakban együtt:
ajánlatkérőként szerződő fél) a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást
teljesíteni:
a)

az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének
időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont
alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási
jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az
ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy
állítsák ki ezen számláikat;
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b)

c)
d)
e)

f)

g)

az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően
haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az ajánlatkérő
felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket
illeti meg;
az alvállalkozói számla ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél negyvenöt napon
belül átutalja az ajánlattevőknek;
az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve
szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy
részét) visszatartja;
az ajánlattevőként szerződő felek átadják az alvállalkozói számlák kifizetését igazoló
dokumentumok másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató
együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek (utóbbit
annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az
ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az
alvállalkozónak);
az ajánlattevőként szerződő felek benyújtják az ellenszolgáltatás fennmaradó részére
vonatkozó számláikat, melyek ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt
napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal
szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;
ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az alvállalkozók felé fennálló fizetési
kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő őrzi
és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha igazolja, hogy fizetési kötelezettségét
teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember
nem jogosult a bejelentett összegre vagy annak egy részére;

4.5. Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, az a számla
kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után, és az ebből eredő károkért
Megrendelő nem vállal felelősséget. A Megrendelő jogosult a benyújtott számlával szemben
kifogással élni, továbbá elismert kötbérigényét beszámítással érvényesíteni.
5. Fizetési késedelem:
5.1. Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Kbt. 306/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján
alkalmazandó: Ptk. 301/A. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat
megfizetésére köteles.
5.2. Vállalkozó számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti
szabály érvényesül a Felek viszonylatában.
6. Megrendelő jelen szerződés aláírásával a pénzforgalmi szolgáltatóját felhatalmazza arra,
hogy amennyiben Vállalkozó, mint az ajánlattevőként szerződést kötő fél a Kbt. 305. § (4)
bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén beszedési megbízást nyújt be, azt teljesítse.
Megrendelő pénzforgalmi szolgáltatója a beszedési megbízás kapcsán: OTP Bank Nyrt által
vezetett 11747006-15769668 számla.
7. Megrendelő kijelenti, hogy fokozott gondossággal és körültekintéssel jár el a Vállalkozó
által benyújtott számlák Közreműködő Szervezet részére történő benyújtásával
összefüggésben. Megrendelőnek azonban nincs ráhatása arra, ha a Közreműködő Szervezet a
formailag hibátlanul és hiánytalanul kiállított számlát határidőben nem utalja Vállalkozó
részére.
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V. EGYEZTETÉSEK, JÓVÁHAGYÁSOK
1. Egyeztetések:
Megrendelő a szerződés teljesítése során a teljesítést figyelemmel kíséri. Felek rögzítik, hogy
bármelyikük jogosult az elvégzendő munkákkal kapcsolatban konzultációt kezdeményezni.
Megrendelő köteles az egyeztetés keretében kért állásfoglalásokat, információkat a lehető
legrövidebb határidő alatt megadni.
Az egyeztetések során Megrendelői állásfoglalásra egyaránt jogosult személyek megjelölése:
döntési jogkörrel és teljesítésigazolás kiadására kizárólagosan jogosult személy: Marton Zsolt
Társulási Tanács Elnöke, szakmai nyilatkozattételre és rendszeres kapcsolattartásra jogosult:
Vízi Kármen PIU vezető. Megrendelő jogosult arra, hogy a szerződés teljesítése során
Vállalkozó előzetes írásbeli értesítése mellett további személy(eke)t jelöljön ki.
2. A szolgáltatott dokumentumok elfogadása:
Vállalkozó az általa elkészített, adott részteljesítéshez tartozó valamennyi dokumentumot
egyidejűleg köteles a jelen szerződés mellékletét képező Feladatleírás-ban foglalt
példányszámban átadni. A teljesítés akkor szerződésszerű, ha Vállalkozó valamennyi (adott
részteljesítéshez tartozó) dokumentumot Megrendelő rendelkezésére bocsátotta.
Megrendelő az átvételről elismervényt bocsát Vállalkozó rendelkezésére. Az átvételi
elismervényen a szolgáltatás tárgyát, az átvétel időpontját és az átvevő nevét pontosan kell
feltüntetni.
3. Megrendelő köteles az átadott dokumentumokat, terveket azok átvételétől számított 15 nap
alatt elfogadni vagy azokkal kapcsolatos kifogásait közölni. A kifogás esetén Megrendelő
ésszerű póthatáridőt tűz a Megrendelő általi kifogások javítására. A póthatáridő szabása
Megrendelő részéről nem minősül joglemondásnak.
4. Amennyiben a tervek alapján kiírt közbeszerzési eljárásban nem érkezik olyan érvényes
ajánlat, amelynek ajánlati ára ne haladná meg a rendelkezésre álló fedezet mértékét, és emiatt
a tervek vagy a költségvetési lapok, vagy a költségvetési tételek átdolgozása szükséges a
költségcsökkentő tételek átvezetése érdekében, úgy a Vállalkozó a kiviteli terv vagy a
költségvetés rendelkezésre álló fedezetnek megfelelő átdolgozását térítésmentesen vállalja a
lehető legrövidebb ésszerű határidőn belül.
5. Megrendelő a projektre elnyerhető és megszerezhető pénzügyi fedezet mértékét közli
Vállalkozóval. Amennyiben Vállalkozó úgy ítéli meg, hogy az általa becsült kivitelezési
költség magasabb a Megrendelő által közölt összegnél, úgy a Vállalkozó által kezdeményezett
tervegyeztetés keretében a Felek kötelesek megvizsgálni azt, hogy tervezési oldalról milyen
költségcsökkentő megoldások lehetségesek; ezeknek milyen kihatása van: (i) a pályázatban
foglaltakra, (ii) a korábbi tervekre és engedélyekre, és (iii) milyen mértékű kivitelezési
költségcsökkentés prognosztizálható. Felek továbbá megállapodnak, hogy Vállalkozó köteles
Megrendelő kérésére Vállalkozói költségbecslést készíteni és átadni a tervegyeztetési
folyamat során. A konzultációkról az azt kezdeményező fél jegyzőkönyvet készít, amelyet az
egyeztetést követő 2 munkanapon belül küld meg aláírásra a másik fél részére.
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VI. ÁTENGEDETT JOGOK
1. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó és a tervezési feladatokat végző tervezők (továbbiakban:
Tervező) által jelen szerződés alapján elkészített tervek a szerzői jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés k) pontja értelmében szellemi alkotásnak minősülnek.
Tervező a Megrendelő részére átadott tervekre vonatkozólag
- területi korlátozás nélkül
- határozatlan időtartamra (azaz a teljes védelmi időre)
- kizárólagos
felhasználási jogot enged a Megrendelő részére.
Megrendelőre e jogok az átadással szállnak át.
2. A Megrendelő az átengedett jogok alapján jogosult
- a terveket alkalom- és példányszámbeli korlátozás nélkül, bármely eljárással és hordozón
többszörözni, ideértve a számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolást,
illetve a képi felvétel készítését is;
- a többszörözött példányokat bármilyen módon és hordozón terjeszteni a tervek alapján
készülő létesítménnyel összefüggésben munkát végző személyek számára;
- a terveket alkalombeli korlátozás nélkül digitalizálni, feldolgozni és az így feldolgozott
művet a jelen pontban rögzített bármely módon felhasználni;
- a terveket – papír alapon vagy digitális formában - más művekkel, azok részeivel, egyéb
anyagokkal összekapcsolni, és az így létrejött anyagot a jelen pontban rögzített bármely
módon felhasználni a tervezők nevének feltüntetésével;
- Megrendelő különösen jogosult a terveket felhasználni annak érdekében, hogy az azokban
foglaltak megvalósításához szükséges partnereket kutasson fel alkalombeli korlátozás nélkül;
- a terveket más tervezési munkáknál forrásként felhasználni és ennek során azokat más
tervezőnek kiadni;
- a terveket továbbterveztetés vagy áttervezés céljából felhasználni, más tervezőnek átadni.
Ily módon tehát Megrendelő jogosultságot szerez arra, hogy a terveket átdolgozhassa,
továbbtervezhesse, továbbfejleszthesse és módosíthassa, akár más tervező bevonásával is.
3. Felek rögzítik, hogy a fenti szabályok irányadók a tervnek nem minősülő egyéb szellemi
alkotások tekintetében is.
VII. KELLÉKSZAVATOSSÁG
1. Vállalkozó kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott tervek,
dokumentumok minden tekintetben megfelelnek jelen szerződésben meghatározott
megrendelői elvárásoknak, azok alkalmasak a szerződés céljának betöltésére, a kivitelezésre.
2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az esetleges tervezési hibákért akkor is felelősséggel
tartozik, ha Megrendelő a terveket kifogás nélkül elfogadta, tekintettel arra, hogy Megrendelő
nem rendelkezik a szükséges szakértelemmel, így nem várható el tőle a tervek minőségi
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megítélése. A tervek tekintetében a kellékszavatossági igényekre vonatkozóan a Ptk. tervezési
szerződésre vonatkozó szabályai irányadók.
3. Vállalkozó kellékszavatossággal tartozik továbbá azért, hogy az általa készített pályázati
dokumentáció megfelel a pályázati kiírásnak, alkalmas céljának betöltésére és a pályázat
ennek megfelelő elnyerésére.
4. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a pályázati dokumentáció elkészítésében ejtett hibákért
akkor is felelősséggel tartozik, ha Megrendelő a pályázati dokumentációt kifogás nélkül
elfogadta, tekintettel arra, hogy Megrendelő nem rendelkezik a szükséges szakértelemmel, így
nem várható el tőle a dokumentáció minőségi megítélése.
5. A szavatosság idő alatt fellépő hiányosságot, hibát annak észlelése után haladéktalanul
Vállalkozó tudomására kell hozni, a Vállalkozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni, a
hibát, hiányt kiküszöbölni.
46. Felek rögzítik, hogy a Ptk. 306. § (2) bek. szerinti „megfelelő határidő”-nek 15 naptári
napot tekintik.
7. Felek rögzítik, hogy Megrendelő szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a hibás
teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint.

VIII. JOGSZAVATOSSÁG
1. Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés tárgyát érintő szellemi alkotásokra
vonatkozó szerzői jogok megszerzése során a lehető legnagyobb gondossággal jár el a
teljesítési segédeivel kötött jogviszonyok létrehozása körében.
2. Vállalkozó szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely Megrendelő
jogszerzését akadályozná, vagy korlátozná. Ha a szerződésben foglalt tervezési munka, vagy
felhasználási mód harmadik személy oltalommal védett jogát érinti, úgy, a Vállalkozó köteles
erre a Megrendelő figyelmét felhívni, és a jelen szerződés teljesítéshez szükséges
felhasználási jogosultságot saját költségén megszerezni továbbá az általa megszerzett
felhasználási jogosultságot a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben a Megrendelő
részére átengedni külön írásbeli nyilatkozat formájában.
3. Abban az esetben, ha harmadik személy(ek) Megrendelővel szemben perben vagy peren
kívül igényt érvényesít(enek) jelen szerződés keretében készített tervekkel összefüggésben,
Vállalkozó köteles Megrendelő részére minden segítséget és ésszerűen elvárható támogatást
megadni a jogvita rendezése érdekében. Szellemi alkotáshoz fűződő jogsértésre alapítottan
bármely személy által Megrendelővel szemben indított bírósági peres eljárás során Vállalkozó
köteles Megrendelő pernyertessége érdekében a fent meghatározottak szerint eljárni.
Megrendelő esetleges marasztalása esetén a Vállalkozó a jogszavatossági kötelezettsége
alapján köteles helytállni Megrendelő irányában és Megrendelőt teljes mértékben
kártalanítani.

9

IX. A MEGRENDELŐ UTASÍTÁSI JOGA
1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő - a jelen szerződésben kifejezetten rögzítetteken túl semmiféle további szolgáltatásra nem köteles.
2. Megrendelő Vállalkozónak utasítást adhat.
3. Vállalkozó Megrendelő utasításai és a szerződéskötéskor ismert, vagy a teljesítés során
ismertté váló érdekei szerint köteles teljesíteni.
4. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozónak célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást ad,
Vállalkozó köteles erre a körülményre Megrendelőt haladéktalanul, írásban figyelmeztetni.
Amennyiben a figyelmeztetést elmulasztja, az ebből eredő kárért felelősséggel tartozik.
5. Vállalkozó Megrendelő utasításai szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabályi,
hatósági rendelkezés megsértéséhez vezetne.

X. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
1. Kötbérekkel kapcsolatos általános rendelkezések:
1.1. Megrendelő írásban köteles kötbérigényét jelezni a Vállalkozó felé. Vállalkozó a
bejelentett kötbérigény kézhezvételét követő 2 munkanapon belül köteles írásban közölni
esetleges kifogását Megrendelővel.
1.2. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az elismert, lejárt és esedékessé
vált kötbért a még ki nem egyenlített szerződéses ellenértékből levonni.
1.3. Amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult
Vállalkozó felé továbbhárítani.
1.4. A kötbérigény nem érvényesítése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről.
1.5. A kötbér számítása során minden megkezdett nap egész napnak minősül.
2. Késedelmi kötbér:
Vállalkozó azon részteljesítések esetében ahol ez nevesítésre került az adott részteljesítés neki
felróható késedelme esetén késedelmi kötbér fizetésére köteles az elmulasztott teljesítési
határidőtől a tényleges teljesítés napjáig. A késedelmi kötbér mértéke az adott részteljesítésnél
került nevesítésre.
A késedelmi kötbér számítása során minden megkezdett nap egész napnak minősül.
Felek rögzít, hogy a Vállalkozó által fizetendő késedelmi kötbér maximális mértéke: a nettó
ajánlati ár 25%-a.
Az ezt meghaladó mértékű felróható késedelem esetén – Megrendelő döntésétől függően
elállhat a szerződéstől – és a meghiúsulási kötbér követelésére jogosult Megrendelő.
3. Meghiúsulási kötbér:
Vállalkozó szerződés hatálya alatt, a szerződés Vállalkozónak felróható súlyos
szerződésszegés miatt bekövetkező meghiúsulása esetén Vállalkozó köteles a Megrendelő
részére meghiúsulási kötbért fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke 25%, alapja a nettó
ajánlati ár.
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5. Jólteljesítési biztosíték:
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez Megrendelőnek
kiemelt érdeke fűződik, tekintettel arra, hogy Vállalkozó teljesítésétől nagyban függ
Megrendelő (fent megjelölt) pályázati eljárásának sikere.
Erre tekintettel Vállalkozó jótállással tartozik az általa elkészített, Megrendelőnek jelen
szerződés hatálya alatt teljesített valamennyi dokumentum megfelelőségéért, különösen, de
nem kizárólagosan a kellékszavatosságra vonatkozó VII. fejezetben kiemelt
dokumentumokért. A jótállás a teljesítés elfogadásától 2012. december 31. napjáig tart.
Vállalkozó a jótállás idejére jólteljesítési biztosítékot köteles nyújtani.
Vállalkozó a végszámla benyújtásával egyidejűleg köteles a Megrendelő részére jólteljesítési
biztosítékot nyújtani, melynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5%-a, és amely
visszavonhatatlan és feltétel nélküli. Megrendelő e biztosíték terhére jogosult Vállalkozóval
szemben a jólteljesítési igényeiből eredő követelését (ide értve a kötbérkövetelést is)
érvényesíteni.
Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot – választása szerint – az alábbi biztosítéknyújtási
formák valamelyikében köteles nyújtani:
a.) a vállalt teljesítési biztosíték mértékének megfelelő pénzösszeg Megrendelő bank
számlájára történő befizetése.
5.1. Átutalás választása esetén
Vállalkozó köteles jólteljesítési biztosíték összegét Megrendelő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett
11747006-15769668-00000000 számú számlájára átutalni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy
a lejárati idő eltelte (a jelen szerződés szerinti jótállási határidő leteltétől számított 30 nap)
után a fel nem használt - kamatok nélküli - összegre tarthat igényt.
5.2. Bankgarancia választása esetén
Vállalkozó köteles a jólteljesítési biztosítékról bankgaranciát átadni Megrendelőnek.
A jótállási bankgarancia Megrendelő általi elfogadásának feltételei:
- pontos hivatkozás a közbeszerzési eljárásra
- Megrendelő, mint Kedvezményezett megjelölése
- igénybejelentéstől számított 5 banki munkanap alatt igénybe vehető
- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan
- a futamideje (érvényessége) a jelen szerződés szerinti jótállási határidő leteltétől számított
30 nap.
- a biztosíték nyújtója kötelezi magát, hogy Megrendelő képviselőjének első írásbeli
felszólítására, Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásait figyelmen kívül
hagyva, a jogviszony valamint minden előzetes okirat vizsgálata és bírósági döntés nélkül, a
biztosítékot nyújtó saját kötelezettsége alapján a megjelölt összeget - a fenti 5 banki
munkanapos időn belül - megfizeti Megrendelőnek.
5.3. Biztosítási szerződés választása esetén
Vállalkozó köteles olyan biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást
tartalmazó – kötelezvényt átadni, amelyben Megrendelő a kedvezményezett. A kötelezvény
Megrendelő általi elfogadásának feltételei:
- pontos hivatkozás a közbeszerzési eljárásra
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- Megrendelő, mint Kedvezményezett megjelölése
- igénybejelentéstől számított 5 banki munkanap alatt igénybe vehető
- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan
- a futamideje (érvényessége) a jelen szerződés szerinti jótállási határidő leteltétől számított
30 nap.
- a biztosíték nyújtója kötelezi magát, hogy Megrendelő képviselőjének első írásbeli
felszólítására, az igényelt összeget - 5 banki munkanapos időn belül - megfizeti
Megrendelőnek. A lehíváshoz elegendő Megrendelőnek a biztosíték nyújtója részére
megküldeni a Vállalkozó jótállási kötelezettség felszólítás ellenére történő megszegésének
tényét megállapító nyilatkozatát és az általa igényelt összeg megjelölését.
XI. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE
1. Megrendelő a szerződéstől annak teljesítéséig elállhat. Ha az elállásra nem Vállalkozónak
felróható okból került sor, Megrendelő köteles megtéríteni Vállalkozónak az elállás miatt
bekövetkezett kárát, azonban Vállalkozót kárenyhítési kötelezettség terheli.
2. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős, és
- a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel,
Vállalkozót az elvégzett feladat és költségei fejében a díj arányos része illeti meg;
- a lehetetlenné válás oka Vállalkozó érdekkörében merült fel, Megrendelő kártérítésre
tarthat igényt;
- a lehetetlenné válás oka Megrendelő érdekkörében merült fel, Vállalkozót a díj megilleti,
de Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán
költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben másutt keresett vagy
nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna, valamint az eddig megfizetett Vállalkozói
díjrészleteket.
3. Megrendelő a Vállalkozónak felróható súlyos szerződésszegés esetén jogosult a
szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani.
4. Vállalkozó részéről a szerződés hatálya alatt különösen az alábbiak minősülnek súlyos
szerződésszegésnek:
- Megrendelő Vállalkozó a késedelemére, vagy hibás teljesítésére hivatkozással megszünteti a
szerződést,
- Vállalkozónak felróhatóan olyan mértékű késedelem áll be valamely részteljesítés
tekintetében, mely révén a következő részteljesítési határidő tekintetében is késedelem áll
be,
- Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
- Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és
ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses
kötelezettségek teljesítésére,
- Megrendelő felszólítását követő 15 napon belül sem tesz eleget Vállalkozó a
jogszavatossági kötelezettségének,
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- Vállalkozó a jólteljesítési biztosíték nyújtását elmulasztja és Megrendelő írásbeli
felszólítását követő 5 munkanapon belül sem pótolja.
- Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárást
rendelnek el, Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának, megkezdéséről,
felszámolásának kezdeményezéséről határoz.
- a jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak.
5. Elszámolás:
Amennyiben a szerződés a teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek az
elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést
kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során a Felektől független
szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni.
Vállalkozó kijelenti, hogy a független szakértő számára jelen szerződés tárgyával összefüggő
üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged.
XII. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁS
1. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni,
amely szerződés szerinti feladatai ellátásának eredményességét vagy kellő időre történő
elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Vállalkozó felelősséggel tartozik az értesítés
elmulasztásából eredő kárért.
2. Amennyiben Vállalkozó a teljesítési határidőt nem tud tartani, úgy a várható késedelem
megjelölésével írásban köteles a Megrendelőt erről tájékoztatni (a továbbiakban:
Akadályközlő levél).
3. Felek közötti írásos és szóbeli kapcsolattartás és kommunikáció nyelve magyar. A
hagyományos postai levelezésen túl szerződő Felek a gyors információcsere miatt a
kapcsolatot faxon keresztül is tartják. A faxon küldött dokumentumokat akkor kell
megküldöttnek tekinteni, ha azt a Megrendelő 94/316-849 illetve a Vállalkozó 94/508-648
hívószámára küldték meg, és azt a vonatkozó „adási nyugta” igazolta.
4. Felek képviselője szerződéssel kapcsolatos kérdésekben:
Megrendelő részéről:
név:
Értesítési cím
telefon / fax
e-mail
Vállalkozó részéről:
név:
értesítési cím
telefon / fax
e-mail

Vízi Kármen PIU vezető
9700 Szombathely, Jászai Mari u. 2.
tel: 94/316-850 fax: 94/316-849
vizi.karmen@westhull.hu
Déri Lajos
9700 Szombathely, TolnayS. u. 1.
tel: 94/508-650 fax: 94/508-648
solvex@solvex.hu

A fent megnevezett képviselő személyének változásáról a Felek kötelesek egymást haladék
nélkül, ám legkésőbb öt (5) munkanapon belül értesíteni.
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XIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK
1. Irányadó jog:
Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen szerződés egészére - így különösen a szerződés
megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a szerződést biztosító
mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések beszámíthatóságára,
engedményezés útján történő átruházhatóságára és átvállalására - a magyar jog rendelkezéseit
kell alkalmazni, ide nem értve a magyar kollíziós magánjogi szabályokat (nemzetközi
magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr.).
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Felek a hatályos jogszabályok, különösen a
Kbt. és a Ptk., kölcsönösen együttműködve, jogaikat és kötelezettségeiket jóhiszeműen
gyakorolva járnak el.
2. Bírósági alávetés:
Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket
elsősorban tárgyalásos úton, peren kívül rendezik.
Felek a jelen szerződésből eredően a jövőben felmerülő vagyonjogi jogvitáik elbírálására
kikötik Szombathelyi Városi Bíróság, illetve pertárgyértéktől függően a Vas Megyei
Bíróság kizárólagos illetékességét. Jelen bírósági kikötés hatálya kiterjed a Felek jogutódaira
is.
3. Jogról való lemondás hiánya:
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.
4. Szerződés bizalmas kezelése:
Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéssel összefüggő – Vállalkozót érintő – adatok
nem minősülnek üzleti titoknak, azok nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással,
amennyiben azok megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli.
Megrendelő azonban nem hozhatja nyilvánosságra azokat a jelen szerződéssel összefüggő
adatokat, amelyeknek megismerése Vállalkozó üzleti tevékenysége végzése szempontjából
aránytalan sérelmet okozna - így különösen technológiai eljárásra, műszaki megoldásra,
know-how-ra vonatkozó adatokat -, és amelyek nyilvánosságra hozatalát Vállalkozó a
közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon
(mellékletben) megtiltotta. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fenti tilalom nem vonatkozhat
a közzététel körébe eső vagy olyan adatokra, amelyek Vállalkozó, mint korábbi ajánlattevő
nevére, székhelyére, az általa kért ellenszolgáltatás mértékére, a teljesítés határidejére
vonatkoznak, vagy a közbeszerzési eljárásban a pontozásnál szerepet játszanak, továbbá a
jelen szerződés szerint átengedett jogokra.
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5. Alvállalkozók: Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződésben vállalt kötelezettsége
teljesítése érdekében – a Kbt-ben szabályozott korlátozásokkal – jogosult alvállalkozót
igénybe venni, de Vállalkozó kötelezettségét teljes egészében másra nem ruházhatja át.
Vállalkozó az alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna el.
6. Titoktartás: Jelen Szerződés aláírásával Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a szerződés
teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai
eseményeket és/vagy az a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései értelmében személyre
vonatkozó védett adatokat (a továbbiakban együttesen: ‘adat(ok)’) üzleti titokként kezeli.
Vállalkozó szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat harmadik félnek nem
adhatja ki, azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használja.
Vállalkozó ennek megtartásáról a feladatok ellátásában közreműködő munkatársai,
alvállalkozói, teljesítési segédei tekintetében is köteles gondoskodni. Az információk és
adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a Vállalkozót jelen
szerződés lejáratát követően is korlátlan ideig terheli.
7. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére vonatkozó közbeszerzési és
egyéb jogszabályokat betartották, a rájuk vonatkozó belső előírásoknak megfelelően jártak el,
a szerződés érvényességéhez további hozzájárulásra vagy nyilatkozatra nincs szükség.
8. Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy Vállalkozó képviseletére és a jelen szerződés
aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben
felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik Megrendelő felé.
9. Vállalkozó kijelenti, hogy megismert valamennyi jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges
adatot, tényt, információt és jogilag kötelező dokumentumot.
10. Felek kijelentik, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettségük vagy érdekkörükben
lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen Szerződésben foglaltak
érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.
11. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy tevékenysége során Megrendelő érdekeit
messzemenően szem előtt tartja és Megrendelő érdekeit sértő előnyöket, jogokat nem szerez.
12. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítése során kiemelt figyelmet fordít a
környezetvédelmi szempontokra. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő számára a
KEOP pályázat Támogatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően jelen szerződés
megvalósítása során a zöld beszerzésekre vonatkozó előírások szerint is köteles eljárni. Ezen
előírásokat érvényesíti a jelen szerződéses kötelezettségei megvalósítása során is, különös
tekintettel a következőkre: az egyeztetések során a környezetvédelmi szempontokra tekintettel
az elektronikus formában (e-mail) megküldött dokumentumokat részesíti előnyben és csak a
jogszabályi előírásokban és jelen szerződésben meghatározott estekben készülnek nyomtatott
dokumentumok. A nyomtatás során a betűméretek meghatározásánál az olvashatósági és
15

