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1.

Előzmények

A Kormány 1840/2016. (XII. 23.) Korm. határozatával döntött a kajak-kenu sportágspecifikus
sportélettani és diagnosztikai szakértői rendszer és tehetségmenedzselési program
megvalósításához szükséges intézkedésekről, mely alapján az SBF/908/2016-NFM_SZERZ
iktatószámon Támogatói Okirattal a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatta a fejlesztést. A
Kormányhatározat alapján a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) köteles
megvalósítani a programra kidolgozott, a Kormány részére bemutatott koncepciót. A Támogatói
Okirat alapján a Szövetség végső kedvezményezettként Támogatási Szerződést kötött a
Megrendelővel a Kajak-kenu Sportágspecifikus Sportélettani és Diagnosztikai Szakértői Központ
beruházás megvalósítására vonatkozóan, melyet a 1138 Budapest, Latorca utca 2. szám alatt
található épület átalakításával, átépítésével valósít meg, melynek jelen szerződés tárgyát képező
napelemes rendszer megvalósítása is részét képezi.

Megrendelő jelen szerződés megkötésére irányulóan „1138 Budapest, Latorca u. 2.
felhasználási helyen létesítendő háztartási méretű naperőmű kivitelezése” tárgyban
<………..-én> megküldött ajánlattételi felhívással indított a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint
közbeszerzési eljárást bonyolított le, melynek eredményét <………..-én> kihirdette. Az eljárás
eredményeképp Megrendelő Vállalkozót bízza meg a jelen szerződésben meghatározott munkák
teljesítésével.
2.

A szerződés hatálya

A szerződés mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben a két aláírás
időben elkülönül, úgy az időben későbbi dátum a szerződés megkötésének dátuma.
3.

A szerződés tárgya

3.1 A jelen szerződés mellékletében részletesen meghatározott 1138 Budapest, Latorca u. 2. szám
alatti épületen naperőmű telepítése (a továbbiakban: munkavégzés) a szerződés 1., 2.
mellékletében részletezettek szerint.
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzést megvalósítja, valamint a
jótállási/szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz a Szerződés előírásainak megfelelően, a
szerződés mellékletét képező Megrendelői ajánlatkérésben és Vállalkozói ajánlatban
részletezettek szerint. Megrendelő vállalja, hogy a munkavégzés és a Vállalkozó jótállási /
szavatossági kötelezettségvállalása teljesítése esetén a Szerződésben előírt időpontokban és
módon megfizeti a Vállalkozónak a vállalkozási díjat, mint fix átalányárat.
3.2
Vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkavégzés kielégíti a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott műszaki követelményeket.
4.

Teljesítési határidők

4.1 A munkaterület átadásának időpontja: a szerződés hatályba lépésétől számított 5 napon
belül.
Teljesítés véghatárideje: a jelen szerződés aláírásától számított 90 nap, amibe a műszaki
átadás-átvételi eljárás nem számít bele.
A munkavégzés helyét a Megrendelő köteles a munka megkezdésének napján
munkavégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátani. Amennyiben Megrendelő
ennek a kötelezettségének nem tenne eleget, Vállalkozó munkavégzésének akadályozásából
származó késedelmet a Szerződő Felek írásban rögzítik. A késedelem időszakával a
rögzített teljesítési határidők automatikusan meghosszabbodnak.

4.2 A tevékenységek ütemezése: A Vállalkozó a munkaterület átadását követő 5 munkanapon
belül köteles elkészíteni és átadni a Megrendelő részére a kivitelezési munkák műszaki
ütemtervét. A műszaki ütemtervet az eljárást megindító felhívás és dokumentáció
rendelkezései alapján, azoknak megfelelően kell elkészíteni. A Vállalkozó a szerződésben
meghatározott időpontokhoz igazodóan és a műszaki ütemterv szerint tartozik a munkát
végezni.
5.

A Felek kötelezettségei

5.1 Vállalkozó a hatósági előírások betartásáról a munkavégzés során gondoskodni köteles.
5.2 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a munkát szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és
minőségileg kifogástalan kivitelben, a műszaki előírásoknak, a vonatkozó magyar
előírásoknak, műszaki szabályoknak és szabványoknak, a technika mai állásának
megfelelően, határidőben elvégzi.
5.3 A Vállalkozó tartozik az építés-szerelésről szabályszerű építési naplót vezetni és abban
minden lényeges adatot, körülményt és utasítást rögzíteni, azzal, hogy az építési naplóban
tett bejegyzésen túl is tartozik a Megrendelőt az építés-szerelés eredményességét,
minőségét, határidejét érintő lényeges körülményről külön is írásban értesíteni. Felek
rögzítik, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 24. § (1)-(3) bekezdései értelmében jelen szerződés tárgya szerinti beruházásról
elektronikus építési napló vezetésére nincs szükség.
5.4 Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. A Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása
esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a Szerződésben foglalt kötelezettségek
teljesítéséért. 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.
Vállalkozó köteles valamennyi, a közbeszerzési eljárás során be nem jelentett alvállalkozót
bejelenteni, és nyilatkozni arról, hogy az alvállalkozók nem állnak a kizáró okok hatálya
alatt.
5.5 A Megrendelő a munkát és a beépítésre kerülő anyagokat igénye szerint ellenőrizheti. Ha
egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, vagy eltakar, és ezután az ellenőrzés a munka
egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, a Vállalkozó köteles előzetesen: 48
órával előbb a Megrendelőt írásban értesíteni. Ha a Megrendelő az értesítés ellenére az
ellenőrzést elmulasztja, később a beépített munkarészt csak akkor ellenőrizheti, ha az újból
végzett munkával kapcsolatos költségeket a Vállalkozónak megfizeti.
5.6 Vállalkozónak a munka megkezdéséhez rendelkeznie kell (legkésőbb a szerződés aláírását
követő 8 napon belül) az építési vállalkozásokra kötelezően előirt, tárgyi munkára
kiterjesztett fedezettel rendelkező felelősségbiztosítással. A biztosításnak alvállalkozói
keresztfelelősséget is magába foglaló építés és szerelésbiztosítási módozatokra is kell

kiterjednie. Felelősségbiztosítás hiányában a kiviteli munkák nem kezdhetők el, illetve nem
folytathatók. Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik a harmadik személynek, vagy
harmadik személyek tulajdonában okozott károkért, amennyiben azok Vállalkozó
tevékenységére vezethetők vissza. A Vállalkozó köteles a megkötött biztosítások alapján
mindennemű felmerülő kárigényt bejelenteni és elintézni, a biztosítótársaságok által minden
pénzösszeg a jogosultnak fizetendő ki. A Megrendelő köteles minden indokolt segítséget
megadni, amire a Vállalkozónak szüksége lehet. Olyan biztosítási követelések tekintetében,
amelyekben a Megrendelő is érdekelt, a Vállalkozó nem adhat semmilyen felmentést,
továbbá nem köthet kompromisszumos megállapodást a biztosítóval a Megrendelő előzetes
írásbeli hozzájárulása nélkül. Azon biztosítási kárigények tekintetében, amelyekben a
Vállalkozó is érdekelt, a Megrendelő nem adhat semmilyen felmentést, és nem köthet
kompromisszumos megállapodást a biztosítótársasággal a Vállalkozó előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül. A felelősségbiztosítás éves kárösszege legalább: 10 millió HUF A
felelősségbiztosítás káreseményenkénti összege legalább: 5 millió HUF.
5.7 Vállalkozó kijelenti, hogy magyarországi márkaképviselettel rendelkezik a beépítésre
kerülő inverterekre vonatkozóan.
5.8 Vállalkozó köteles a közbeszerzési ajánlatában bemutatott szakembert a szerződés
teljesítéséhez igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni.
6.

Vállalkozási díj és fizetési feltételek

6.1 A vállalkozási díj (nettó):
………………Ft,
azaz
………………………………………………….. forint + 27 % Áfa (…,- Ft.) összesen:
………………. Vállalkozási díjnak a nettó vállalkozói díj minősül. Az ÁFA bevallása és a
megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.
A vállalkozási díj a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár, mely
fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, melyet jelen szerződés
Vállalkozó kötelezettségeként felsorolt és melyek szükségesek a szerződés tárgyában
meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni
körülményeket és adottságokat, tartalmaz minden költséget, járulékot és díjat (ideértve az
esetlegesen a Szerződés teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő
felhasználási díjat is). A Vállalkozó a Vállalkozási díjon kívül a Szerződés teljesítése során
a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni.
A vállalkozói díj tételezését és műszaki tartalmát a jelen szerződés elválaszthatatlan
mellékletét képező árajánlat tartalmazza, melyre vonatkozóan a vállalkozói díj fix, rögzített
díj, az valamennyi, a rendszer kiépítéséhez és beüzemeléséhez szükséges munka- és
anyagköltséget tartalmazza, annak mértékét Szerződő Felek csak a támogatást nyújtó
előzetes hozzájárulását követően jogosultak módosítani.

6.2

Vállalkozó a kivitelezés során előleg alkalmazás esetén 1 db előleg, 1 db részszámla és 1 db
végszámla benyújtására jogosult a kivitelezés jelen pontban meghatározott készültségi foka
szerinti ütemekben és összegben. A végszámla benyújtásának feltétele a Megrendelő által
az adott szakaszhoz kiadott teljesítésigazolás egy eredeti példányának, valamint az addig
elkészült munkákat tartalmazó számlarészletező átadása a megrendelővel vagy
megbízottjával egyeztetett módon és tartalommal. A fizetés a minden tekintetben megfelelő
formájú és tartalmú számla (rész- és végszámla) befogadását követően a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése szerint bekezdése szerint banki átutalással kerül
kiegyenlítésre. Vállalkozó az előleg összegét a jelen szerződés aláírásától számított 8 napon
belül előleg számla benyújtásával igényelheti.

Számla sorsz.

részszámla benyújtására
jogosító
készültségi fok

Számlázható összeg a vállalási
összegére vetítve

1.

a Kbt. 135. § (7) bekezdés
szerinti előleg alkalmazás
esetén a munkaterület
átadását követő 15 napon
belül

5%

2.

50 %

50 %

3.

100%

50 %
(előleg alkalmazása esetén 45 %)

6.3 Vállalkozó akkor jogosult a végszámla kiállítására, ha az elvégzett munkákat Megrendelő
írásban teljesítésigazolással átvette. Megrendelő igénye szerint az átvételhez, vagy a
számlákhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás
hitelességét és esedékességét alátámasztja. Vállalkozónak a végszámlához csatolnia kell a
Megrendelő által kiadott teljesítésigazolást.
A Vállalkozó által kiállított számla benyújtása úgy minősül, mintha a Vállalkozó külön
nyilatkozott volna arról, hogy a szerződés a megfelelő ütemben és minőségben elkészült és
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van.
6.4

A végszámla a szerződés teljes műszaki tartalmának, építési munkájának eredményes
műszaki átadás-átvétele és a sikeres próbaüzemi jegyzőkönyv és hiánytalan, komplett
átadási dokumentációk átadását követően nyújtható be.

6.5 Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a jelen szerződés tárgyában rögzített
munkák kifizetése közpénzek felhasználásával történik. Megrendelő felhívja Vállalkozó
figyelmét a közpénzek védelme érdekében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 36/A. §-ában foglalt, a kifizetések során alkalmazandó felelősségi szabályokra.
7.

A szerződés biztosítékai

7.1 A Vállalkozót a jelen Vállalkozási szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének,
feladatának – a Vállalkozónak felróható – késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli.
A késedelmi kötbér alapja a szerződésben megfogalmazott munkákra vonatkozó nettó
vállalkozói díj, mértéke pedig a késedelem napjaira vonatkozóan 0,05 %/nap, de felső
határa 20 (húsz) naptári napra eső Késedelmi Kötbér összege. Amennyiben a késedelmi
kötbér eléri a maximumát, a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal
felmondani.
Megrendelő késedelme az adott teljesítéssel kapcsolatban a Vállalkozóra nézve irányadó
határidők – a Megrendelő késedelmének időtartamával történő – automatikus
meghosszabbítását eredményezi.
7.2 A Vállalkozót a jelen Vállalkozási szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének,
feladatának – a Vállalkozónak felróható – nem megfelelő minőségben történő teljesítése
esetén hibás teljesítési kötbér-fizetési kötelezettség terheli.
Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó által végzett munka nem
megfelelő minőségű, úgy írásban felszólítja a Vállalkozót a munka észszerű határidőre
történő kijavítására. Amennyiben a Vállalkozó a kitűzött határidőre nem javítja ki a munkát
a Megrendelő elvárásainak megfelelően, hibás teljesítési kötbér-fizetési kötelezettség
terheli.
A hibás teljesítési kötbér mértéke az írásbeli felszólításban megjelölt munkarész nettó
díjának 5 %-a.
7.3 A Vállalkozót meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli, amennyiben a jelen
Szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható ok következtében meghiúsul, ill.
amennyiben a Vállalkozó jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést. A meghiúsulási kötbér
mértéke a nettó Vállalkozási díj 20%-a.
A munkavégzés megrendelői, kivitelezői problémák megalapozottsága nélküli felbontása
esetén, a Vállalkozó jogosult az addig elvégzett munka (átalányáras vállalás esetén
arányosítva, tételes elszámolás esetén a felmért mennyiség), valamint a hátralévő

munkavégzés értékére vetített jegybanki alapkamatnak megfelelő összeg leszámlázására,
meghiúsulási kötbérként.
7.4 A kötbér esedékessé válik:
 a hibás teljesítési kötbér esedékes kijavítható hiba esetében: a kijavításra megállapított
határidő eredménytelen elteltét követő napon, ha a hiba kijavítása nem történt meg,
illetve ha megtörtént, de a kijavított teljesítést a Megrendelő szintén hibás teljesítésként
értékeli;
 a hibás teljesítési kötbér esedékes ki nem javítható hiba esetében: a hibás teljesítés
Megrendelő által történő megállapításának napján;
 meghiúsulási kötbér esedékes a meghiúsulás esetén: a Megrendelő tudomásszerzésének
napján a meghiúsulásra, illetve a teljesítés Vállalkozó által történt jogos ok nélküli
megtagadásáról.
7.5 A kötbér alkalmazását megalapozó tény megállapítására a Megrendelő jogosult.
Amennyiben a Megrendelő megállapítja a kötbér igényét megalapozó tényt, a kötbér
esedékessé válását követő 3 munkanapon belül írásban értesíti a Vállalkozót. A kötbér
érvényesítésére a végszámlában kerül sor. Megrendelő jogosult arra, hogy a Vállalkozó
vállalkozói díj követelésével szemben kötbér követelését beszámítsa.
Az értesítésben a Megrendelő köteles megjelölni azt, hogy a kötbért:
-

melyik megrendeléssel kapcsolatban,

-

a teljesítés mely hiányosságának következtében,

-

milyen jogcímen és

-

milyen összegben alkalmazza.

A késedelmi kötbér Vállalkozó általi megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés
alól.
8.

Átadás-átvétel, próbaüzem

8.1 Vállalkozó a kiviteli munkák befejezéséről, készre jelentés formájában, az átadás-átvételi
eljárás megkezdésére tervezett időpont előtt legalább 8 nappal értesíti Megrendelőt,
valamint a műszaki ellenőrt, megjelölve az átadás-átvételt megelőző előzetes bejárás
megkezdésének napját is (legkésőbb az átadás-átvételi eljárás megkezdését megelőzően 5
nappal). Az átadás-átvételi eljárás megkezdését a Megrendelő tűzi ki a készre jelentéstől
számított maximum 10 napon belül.
8.2 A munkákat az anyag és munkaminőség szempontjából akkor kell befejezettnek és
szerződésszerű teljesítettnek tekinteni, ha a szakmai szokások, szabványok és egyéb (jog)

szabályok szerint első osztályú minőségben történt, a rendszer hibátlan üzemszerű
működésre alkalmas, ideértve mind az alkatrészeket és tartozékokat is, ami a
rendeltetésszerű használathoz általában szükséges.
8.3 Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe nem számít bele.
8.4 Az átadás-átvétel során a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja a beépített anyagokra
vonatkozó összes iratot (számla, gépkönyv, jótállási jegy stb.), s megadja a szolgáltatott
dolgok felhasználásához, fenntartásához szükséges tájékoztatást, dokumentációt.
8.5 A Műszaki átadás-átvétel meghiúsulását írásban kell rögzíteni, a kifogásolt hibákat
felsorolni és határidő megadásával új eljárást kitűzni.
8.6 A munkák végzésével és befejezésével kapcsolatos elosztói hálózati engedély
megszerzéséhez a szükséges műszaki tervdokumentációt a Vállalkozó elkészíti és eljár a
Megrendelő meghatalmazása alapján. Vállalkozó köteles megjelenni a munkával
kapcsolatos hatósági ellenőrzésen, műszaki átvételen, teljesíteni az engedélyező vagy
jóváhagyó utasításait. Az ilyen utasításokkal kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.
8.7 A teljesítésigazolására egyebekben a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdés rendelkezései az
irányadóak.
9.

Garanciális feltételek
A Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a munkákat
szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a
vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai
állásának megfelelően 1. osztályú minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával
elkészíteni, az ehhez szükséges engedélyeket beszerezni, ill. valamennyi egyéb szerződéses
kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény
szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget
vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzést megvalósítja, valamint a
jótállási/szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz a Szerződés előírásainak megfelelően.
A beépített termékekért a Vállalkozó az adott gyártó meghatározott feltételei szerint vállal
jótállást. Vállalkozó 5 évig teljes garanciát (jótállást) vállal az általa elvégzett munkáért és a
bizonyítottan a hibájából keletkezett meghibásodást, ill. működési rendellenességet köteles
a Megrendelő írásbeli értesítésétől számított 3 munkanapon belül megkezdeni a hiba
elhárítását. Ha a Vállalkozó a Megrendelő értesítésének kézhezvételét követő 3
munkanapon belül nem kezdi el a garanciális hiba és/vagy a garanciális hiba következtében
okozott kár kijavításához szükséges munkát a Megrendelő általi értesítéstől számított 3
munkanapon belül, a Megrendelő jogosult azt mással kijavíttatni azzal, hogy az ilyen

munka elvégzéséhez szükséges, és az ezzel kapcsolatban felmerült mindennemű költséget a
Vállalkozó köteles a Megrendelőnek megtéríteni.
10.

Szerződés módosítása, megszűnése

10.1. Jelen szerződés módosítása csak a Kbt. előírásainak megfelelően lehetséges.
10.2. Amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri a 7.1 pontban meghatározott maximum
összeget, a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a
meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
10.3. Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás
következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, Megrendelő jogosult a
szerződéstől elállni. Amennyiben Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás
következik be, köteles Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül
írásban értesíteni. A Megrendelő jogosult a szerződéstől továbbá elállni vagy a szerződést
felmondani különösen, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget.
10.4. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon – ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel;;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel.
11.

Együttműködés, kapcsolattartás

11.1. A Szerződő Felek kötelesek a másik felet minden olyan körülményről haladéktalanul
írásban értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését
veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért az értesítési
kötelezettséggel terhelt fél a felelős.
11.2. A Szerződő Felek a munkákkal kapcsolatos minden érdemi közlést írásban kötelesek a
másik féllel közölni. Írásbeli közlésnek minősül a telefaxon vagy távirati úton megtett
nyilatkozat és E-mail is.

A nyilatkozatokat a Szerződő Felek képviselőinek a másik fél képviselőjéhez kell intézniük.
Megrendelő képviselője:
Név:
Cím:
Telefon:
E-mail cím:
Vállalkozó képviselője:
Név:
Cím:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail cím:
12.

Vegyes rendelkezések
12.1.1. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a Megrendelő előírja, hogy a
Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a jelen szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) – kb)
alpontja szerinti, alábbiakban foglalt feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.
12.1.2. A Megrendelő nem fizet a Vállalkozó részére a jelen szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) – kb)
alpontja szerinti, az alábbiakban foglalt feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.
12.1.3. A Vállalkozó nem fizeti meg, illetve nem számolja el, továbbá a Megrendelő sem fizet
a Vállalkozó részére a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerült, a
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmas költségeket, amennyiben
a Vállalkozó vagy bármely alvállalkozója tekintetében a szerződés teljesítése alatt a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) – kb) alpontja szerinti következő feltételek
valamelyike megvalósul:
12.1.3.1. nem EU, EGT, vagy OECD-tagállamban, a Kereskedelmi Világszervezet
közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében
említett tengerentúli országok vagy területek bármelyikében vagy nem olyan

államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás
elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az EU-nak kétoldalú
megállapodása van a közbeszerzés terén, vagy
12.1.3.2. olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosát nem képes megnevezni.
12.1.4. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően a Vállalkozó a jelen szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő és
bármely, a jelen szerződés és jelen szerződés teljesítésének ellenőrzésére jogosult
szerv számára megismerhetővé tenni és a Megrendelő részére haladéktalanul értesítést
küldeni minden olyan ügyletről, amelynek eredményeként az alábbi feltételek
valamelyike teljesülhet:
12.1.4.1. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot (huszonöt százalékot)
meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott, a 12.1.3.2 pontban foglalt
feltétel.
12.1.4.2. a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot (huszonöt százalékot)
meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy
személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott, a 12.1.3.2 pontban
foglalt feltétel.
12.2. Felek tudomásul veszik, hogy támogatásból megvalósuló projektként a helyszíni
ellenőrzést, szemlét tűrni, valamint az ellenőrökkel együttműködni kötelesek. Vizsgálatuk
során a helyszíni ellenőrzésre vonatkozóan felsoroltakat, illetve ellenőrzési programjukban
foglalt, a pályázattal és a támogatással összefüggő bármely dokumentumot, objektumot
vizsgálhatnak, arról információt kérhetnek. Felek kötelesek az ellenőrzést végző szerv
képviselőinek ellenőrzési munkáját a helyszínen a megfelelő dokumentumok, számlák, a
projekt megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával is
elősegíteni, illetve azon túl a projekt fizikai teljesítésének vizsgálatát lehetővé tenni.
12.3. Amennyiben a Szerződő Felek között a vállalkozás teljesítésével vagy minőségével
kapcsolatos vita alakul ki, úgy azt elsősorban békés úton kísérelik meg rendezni.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, Szerződő Felek alávetik magukat a területileg
illetékes bíróság kizárólagos illetékességének. Az esetleg szükséges szakvélemény
költségeit az a fél köteles előlegezni, amelynek a szakvélemény elkészítése érdekében áll,
és az a fél viseli, amely a szakvélemény szerint a kialakult helyzetért felelős.

12.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk. és a
Kbt., valamint a Szerződő Felek jogviszonyára vonatkozó jogszabályok, szabványok és
más, egyéb kötelező erejű rendelkezések irányadók.
12.5. Jelen szerződés 4 példányban készült, melyből 2 a Vállalkozót 2 a Megrendelőt illeti.
Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen írják alá.
, 2017…………

……………………..

……………………..

Megrendelő

Vállalkozó

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Ajánlattételi felhívás, műszaki dokumentáció
2. sz. melléklet: Hiteles (aláírt), tételes árajánlat és minta szerinti Költségvetési összesítő, melyek
a Vállalkozási díjat és a Szerződés tárgyában foglaltakat támasztják alá
3.sz. melléklet: Felelőségbiztosítási kötvény
4.sz. melléklet: Műszaki ütemterv

