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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
/tervezet/
amely létrejött egyrészről
Németh György egyéni vállalkozó (székhely: 9600 Sárvár, Batthyány utca 35.; Postai cím: 9500
Celldömölk, Rákóczi utca 15.; adószám: 53269836-2-38; képviselő: Németh György), továbbiakban
Megrendelő,
másrészről
a(z)
.............................................................................................................................................
(székhely:
.....................................................................................................;
képviseletében:
..........................................................................; cégjegyzékszám: ...........................................................
adószám: ......................................; bankszámlaszám: ...................................), továbbiakban Vállalkozó
az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:
1.

Bevezetés

1.1. Jelen vállalkozási szerződés a Megrendelőnek jelen szerződés tárgyára vonatkozóan lefolytatott
közbeszerzési eljárása eredményképpen jött létre a felek között. Ennek megfelelően az alább
felsorolt dokumentumok a jelen szerződéssel együtt olvasandók és értelmezendők:
a) a Megrendelőnek a szerződés tárgyát képező közbeszerzésére vonatkozó ajánlattételi felhívása
és közbeszerzési dokumentumai, valamint azok esetleges módosításai (a továbbiakban:
„Ajánlattételi felhívás”, és „Közbeszerzési Dokumentumok”),
b) az eljárás során keletkezett kiegészítő tájékoztatások,
c) a Vállalkozó ajánlata (a továbbiakban: „Ajánlat”).
2. A szerződés tárgya
2.1. Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján Megrendelő vállalkozásba adja, Vállalkozó
elvállalja a Húsfeldolgozó és daraboló üzem létesítése a Mezőgazdasági termékek
értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című, VP-3-4.2.115 kódszámú felhívás keretében nyertes 1766926207 azonosító számú projekt keretében
tárgyú építési munka kivitelezését a közbeszerzési eljárásban keletkezett Ajánlattételi felhívás és
Közbeszerzési Dokumentumok, valamint azok esetleges módosításai, továbbá az eljárás során
keletkezett kiegészítő tájékoztatások, valamint a Vállalkozó Ajánlatának tartalma alapján.
2.2. A Felek az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 28. §-ában foglaltaknak megfelelően megállapítják, hogy a Megrendelő és a Vállalkozó a
szerződés megkötését követő kilencvenedik napig az árazott költségvetés tételei tekintetében
egyeztetést folytathat, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik.
A Felek az egyeztetésen csak a Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal,
termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben
egyezhetnek meg.
Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a
szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
3. Többletmunka és pótmunka
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3.1. Vállalkozó kijelenti, tudomással bír arról, hogy a Megrendelő többletmunkából származó
költséget nem fogad el, ugyanis a kivitelezésre vonatkozó árajánlatot az Ajánlattevőnek
(Vállalkozónak) a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő kikötésekkel összhangban kellett
elkészítenie, annak figyelembevételével, hogy a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező
költségvetési kiírásokban (mennyiségi kimutatásokban) szereplő adatok esetleges hiányosságaira,
illetve ellentmondásaira, vagy mennyiségi eltéréseire való hivatkozással többletköltség igényt
Megrendelő utólag nem fogad el.
3.2. Felek megállapodnak abban, hogy pótmunkának tekintenek minden olyan, a szerződés tárgyának
rendeltetésszerű használatra való alkalmasságot, a hatósági használatbavételi engedély kiadásához
szükséges munkát, amelynek szükségességéről a feleknek a szerződés megkötésekor nem volt
tudomása.
3.3. Ha a jelen szerződésben, illetve a tervdokumentációban foglaltakhoz képest a kivitelezés során
pótmunkák merülnek fel, akkor a Vállalkozónak soron kívül – de legkésőbb a felmerülést követő 5
munkanapon belül – írásban és a költségek kimunkálásával együtt tájékoztatnia kell a
Megrendelőt.
Ha a Vállalkozó ezen kötelezettségének – az ilyen jellegű munkák felmerülését követő 5
munkanap elteltével – nem tesz eleget, vagy a munkákat saját felelősségére végzi el, akkor a
beépítéssel kapcsolatos összes költség és felelősség továbbiakban a Vállalkozót terheli, azaz
későbbiekben Vállalkozó az ilyen irányú költségeit a Megrendelő felé nem érvényesítheti.
A Vállalkozó által összeállított és a Megrendelő részére átadott pótmunka költségvetéseket a
Megrendelő soron kívül – de legkésőbb a kézhezvételt követően 5 munkanapon belül –
megvizsgálja és ha azt indokoltnak találja, engedélyezi.
A Felek megállapítják és a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a pótmunka Vállalkozótól történő
megrendelése során – feltéve, hogy annak feltételei fennállnak – a közbeszerzési szabályok
figyelembe vételével kell eljárni.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a pótmunkát a Megrendelő írásbeli engedélyének
hiányában végzi el, az elvégzett pótmunka vonatkozásában vállalkozási díj nem illeti meg.
4.

Teljesítés helye
A teljesítés helye: 9500 Celldömölk, Pápai utca, hrsz. 057/15.

5. A munkaterület átadása
5.1. A Megrendelő a munkaterületet munkavégzésre műszaki, jogi szempontból alkalmas állapotban a
Vállalkozó részére a jelen szerződés hatályba lépését követően a Felek által egyeztetett időpontban
adja át. A munkaterület átvételét, annak időpontját a Felek az építési naplóban rögzítik. A
munkaterület a Vállalkozó általi átvételének építési naplóban való rögzítése után a Vállalkozó felel
a munkaterület műszaki, jogi szempontból a munkavégzésre alkalmas állapotáért.
5.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő kötelezettsége – többek között – a szerződésszerű
teljesítéshez szükséges időpontokban a
 kivitelezéshez szükséges terv szolgáltatása,
 a munkaterületre történő bejutás és ott az akadálytalan kivitelezés folyamatának biztosítása,
 szükség esetén a tervek módosítása,
 más, a Megrendelő által felkért vállalkozók munkájának koordinálása úgy, hogy azok
Vállalkozó munkavégzését ne akadályozzák.
A fentiek késedelmes teljesítésének következményei Vállalkozó terhére nem értékelhetőek.
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A fentieket a Vállalkozónak kötelessége olyan időpontokban jelezni Megrendelő felé, hogy a
Megrendelő a szükséges intézkedéseket meg tudja tenni (megrendelés, szükség szerint
engedélyezés, vállalkozás kiválasztása, kivitelezés stb.). Ezt a szerződésben rögzített
elérhetőségekre tértivevényes levél és fax útján kell Vállalkozónak teljesíteni. Ennek elmulasztása,
vagy nem megfelelő időpontban való jelzésének következményei Vállalkozót terhelik.
5.3. A kivitelezés időtartama alatt a munkaterületen Vállalkozó kötelezettsége az élet- és
vagyonbiztonság megóvása, valamint a munka- és tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi
előírások betartása, ezek be nem tartásából eredő kárát nem háríthatja át a Megrendelőre.
5.4. A Vállalkozó a munkaterület átadását követő legkésőbb 10 napon belül köteles a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat.
6. Munkavégzés szabályai, a Vállalkozó kötelezettségei és nyilatkozatai
6.1. Az építési engedély beszerzése – amennyiben az szükséges – Megrendelő feladata.
6.2. A Vállalkozó köteles gondoskodni a kivitelezés során a környezetvédelmi és egyéb jogszabályok
betartásáról.
6.3. A Vállalkozó köteles Megrendelő által készenlétbe helyezett elektronikus építési naplót a
munkaterület átadás-átvételétől a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak
megfelelően vezetni. Az építési naplóban a mennyiségeket is fel kell tüntetni.
6.4. A Vállalkozó a munkát a saját eszközeivel, az általa beszerzett anyagokkal köteles végezni.
6.5. A jelen szerződést a Kbt. 138.§-ában foglaltak figyelembe vételével kell teljesíteni.
A nyertes ajánlattevő a jelen szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont
alvállalkozók tekintetében – a jelen szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az
ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a jelen szerződés
teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem
nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát
benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. E kötelezettségének megfelelően a
Vállalkozó nyilatkozik, hogy:
a) a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, VAGY
b) a szerződés teljesítéséhez az alábbi alvállalkozókat az alábbi munkafolyamatra veszi igénybe
(név, cím, munkafolyamat):
 ………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………
[a megfelelő aláhúzandó, illetve a b) pont aláhúzása esetén a kipontozott helyre az igénybe venni
kívánt alvállalkozók nevét és címét és az elvégzendő munkarészt (folyamatot) be kell írni]
A Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem
haladhatja meg a jelen szerződés értékének 65%-át. Továbbá a teljesítésben részt vevő
alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 65%-át meghaladó mértékben további
közreműködőt.
A Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozó(k), valamint teljesítési segéd(ek) munkájáért és
magatartásáért, mint sajátjáért teljes felelősséggel tartozik.

5

6.6. Ha a Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A
Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy
hatósági rendelkezés megsértésére, vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.
6.7. A 2. pontban rögzített kivitelezési munkát Vállalkozó a Megrendelő által biztosított tender
tervdokumentáció alapján készíti el, mégpedig I. osztályú minőségben, a mindenkor hatályban
lévő műszaki előírások és ágazati szabványok szerint. A jelen szerződés értelmében a Vállalkozó
által elvégzett munkáknak meg kell felelnie az építési előírásoknak, a vonatkozó szabályoknak. A
Megrendelő a műszaki leírást – jogszabály alapján kiadott – műszaki előírásra, illetve nemzeti
szabványra hivatkozással adta meg.
6.8. Vállalkozó a kivitelezés alapját képező tervdokumentációban és elfogadott költségvetésben
szereplő műszaki tartalomtól nem térhet el. A beépítésre kerülő anyagokat a Vállalkozó
előzetesen bemutatja és Megrendelővel egyeztet.
6.9. A Vállalkozó a munkaterületen köteles a tevékenységéből származó építési törmeléket és
hulladékot folyamatosan összegyűjteni és saját költségére elszállítani.
A Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett törmeléket és hulladékot a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettséget szabályozó 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet rendelkezéseinek
megfelelő módon kezelni.
A Vállalkozó köteles továbbá a munka befejezése után a hulladék törvényi szabályozásnak
megfelelő kezelését Megrendelő felé igazolni. E kötelezettség elmulasztásából származó
felelősség Vállalkozót terheli.
6.10. A teljesítés akkor minősül elfogadottnak, ha a Vállalkozó a beépített anyagokról származási
bizonyítványt és megfelelő tanúsítványt állít ki. Ezen dokumentumok hiányában a teljesítés nem
minősül elfogadottnak.
6.11. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 322/2011. (X.30.) Korm.
rendelet 26.§-a alapján a Vállalkozó köteles a jelen vállalkozási szerződés megkötésére és teljes
időtartama alatt a jelen vállalkozási szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan a beruházás
teljes nettó értékével megegyező és legalább 10.000.000 (tízmillió) Ft/káresemény értékű teljes
körű felelősségbiztosítást fenntartani.
6.12. A jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munka helyszínén a vagyonvédelemért a műszaki
átadás megtörténtéig a Vállalkozó tartozik felelősséggel, annak költségeit a Vállalkozó viseli.
6.13. A Vállalkozó az Ajánlatában foglaltak szerint vállalja, hogy a szerződés teljesítésébe, annak
teljes időtartama alatt biztosítja egy …… hónap [a Vállalkozó ajánlata szerint kitöltendő] MV-É
felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező felelős műszaki vezető
rendelkezésre állását.
7.

A szerződés hatályba lépése, teljesítési határidő és késedelmes teljesítés

7.1. A jelen szerződés aláírásának időpontjában lép hatályba.
7.2. Teljesítési határidő
Végteljesítési határidő: 2019.05.31.
A Megrendelő előteljesítést elfogad.
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7.3. A jelen szerződés 7.2. pontjában rögzített végteljesítési határidő Vállalkozónak felróható okból
eredő, késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő késedelmes teljesítési kötbért érvényesíthet,
amelynek napi mértéke az – áfa nélkül számított – teljes vállalkozási díj 0,3 %-a, de legfeljebb –
az áfa nélkül számított – teljes vállalkozási díj 20%-a.
Harminc naptári napot meghaladó késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő jogosult a
szerződéstől elállni, illetve a szerződést azonnali hatállyal felmondani; ebben az esetben a
Vállalkozó viseli a szerződés nem teljesítéséből adódó következményeket. Ebben az esetben a
Megrendelő jogosult arra, hogy a fennmaradó, vagy hiányzó munkálatokat harmadik személy által
a Vállalkozó költségére és veszélyére elvégeztesse, aminek során az ezzel kapcsolatos
többletköltségek a Vállalkozót terhelik. Ezen túlmenően köteles Vállalkozó a Megrendelő részére
a ténylegesen felmerülő károkat is megtéríteni. A felróhatóság hiányát a Vállalkozónak kell
bizonyítania.
8. A munka ellenőrzése és átvétele
8.1. A Megrendelő, illetve az általa kijelölt személy vagy szervezet a Vállalkozó tevékenységét –
beleértve az alvállalkozók munkavégzését is – minden korlátozás nélkül, bármikor jogosult
ellenőrizni.
8.2. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a
munkahelyen vezetett építési naplóban kötelesek egymással közölni.
8.3. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanuk értesíteni, amely a
teljesítés eredményességét, vagy a határidő tartását veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés
elmulasztásából eredő mindennemű kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.
8.4. A műszaki átadás-átvétel megkezdésére csak akkor kerülhet sor, ha a beruházás elkészült, és a
szükséges dokumentumok hiánytalanul rendelkezésre állnak.
8.5. Megrendelő a Vállalkozó által készre jelentett teljesítést átadás-átvételi eljáráson veszi át,
melynek során jegyzőkönyvben rögzítendők a fontosabb megállapítások, az esetleges minőségi és
mennyiségi kifogások, az érvényesíteni kívánt szavatossági igények.
8.6. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a teljesítés olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt,
amelyek a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák. A Vállalkozó határidőben teljesít
akkor, ha a végteljesítésre vonatkozó készre jelentést legkésőbb a 7.2. pont alapján meghatározott
készre jelentési határidőre a Megrendelőnek megküldi.
8.7. A Szerződő felek kikötik, hogy az átadás-átvételi eljárás csak akkor eredményes, a Vállalkozó
csak akkor teljesít szerződésszerűen, ha az átadás-átvétel, illetőleg a használatba vételi eljárás
során nincs mennyiségi és olyan minőségi hiba vagy hiányosság, amely az üzembe helyezést
meggátolhatja. Ellenkező esetben e szerződés szerint Megrendelő mindaddig jogosult az átadásátvételt megtagadni, amíg a Vállalkozó hiba-, illetve hiánymentesen nem teljesít.
8.8. A Kbt. 135. § (2) bekezdésének megfelelően az építési beruházás megvalósítására kötött
kivitelezési szerződés esetében, ha a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a
Megrendelő a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt
követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a
szerződésben – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – meghatározott határidőben nem
fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.
8.8. A műszaki átadás-átvétel feltétele a fentieken túl:
 jogszabály szerint építési napló
 megvalósulási tervek
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műbizonylatok, szállítói megfelelőségi nyilatkozatok
felelős műszaki vezetői nyilatkozat
közműnyilatkozatok, szakhatósági nyilatkozatok/jegyzőkönyvek, amennyiben releváns
mérési- és próba jegyzőkönyvek (pl. érintésvédelem, nyomás- és tömörségi próba,
vízminőség, stb.)
 kivitelezői nyilatkozatok, amennyiben releváns
bemutatása és átadása.
8.9. Hibás teljesítésnek minősül különösen, ha Vállalkozó a munka eredményére tekintettel nem tartja
– illetve nem tartotta – be a vonatkozó jogszabályok, engedélyek, ágazati előírások, szabványok
előírásait, a szakma általánosan elfogadott előírásait, valamint figyelmen kívül hagyta a
Megrendelő elvárásait az általa elvégzett munka eredményével kapcsolatban.
8.10. A műszaki ellenőr által igazolt eredményes műszaki átadás-átvételt követően a Megrendelő
teljesítési igazolást állít ki.
9. Szerződéses ár
9.1. A szerződéses ár átalányár.
9.2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján Vállalkozó által elvégzendő munkáért járó
vállalkozási díj összege:
Nettó …………………..,- HUF
Áfa …..%,- HUF
Bruttó ……………,- HUF
9.3. Megrendelő kijelenti, hogy a munkák pénzügyi fedezetét a VP-3-4.2.1-15 azonosítószámú
Projekt, valamint saját forrás biztosítja. A támogatási intenzitás: 50 %. A finanszírozás módja:
utófinanszírozás.
10. Fizetési feltételek
10.1.

Előleg igénylése

Előleg fizetésére a Kbt. 135.§ (7) bekezdése, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§-a
szerint kerülhet sor, maximum a szerződésben foglalt – áfa nélkül számított – teljes
ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg erejéig. Az előleg a szerződésben foglaltak szerint a
részszámlából kerül levonásra. Az előleggel az első részszámla kiállításáig el kell számolni.
10.2. A Megrendelő az előlegszámlán felül 5 db számlát lehet benyújtani az alábbi részletezettség
szerint:
1 részszámla: alapozási munkálatok befejezése;
2. részszámla: acél szerkezet és szendvicspanel tető és oldalfal szerkezetek elkészítése;
3. részszámla: építészeti kialakítás befejezése (padozat, burkolatok, nyílászárók) ill.
gépészeti és villamos
4. részszámla: hűtő technológia befejezése
5. végszámla: külső munkálatok és teljes befejezés
10.3. A teljesítés igazolás kiadásának, illetve az elismerés megtagadásának határidejére a Kbt. 135.§
(1) és (2) bekezdései az irányadóak.
10.4. A Megrendelő a Vállalkozó műszaki ellenőr által igazolt teljesítése alapján – a Megrendelő
részéről kiállított teljesítés igazolás kiadását követően – benyújtott részszámla és végszámla
alapján esedékes vállalkozási díjat a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdése szerint, alvállalkozó
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igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. rendelet”)
32/A.-32/B.§ foglaltak szerint – a hatályos adójogszabályok figyelembe vételével – teljesíti.
A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét a Korm. rendelet 32/B.§-ára, mely szerint a Korm.
rendelet 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta nettó módon
számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozónak a
teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha
a) az alvállalkozó a Vállalkozó rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától
számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást,
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
vagy
c) a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló
kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást.
A Vállalkozó az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő köztartozás
erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére az
Vállalkozó elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a
kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi
adóra nem terjed ki.
A számlák kifizetése minden esetben a Megrendelő számlájáról banki átutaláson keresztül
történik. A kifizetések pénzneme: HUF.
További irányadó jogszabályok: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról, 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről.
A Megrendelő felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozás tárgyát képező munka az általános
forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. törvény (továbbiakban: „Áfa tv.”). 142.§ (1) bekezdés b)
pontja szerint a fordított adózás hatálya alá tartozik és ennek megfelelően a jogszabály szerinti
áfát a Megrendelő vallja be és fizeti meg.
Figyelembe kell venni továbbá a VP-3-4.2.1-15 pályázati konstrukciókra vonatkozó kifizetési
előírásokat is.
11. Hibás teljesítés, nemteljesítés, a kötbérkövetelés érvényesítése
11.1. Ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít, a Megrendelő hibás teljesítési
kötbért érvényesíthet, amelynek mértéke a hibával érintett munkarészre vonatkozó – áfa nélkül
számított – vállalkozási díj 20 %-a.
A Vállalkozó hibásan teljesít, ha az elkészült létesítmény (munkarész) a rendeltetésszerű
használatra alkalmatlan. Hibás teljesítésnek minősül különösen, ha Vállalkozó a munka
eredményére tekintettel nem tartja – illetve nem tartotta – be a vonatkozó jogszabályok,
engedélyek, ágazati előírások, szabványok előírásait, a szakma általánosan elfogadott előírásait,
valamint figyelmen kívül hagyta a Megrendelő elvárásait az általa elvégzett munka eredményével
kapcsolatban.
11.2. A teljesítés Vállalkozónak felróható elmaradása esetén a Megrendelő meghiúsulási kötbért
érvényesíthet, melynek mértéke az – áfa nélkül számított – teljes vállalkozási díj 20 %-a.
11.3. A Megrendelő a jelen szerződés Vállalkozónak felróható késedelméből eredő meghiúsulása
esetén jogosult a késedelmes teljesítési és meghiúsulási kötbér együttes érvényesítésére.
Megrendelő jogosult továbbá a késedelmes és hibás teljesítési kötbér együttes érvényesítésére is.
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A Vállalkozótól követelhető kötbérek maximális mértéke a teljes – áfa nélkül számított –
vállalkozási díj 40%-a.
11.4. A Megrendelő a kötbér követelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti. Amennyiben a
Vállalkozó a felhívás kézhezvételét követő 8 napon belül érdemi – indoklással és bizonyítékokkal
alátámasztott – kimentést nem tesz, akkor a kötbérkövetelés a Vállalkozó részéről elismertnek
tekinthető és ezzel, mint a Kbt. 135.§ (6) bekezdés szerinti, a jogosult által elismert, egynemű és
lejárt követelés – beszámíthatóvá válik. A kötbér a Vállalkozó számlájából kifizetéskor kerül
levonásra.
12. Jótállás
A jótállási idő 24 hónap, mely időtartama a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától kezdődik.
13. A szerződés módosítása, elállás a szerződéstől, a szerződés felmondása
13.1. Jelen szerződést a szerződő felek a Kbt. 141. §-ában foglalt feltételek esetén jogosultak
módosítani.
13.2. A Megrendelő jogosult a szerződéstől a szerződés 7.3. pontja szerint az ott írt feltételekkel
elállni.
13.3. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni.
Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá
vált, hogy a Vállalkozó a munkáját csak olyan késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a
Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok
szerint kártérítést követelhet.
13.4. A jelen szerződés vonatkozásában a Kbt. szerződés felmondására vonatkozó 143. §-ának
rendelkezései is irányadóak.
13.5. A Megrendelő kiköti az elállás jogát arra az esetre, ha a Vállalkozó ellen a szerződéskötést
követően felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére
irányuló eljárás indul.
14. Felek együttműködése
14.1. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés tárgyának kivitelezése során együttműködnek.
A Vállalkozó által a kapcsolattartásra kijelölt személy(ek):
Név
................................
Beosztás
................................
Telefonszám
.................................
Fax szám
.................................
Címe
..................................
A Megrendelő intézkedésre jogosult képviselője:
Név
Beosztás
Telefonszám
E-mail címe
Címe
A Megrendelő műszaki ellenőre:
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Név
Beosztás
Telefonszám
Fax szám
Címe

...................................
..................................
....................................
....................................
.......................................

14.2. A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban, a másik Fél székhelyére címezve, ajánlott,
tértivevényes levél és telefax útján teszik meg. A szerződő felek egymásnak küldött értesítései a
kézbesítés napján lépnek hatályba. A Felek helyszíni képviselői írásbeli nyilatkozataikat építési
napló útján teszik meg.
15. Jogviták rendezése
A Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat békésen, peres út mellőzésével
igyekeznek rendezni. Amennyiben a vita rendezése, a kezdeményezéstől számított 30 napon belül
nem vezet eredményre, úgy a vitát bármelyik fél jogosult a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező Bíróság elé terjeszteni.
16. Záró rendelkezések
16.1. A Felek megállapodnak és a Vállalkozó kifejezetten hozzájárul, hogy a teljesítés során keletkező,
a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi korlátozás nélküli, harmadik
személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá a jelen szerződés alapján a Megrendelő
jogot szerezzen az alkotás (terv) átdolgozására.
16.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény („Ptk.”), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény („Kbt.”), továbbá az
egyéb jelen szerződésre vonatkozóan alkalmazandó építésügyi és egyéb jogszabályok jelen
szerződésre hatályos előírásai alkalmazandóak.
16.3. A szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre.
Jelen szerződést a felek elolvasták, megértették és azt, mint ügyleti akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Kelt: …………………, (…)

Megrendelő

Vállalkozó

Mellékletek:
Beárazott költségvetés
A szerződés 6.15. pontja szerinti szakember önéletrajza
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MELLÉKLETEK
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1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP
Ajánlattevő1 neve:…………………………………………………………………………......
Ajánlattevő címe: ……………………………………………………………………………..
A Németh György egyéni vállalkozó ajánlatkérő „Húsfeldolgozó és daraboló üzem létesítése a
Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban
című, VP-3-4.2.1-15 kódszámú felhívás keretében nyertes 1766926207 azonosító számú projekt
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásában az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott valamennyi információ és feltétel ismeretében és azokat elfogadva
az alábbi ajánlatot teszem:

Szempont

Ajánlat

1) Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)
nettó …..……………. Ft
2) A szerződés teljesítésében résztvevő szakember MV-É vagy azzal
egyenértékű műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalata
(hónap)2

…………… hó

..............................., ……… év ................. hó ........ nap

……………………………….
cégszerű aláírás

1

2

Közös ajánlattétel esetén a konzorcium elnevezését és elérhetőségi adatait, ezt követően a képviseletre és
kötelezettségvállalásra meghatalmazott vezető konzorciumi tag nevét és elérhetőségi adatait, majd a konzorciumi tagok
nevét és címét kell megadni; a Felolvasólapot ez esetben értelemszerűen módosítani lehet. Közös ajánlattétel esetén a
Felolvasólapot elegendő, ha a képviseletre és kötelezettségvállalásra jogosított konzorciumi partner cégszerűen aláírja.
Az ajánlatot egész hónapokban kell megtenni. 0, azaz nulla hónap is megajánlható (ebben az esetben az ajánlati
elem a kiosztható minimális pontszámot (1 pont) kapja). Az ajánlatkérő a 60 hónap és ennél kedvezőbb
megajánlásokra egyaránt a maximális pontszámot (100 pont) adja.

13

1/A. számú melléklet

INFORMÁCIÓS ADATLAP3
Ajánlattevő neve:

……………………………………………………………………....

Ajánlattevő címe:

……………………………………………………………………....

Ajánlattevő telefonszáma:

……………………………………………………………………....

Ajánlattevő fax száma:

……………………………………………………………………....

Ajánlattevő e-mail címe:

……………………………………………………………………....

Ajánlattevő cégjegyzékszáma: ……………………………………………………………………....
Ajánlattevő adószáma:

……………………………………………………………………....

Kapcsolattartó neve :

……………………………………………………………………....

4

..............................., ……… év ................. hó ........ nap

……………………………….
cégszerű aláírás

3
4

Közös ajánlattétel esetén ezen adatlapot minden ajánlattevő vonatkozásában be kell nyújtani.
Közös ajánlattétel esetén a kapcsolattartó nevét csak a közös ajánlattevők képviseletre jogosult tagja (konzorcium vezető)
esetében kell megadni.
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2. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT5
A KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALATT NEM ÁLLÁSRÓL

Alulírott(ak) ………………………................................................................................................. (név),
a(z) …………….…........................................................................... (képviselt cég, szervezet vagy
személy neve) ajánlattevő képviseletében nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet nem áll a
Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

........................................, ……… év ................. hó ........ nap

……………………………….
cégszerű aláírás

5

Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlathoz.
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2/A. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT6
A KBT. 62.§ (1) BEKEZDÉS K) PONT KB) PONTJA SZERINTI KIZÁRÓ OK VONATKOZÁSÁBAN
A 321/2015. (X. 30.) KORM. RENDELET 8.§ I) PONT IB) ALPONTJA, ILLETVE A 10. § G) PONT GB)
ALPONTJÁBAN FOGLALTAK SZERINT

Alulírott(ak) ………………………................................................................................................. (név),
a(z) …………….…........................................................................... (képviselt cég, szervezet vagy
személy neve) ajánlattevő képviseletében az alábbi nyilatkozatot teszem:
Az általam képviselt szervezet a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) pontja vonatkozásában, a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a 8.§ i) pont ib) alpontjában, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában
foglaltak szerint nyilatkozom, hogy olyan társaságnak minősül, melyet
- NEM JEGYEZNEK SZABÁLYOZOTT TŐZSDÉN vagy, amelyet
- SZABÁLYOZOTT TŐZSDÉN JEGYEZNEK7.
Arra az esetre, ha az általam képviselt céget NEM JEGYZIK SZABÁLYOZOTT TŐZSDÉN8:
nyilatkozom– a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény („pénzmosásról szóló törvény”) 3. § 38. pontja a), b) vagy d)
alpontja szerint definiált – valamennyi tényleges tulajdonos9 nevéről és állandó lakóhelyéről:
Név
Állandó lakóhely

a)

VAGY
b)

nyilatkozom, hogy az általam képviselt cégnek a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pontja a), b)
vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs.

........................................, ……… év ................. hó ........ nap

……………………………….
cégszerű aláírás
6
7
8

9

Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlathoz.
A megfelelő aláhúzandó, vagy a nem megfelelő törlendő.
A helyes állítást (a) vagy b) pont) kérjük aláhúzni, vagy más módon egyértelműen jelölni és az a) pont esetén a
pénzmosásról szóló törvény 3.§ r) pontja ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonost
kérjük a táblázatban megadni (a sorok bővíthetőek).
2017. évi LIII. törvény („pénzmosásról szóló törvény”) 3. § 38. pont tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül
vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott
módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy
egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon
jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal
összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. §
(2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
c) […],
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő
kedvezményezetteket már meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták
meg, vagy
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,
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3. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT10
ALVÁLLALKOZÓ KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALATT NEM ÁLLÁSÁRÓL

Alulírott(ak) ………………………................................................................................................. (név),
a(z) …………….…........................................................................... (képviselt cég, szervezet vagy
személy neve) ajánlattevő képviseletében kijelentem, hogy nem veszek igénybe a Kbt. 62.§ (1) és (2)
bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.

........................................, ……… év ................. hó ........ nap

……………………………….
cégszerű aláírás

10

Közös ajánlattétel esetén a jelen nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek be kell nyújtani.

17

4/A. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
KBT. 66.§ (2) BEKEZDÉS SZERINT11

Alulírott(ak) ……………………….................................................................................. (név),
a(z)

…………….…......................................................................................................................

ajánlattevő képviseletében kijelentem12, hogy az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban, az esetleges kiegészítő tájékoztatásban és a szerződés tervezetben foglalt
feltételeket megismertük, azokat elfogadjuk, nyertességünk esetén – illetve a nyertes visszalépése
esetén, ha az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezetként (személyként) az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben az ajánlatkérő
megjelöl – a szerződést megkötjük és teljesítjük.
A megajánlott ellenszolgáltatást a Felolvasólap tartalmazza.

................................., ……… év ................. hó ........ nap

……………………………….
cégszerű aláírás

11

12

A Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján az ajánlat papír alapú példányának a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat
eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
Közös ajánlattétel esetén minden konzorciumi partnernek az ajánlathoz kell csatolnia e nyilatkozatot.
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4/B. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
KBT. 66.§ (4) BEKEZDÉS SZERINT

Alulírott(ak) ……………………….................................................................................. (név),
…………….…......................................................................................................................

a(z)

ajánlattevő képviseletében nyilatkozom13, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint14:
-

mikrovállalkozásnak

-

kisvállalkozásnak

-

középvállalkozásnak

minősülök,
-

nem tartozom a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatály alá.

................................., ……… év ................. hó ........ nap

……………………………….
cégszerű aláírás

13
14

Közös ajánlattétel esetén minden konzorciumi partnernek az ajánlathoz kell csatolnia e nyilatkozatot
A megfelelő szöveg aláhúzandó.
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5. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT15
KBT. 66.§ (6) BEKEZDÉS A) ÉS B) PONTJA SZERINT

Alulírott(ak) ………………………................................................................................................. (név),
a(z)
…………….…......................................................................................................................
ajánlattevő képviseletében kijelentem az alábbiakat:
a) Kijelentem, hogy a közbeszerzésnek VAN / NINCS16 olyan része (részei), amelynek teljesítéséhez
alvállalkozót17 veszek igénybe.
Kijelentem, hogy a közbeszerzésnek az alábbi részeinek18 teljesítéséhez veszek igénybe
alvállalkozót19:
- …………………………………….
- …………………………………….
b) Kijelentem, hogy a közbeszerzés fent megnevezett részei tekintetében az alábbi alvállalkozókat
kívánom igénybe venni (az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozókat kell megjelölni)20:
Alvállalkozó neve

Alvállalkozó címe
(székhelye)

Alvállalkozó
adószáma

A közbeszerzésnek az a
része21, amelynek
teljesítésében az
alvállalkozó közre fog
működni

................................., ……… év ................. hó ........ nap

……………………………….
cégszerű aláírás

15

Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek csatolni kell e nyilatkozatot.
A megfelelő aláhúzandó, vagy a nem megfelelő törlendő.
17
A Kbt. 3.§ 2. pontjában foglalt értelmező rendelkezés szerint alvállalkozó „az a gazdasági szereplő, aki (amely) a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz
részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót;”.
18
A jelen nyilatkozat értelmezésében a rész munkarészt, azaz az alvállalkozó által megvalósításra kerülő feladatot jelenti.
19
Értelemszerűen csak akkor töltendő ki, ha a közbeszerzésnek van olyan része (részei), amelynek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe.
20
Értelemszerűen csak akkor töltendő ki, ha az ajánlattevő igénybe kíván venni alvállalkozót és az ajánlat benyújtásakor már
ismeri az igénybe venni kívánt alvállalkozókat. A sorok bővíthetőek.
21
A jelen nyilatkozat értelmezésében a rész munkarészt, azaz az alvállalkozó által megvalósításra kerülő feladatot jelenti.
16

20

6. számú melléklet

NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLAT TÉTELÉRŐL22

Alulírottak
……………………………………………………………………. (név)
……………………………………………………………………. (név)
az alábbiakban megnevezett ajánlattevők képviseletében kijelentjük, hogy közös ajánlatot nyújtunk be.
-

…………………………………………………………........................ (cégnév, székhely),
…………………………………………………………………............ (cégnév, székhely)

Kifejezetten tudomásul vesszük, hogy a közbeszerzés tárgya megvalósításával összefüggő szerződéses
teljesítéséért egyetemleges felelősség terhel.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy az ajánlatkérővel történő kapcsolattartásra,
képviseletünkre és a nevünkben történő kötelezettségvállalásra a jelen közbeszerzési eljárásban,
továbbá a közbeszerzési eljárás alapján létrejövő szerződés megkötésekor, valamint a szerződés
teljesítése során
a(z) …..……………………………………………………………………………………….. (cégnév,
székhely) konzorciumi tag jogosult.
A fentiek szerinti képviseletre felruházott konzorciumi tag nevében eljáró személy(ek) megnevezése
és elérhetősége (postai cím, fax, email):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

…………………………, ……….. év ………………. hó …………. nap

………………………………………..
Cégszerű aláírás

22

..……………………………………….
Cégszerű aláírás

A jelen nyilatkozati minta formája (például kettőnél több konzorciumi partner esetén) szükség szerint értelemszerűen
módosítható. A nyilatkozat érdemi tartalma azonban a forma esetleges módosítása során sem kerülhet módosításra!

21

IRATJEGYZÉK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.

Fedőlap
Tartalomjegyzék (oldalszámmal ellátott)
Felolvasólap (1. számú melléklet)
Hiánytalanul beárazott költségvetési kiírás (A beárazott költségvetési kiírást kérjük, hogy excel
formátumban elektronikus adathordozón is szíveskedjenek csatolni!)
Információs Adatlap (1/A. számú melléklet)
Ajánlattevői nyilatkozat(ok) a kizáró okok fenn nem állásáról (2. számú melléklet)
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok
vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont
gb) alpontjában foglaltak szerint (2/A. számú melléklet)
Ajánlattevői nyilatkozat az alvállalkozó kizáró okok hatálya alatt nem állásáról (3. számú
melléklet)
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást egyszerű másolatban.
Ajánlattevői nyilatkozat(ok) Kbt. 66.§ (2) és (4) bekezdése szerint (4/A. és 4/B. számú melléklet)
Ajánlattevői nyilatkozat(ok) Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja szerint (5. számú melléklet)
Közös ajánlat tétele esetén (csak akkor csatolandó, ha releváns):
- Nyilatkozat közös ajánlat tételéről (6. számú melléklet)
- Konzorciumi megállapodás
Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási jogosultságának igazolására csatolni
kell az ajánlattevő, az alvállalkozó (amennyiben az ajánlatban nyilatkozata csatolásra kerül)
részéről a cégjegyzésre jogosult hatályos aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának (Ctv. 9.
§-a) egyszerű másolati példányát.
Ha az ajánlatban csatolt nyilatkozato(ka)t nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, az erre vonatkozó,
a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást is csatolni kell.
A benyújtott nem magyar nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordítását az adott
dokumentumot követően közvetlenül csatolni kell. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

Az ajánlatot
1 (egy) eredeti papír alapú példányban, továbbá
2 (két) példány a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus (pdf. formátumban)
másolati példányban (CD/DVD)
kell beadni.

22

