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Szerződéses feltételek 
 

V Á L L A L K O Z Á S I  S Z E R Z Ő D É S  
/ t e r v e z e t /  

 

Megrendelő neve Solt Város Önkormányzata  
Drágszél Község Önkormányzata 
Dunapataj Nagyközség önkormányzata 
Dunavecse Város Önkormányzata 
Harta Nagyközség Önkormányzata 
Homokmégy Község Önkormányzata  
Miske Község Önkormányzata 

címe Solt Város Önkormányzata, 
6320 Solt, Béke tér 1. 
Drágszél Község Önkormányzata 
6342 Drágszél, Kossuth u. 18. 
Dunapataj Nagyközség önkormányzata 
6328 Dunapataj, Petőfi Sándor utca 20. 
Dunavecse Város Önkormányzata 
6087 Dunavecse, Fő út 43. 
Harta Nagyközség Önkormányzata 
6326 Harta, Templom u. 68. 
Homokmégy Község Önkormányzata  
6341 Homokmégy, Kossuth u. 16. 
Miske Község Önkormányzata 
6343 Miske, Fő u. 18. 

adószáma Solt Város Önkormányzata, 
15724478-2-03 
Drágszél Község Önkormányzata 
15540313-1-03  
Dunapataj Nagyközség önkormányzata 
15724430-2-03 
Dunavecse Város Önkormányzata 
15724447-2-03 
Harta Nagyközség Önkormányzata 
15724461-2-03 
Homokmégy Község Önkormányzata  
15337434-2-03 
Miske Község Önkormányzata 
15337441-2-03 

képviselője  

 

Vállalkozó neve  

címe  

cégjegyzékszáma  

adószáma  

képviselője  

számlavezető pénzintézete  

bankszámla száma  
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Előzmények 

 
Megrendelők „EFOP153 - Rendezvények a Solti konzorciumban” tárgyában a Kbt. 113. § (1) 
bekezdés szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indítottak.  
 
Megrendelők a szolgáltatás-megrendelést a „Solti konzorcium EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások 
fejlesztése” című, EFOP-1.5.3-16-2017-00016 azonosítószámú pályázat keretében és 
finanszírozásából valósítják meg.  
 
Megrendelők a közbeszerzési eljárás során a Vállalkozót hirdették ki nyertesnek, amelynek alapján 
a Felek az alábbi szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötik egymással. Ahol a szerződés 
Megrendelőt említ, ott értelemszerűen valamennyi megrendelő (valamennyi települési 
önkormányzat) értendő, kivéve, ha ettől eltérő megfogalmazást használ a szerződés szövegezése. 
 
Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a közbeszerzési eljárás során keletkezett 
valamennyi irat. 
 

1.2.A Szerződés tárgya 
 
1.1.  A szerződés tárgya: EFOP153 - Rendezvények a Solti konzorciumban. 
 

A teljesítés helye: Bács-Kiskun Megye, Drágszél, Dunapataj, Dunavecse, Harta, Homokmégy, 
Miske és Solt települések 
 

1.2. Vállalkozó jelen szerződés, valamint a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, 
dokumentációja, különösen annak műszaki leírása alapján az alábbi feladatok ellátására 
köteles: 
 
108 db rendezvény (Drágszél: 1 rendezvény, Dunapataj: 22 rendezvény, Dunavecse: 23 
rendezvény, Harta: 6 rendezvény, Homokmégy: 9 rendezvény, Miske: 21 rendezvény, Solt: 26 
rendezvény) kapcsán a rendezvények megszervezésével, résztvevők, előadók, fellépők 
meghívásával, kapcsolatos előkészítési, szervezési és egyéb feladatok ellátása a műszaki 
leírásban és a tételes költségvetésben foglaltak szerint. 
 
Tervezett időpont:  
A rendezvények tervezett időpontjait a műszaki leírás tartalmazza. A konkrét időpontot az 
érintett települési önkormányzattal, mint Megrendelővel a rendezvények megkezdése előtt 
legalább 30 nappal egyeztetni szükséges. 
 

1.3. A Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés 
elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás 
során, illetve a Szerződés megkötésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsátott egyéb 
dokumentumokat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. 
A Vállalkozó a vállalkozói díjat ezen információk figyelembevételével állapította meg. 
 

1.4.  A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy átvette a jelen Szerződés tárgyát 
képező munkák elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, és ezek a birtokában vannak, 
elolvasta és megértette ezek tartalmát, megkapott minden általa igényelt magyarázatot. A jelen 
Szerződés követelményei szerint a Vállalkozó vállalja a munkák megvalósítását, és az átvett 
dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Vállalkozó a Szerződésből eredő kötelezettségeit 
szerződésszerűen teljesíteni tudja. Fentiek alapján a Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés 
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szerinti munkákat megismerte, az arra adott ajánlata teljes körű, és tudomásul veszi, hogy a nem 
megfelelő felmérésből, vagy egyéb, pl. számítási hibából adódó többletmunkák miatt megtérítési 
igénnyel a Megrendelővel szemben nem jogosult fellépni. Vállalkozó kijelenti azt is, hogy a 
munkák nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt semmilyen egyéb többlet-
követeléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. 

 
1.5. A szerződés hatálya annak keltétől 510 napig tart, azaz a szerződést Felek határozott időtartamra 

kötik. Bármelyik fél jogosult a szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén rendkívüli 
felmondással felmondani.  

 
2. Vállalkozói díj 

 
2.1 Vállalkozót a fenti feladatok teljes körű és maradéktalan teljesítése esetén  

 
.................... Ft + ÁFA, azaz .......................................... forint + ÁFA 

 
vállalkozói díj illeti meg, amely díj a teljesítéshez kapcsolódó minden egyéb, járulékos költséget 
tartalmaz, azaz Vállalkozónak ezen összegen felül költségigénye a Megrendelő felé nem lehet. 
Az egyes megrendelőkre, illetve rendezvényekre eső díjat a tételes költségvetés tartalmazza. 
 

2.2 Felek a vállalkozói díjra eső általános forgalmi adó mértékét a mindenkor hatályban lévő 
ÁFA törvénynek megfelelően számolják el.  
 

2.3 A vállalkozói díj átalányösszeg. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díjat az ellátandó 
feladatoknak, az igénybeveendő alvállalkozók, fellépők díjazásának, szükséges eszközök 
biztosításának és minden egyéb releváns körülménynek az ismeretében határozta meg. 

 
2.4 Vállalkozó számlát az alábbiak szerint jogosult kiállítani: 


A teljesítés során Megrendelőnként (településenként) legfeljebb 3 db részszámla és 1 db 
végszámla nyújtható be a szerződésszerű (rész)teljesítést követően. Drágszél tekintetében 1 db 
végszámla nyújtható csak be, mivel egy rendezvény kerül megrendezésre. Az egyes települések 
területén megtartott rendezvények vállalkozói díja az adott település felé számlázandó. 
  
Részszámlát a tételes költségvetés alapján lehet benyújtani, a már teljesített rendezvények után, 
legalább a vállalkozói díj 20 %-áról, legfeljebb 50 %-áról. A Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő 
pénzügyi ütemterve a jelen szerződés mellékletét képezi. Előleg fizetése esetén annak összege a 
végszámlából kerül levonásra. 
 
Vállalkozó a számlá(ka)t annak keltétől számított 30 napos fizetési határidővel állítja ki. A 
számlá(ko)n szerepelnie kell a szerződés tárgyának és a projektazonosítónak (EFOP-1.5.3-16-
2017-00016). A számla melléklete a Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás, a számlával 
érintett időszakban teljesített rendezvények pontos felsorolásával. A számlához a Vállalkozónak 
számlarészletezőt kell készítenie, mely a közbeszerzési eljárásban kiadott bontás szerint 
tartalmazza a megvalósított rendezvény-elemeket. 
 

2.5 Megrendelő a vállalkozói díj (előleg kifizetése esetén a kifizetett előleggel csökkentett) 
összegét – a Teljesítési igazolás aláírását követően – szabályszerűen kiállított és a szükséges 
mellékletekkel együtt, megfelelő példányban benyújtott számlák alapján egyenlíti ki. 
Mindegyik település maga teljesíti a területén megtartott rendezvényre eső vállalkozói díj 
összegét. 
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2.6 A Vállalkozó által benyújtott számlának meg kell felelnie a számviteli törvényben 
foglaltaknak.  
 

2.7 A vállalkozói díj kifizetésének feltételeit a Polgári Törvénykönyv (2013.évi V. törvény) 
rendelkezései szabályozzák.  
 

2.8 Vállalkozó által benyújtott jogos számlakövetelés késedelmes kiegyenlítése esetén, Vállalkozó 
jogosult a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot érvényesíteni a Megrendelővel 
szemben. 


2.9 A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a 
szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek 
fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 


2.10 Előleg fizetése esetén: Megrendelő az áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 20 %-a 
mértékéig előleg igénylésének lehetőségét biztosítja. Az előleg összege a végszámlából kerül 
levonásra.   
Vállalkozó e jogára figyelemmel ……….. Ft (azaz ……………….. forint) előleg megfizetését 
kérte.  
 

2.11 Az előlegszámla ellenértéke banki átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1) 
bekezdésnek megfelelően 30 napos fizetési határidővel. 
 

2.12 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a fentieken túlmenően további előleget nem igényelhet, a 
Megrendelő további előleget nem adhat. 

 
2.13 Amennyiben a Szerződés megszűnésekor vagy megszűntetésekor az előleg a Megrendelőt 

terhelő fizetési kötelezettségek teljesítésére még nem került maradéktalanul felhasználásra, 
Vállalkozó köteles az előleg fel nem használt részét legkésőbb a Szerződés megszűnését követő 
harmadik munkanapig visszafizetni. 

 
3. A teljesítés igazolása, kapcsolattartás 

 
3.1 A teljesítés igazolására valamennyi megrendelő esetén az adott település polgármestere 

jogosult. 
 

3.2 A teljesítést alátámasztó dokumentáció 
Jelen szerződés teljesülését alátámasztó dokumentáció a következő:  
1 db CD, melyen megtalálhatók a következő elektronikus dokumentumok: 
 fotódokumentáció: a rendezvényekről készült fotók gyűjteménye 
 nyomtatott tájékoztatók, rendezvényekhez kapcsolódó brosúrák: elektronikus formában 
 

3.3 Szakmai kérdésekben kapcsolattartásra az alábbi személyek jogosultak: 
 

Megrendelő részéről Solt Város Önkormányzata  

név  

cím  

telefonszám  

e-mail cím  

Megrendelő részéről Drágszél Község Önkormányzata 
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név  

cím  

telefonszám  

e-mail cím  

Megrendelő részéről Dunapataj Nagyközség önkormányzata 

név  

cím  

telefonszám  

e-mail cím  

Megrendelő részéről Dunavecse Város Önkormányzata 

név  

cím  

telefonszám  

e-mail cím  

Megrendelő részéről Harta Nagyközség Önkormányzata 

név  

cím  

telefonszám  

e-mail cím  

Megrendelő részéről Homokmégy Község Önkormányzata  

név  

cím  

telefonszám  

e-mail cím  

Megrendelő részéről Miske Község Önkormányzata 

név  

cím  

telefonszám  

e-mail cím  

  

Vállalkozó részéről  

név  

cím  

telefonszám  

e-mail cím  

 
4. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

 
4.1. Megrendelő a teljesítés teljes időtartama alatt köteles a teljesítéshez szükséges minden adatot, 

információt és segítséget megfelelő időben a Vállalkozó részére megadni.  
 

4.2. Megrendelő köteles haladéktalanul szóban vagy írásban tájékoztatni a Vállalkozót minden 
olyan tényről, körülményről, amelyek a Vállalkozó teljesítését befolyásolhatják. Megrendelő 
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az együttműködési kötelezettsége késedelmes teljesítésével vagy megszegésével okozott 
károkért felelősséggel tartozik. 


4.3. Megrendelő köteles a Vállalkozó teljesítése során felmerülő, a Megrendelő részéről döntést 
igénylő kérdésekben a felmerülést követő 3 napon belül érdemben állást foglalni és döntését a 
Vállalkozóval közölni. 


4.4. A Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, ha  
a) a Vállalkozó szervezetében közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; 
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 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.  
 

5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
 

5.1. Vállalkozó köteles a teljesítés során az elvárható legnagyobb gondossággal eljárni, és a munkát 
a lehető legmagasabb színvonalon, határidőre elvégezni.  
 

5.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés időtartama alatt olyan képzett és tapasztalt személyi 
állománnyal és tárgyi feltételekkel, felszereléssel és eszközökkel rendelkezik, amely biztosítja 
a szerződéses kötelezettségeinek folyamatos és megfelelő minőségű teljesítését. 

 
5.3. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely 

a teljesítés eredményességét vagy határidőre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az 
értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felel. 

 
5.4. Vállalkozó a Szerződés egész időtartama alatt biztosítja a folyamatos munkavégzést, betegség, 

szabadság vagy más személyzeti probléma esetén haladéktalanul gondoskodik a 
helyettesítésről. Amennyiben a Megrendelő a Szerződés teljesítésében részt vevő személyek 
valamelyike ellen jogos kifogást emel, a Vállalkozó köteles helyette - a Megrendelő által 
elfogadott - más szakembert biztosítani. 


5.5. Vállalkozó biztosítja, hogy az ajánlatában megjelölt ………………. (név) szakember a 
szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. Előbbi szakember projektvezetőként felel a 
rendezvényszervezési tevékenység szerződésszerű ellátásáért, valamint azért, hogy 
Megrendelők a pályázat szerinti humánkapacitás-fejlesztési célkitűzéseiknek eleget tudjanak 
tenni. 

 
5.6. Vállalkozó jogosult a teljesítésbe harmadik személyt (alvállalkozót) bevonni, akiért úgy felel, 

mintha a rábízott munkát maga végezte volna el. 
 
5.7. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan alvállalkozó bevonását 

előzetesen bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt 
nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa 
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró 
okok hatálya alatt. 

 
5.8. Az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki, vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt 

vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban 
az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően – a 
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szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az 
alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés, vagy annak egy része nem lenne 
teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is 
megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a közbeszerzési eljárásban 
az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.  

 
5.9. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott 

alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a 
közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. 

 
5.10. Megrendelő, illetve az általa kijelölt személy a Vállalkozó és az alvállalkozó munkavégzését 

mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult ellenőrizni. Vállalkozó, illetve az 
érdekkörében eljáró személyek munkavégzését azonban az ellenőrzés szükségtelenül nem 
akadályozhatja. 

 
5.11. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapján Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes 

időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 
143.§ (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 
6.  Szerződésszegés jogkövetkezményei 

 
6.1. Amennyiben Vállalkozó jelen szerződés szerint meghatározott kötelezettségeinek olyan okból 

kifolyólag, amelyért felelős, határidőben nem tesz eleget, illetve bármilyen más módon 
megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségeit, Megrendelő a szerződésszegés tényét írásban 
feljegyzésben rögzíti, és határidő kitűzésével felhívja Vállalkozót a szerződésszegés 
megszüntetésére. Ennek eredménytelensége esetén a Megrendelő azonnali felmondásra 
jogosult. 
 

6.2. A szerződésszegés miatti póthatáridő tűzése nem mentesíti a Vállalkozót a késedelem 
jogkövetkezményei alól. 

 
6.3. A Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén a Megrendelő nem köteles előzetes írásbeli 

felszólítással élni, ebben az esetben jogosult közvetlenül azonnali hatállyal felmondani a jelen 
szerződést. 

 
6.4. Vállalkozó köteles a szerződésszegésből eredő – a jelen szerződésben meghatározott kötbéren 

felüli – károk megtérítésére, amennyiben a szerződésszegésért felelős. 
 
6.5. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A 

késedelmi kötbér alapja: a késedelemmel érintett rendezvényre eső vállalkozási díj nettó 
összege, mértéke: naptári naponként a nettó vállalkozási díj 1 %-a a késedelem időtartamára, 
de maximum 30 napi tétel. A késedelmi kötbér akkor jár, ha a késedelemért a Vállalkozó 
felelős. 

 
6.6. Megrendelő meghiúsulási kötbért köt ki a teljes nettó vállalkozási díj 20 %-ának megfelelő 

összegben, különösen,  
 ha a Vállalkozó a teljesítést megtagadja,  
 ha a teljesítés kizárólag a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül,  
 ha a Vállalkozó valamely rendezvénnyel 30 napot meghaladó késedelembe esik, 
 a szerződés Megrendelő általi, azonnali hatályú felmondása esetére. 

 
7. Kártérítési felelősség 
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7.1. Megrendelő a kötbérigény érvényesítésén túl követelheti a Szerződés megszegéséből eredő, 

igazolt kárának megtérítését a Ptk. kártérítési szabályai szerint. 
 

7.2. Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szerződés időtartama alatt bekövetkezett 
minden olyan kárért, amely a Vállalkozó munkavállalójának és/vagy alvállalkozójának a 
Szerződés teljesítése során, vagy azzal összefüggésben tanúsított magatartása, mulasztása, 
illetve egyéb szerződésszegő tevékenysége következményeként a Megrendelőnél keletkezik. 

 
7.3. Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésével összefüggésben keletkezett vagy a Megrendelőt 

egyéb okból fenyegető személyi sérülés vagy egyéb kár veszélyének elhárításához megtenni a 
szükséges intézkedéseket. 

 
8. Szellemi jog védelme  

 
8.1. Vállalkozó teljesítése során készített dokumentumai, mint szellemi termékei felett Megrendelő 

kizárólagos tulajdonjogot gyakorol, a szellemi termék szerzői jogvédelem alatt áll. 
 

8.2. Megrendelő a felhasználásra vonatkozó engedélyt harmadik személyre átruházhatja, és 
engedélyt adhat harmadik személynek a további felhasználásra. 

 
8.3. Vállalkozó díja a szellemi termék díját is magában foglalja. 
 

9. Titoktartás  
 

9.1. Felek a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott, a másik fél által üzleti titoknak 
minősített minden információt és adatot, vagy tényt (a továbbiakban: bizalmas információ) 
bizalmasan kezelnek és megőriznek. Felek a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott, a 
másik fél által üzleti titoknak minősített minden információt és adatot, vagy tényt (a 
továbbiakban: bizalmas információ) bizalmasan kezelnek és megőriznek. 
 
Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos információkat, egyéb 
adatokat csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet nyilvánosságra vagy 
harmadik személyek tudomására hozni, kivéve a közérdekű adatnak minősülő információt és 
egyéb, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott eseteket, különös figyelemmel az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
rendelkezéseire. 
 
Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozó, illetve bármely közreműködő harmadik személy 
vonatkozásában is köteles saját felelősségére gondoskodni - írásbeli „Nyilatkozat” formájában 
- az üzleti titok megtartásáról.  
 

9.2. A titoktartási kötelezettség a Szerződés hatályának megszűnését követően is fennáll. Felek a 
titoktartási kötelezettség megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. 
 

10. Egyéb rendelkezések  
 

10.1. Jelen szerződés a Felek kölcsönös egyetértésével, kizárólag írásban, a Kbt. 141.§-ban 
meghatározottak szerint módosítható vagy egészíthető ki. 
 

10.2. Felek továbbá rögzítik, hogy ha a Szerződésben foglalt valamely rendelkezés 
érvénytelennek bizonyulna, vagy azzá válna, az a Szerződés egészére nem hat ki. Felek 
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kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés hatályon kívüli vagy 
érvénytelenné vált rendelkezéseit a gazdaságilag elérni kívánt célhoz legközelebb álló 
szabállyal pótolják. 

 
10.3. Felek kijelentik, hogy jogképes, Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személyek, 

szerzési és ügyleti képességük nem korlátozott, jogaikat és kötelezettségeiket képviselőik útján 
gyakorolják. Felek képviseletében eljáró személyek kijelentik, hogy jogképes és cselekvőképes 
magyar állampolgárok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy képviseletére jogosultak, 
a Szerződés aláírásához szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek. 

 
10.4. A jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő minden vitájukat a felek megkísérlik 

békés úton rendezni. Sikertelenség esetére a pertárgy értéktől függően kikötik a Megrendelő 
székhelye szerinti Járásíróság, illetve Törvényszék kizárólagos illetékességét a vita 
rendezésére. 

 
10.5. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek 

minősülne, az nem eredményezi a szerződés többi rendelkezésének érvénytelenségét. Szerződő 
Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerződés egyéb rendelkezései érvényben 
maradjanak, és az érvénytelennek minősülő rendelkezés helyébe érvényes rendelkezést 
iktatnak be, amennyiben ez az ügyleti akarat kinyilvánítása szempontjából szükséges. 

 
10.6. Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű, úgy köteles jelen szerződéshez arra 

vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 

 
10.7. Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése során társadalmilag felelős 

módon, a jogszabályok messzemenő betartása mellett jár el, különös tekintettel az emberi jogok 
tiszteletben tartására, valamint a feketemunka kizárására. Vállalkozó jelen szerződés 
teljesítésébe bevonni kívánt valamennyi közreműködője tekintetében ezen elvárásokat 
érvényesíti. 

 
10.8. Vállalkozó szerződésből eredő jogait és/vagy kötelezettségeit – egyéb feltételek fennállta 

esetén is – kizárólag Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult harmadik 
személyre átruházni/átengedni. 

 
10.9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, 

különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény, és a vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint a Felhívás, a 
Közbeszerzési Dokumentum, továbbá Vállalkozó ajánlata az irányadóak. 

 
Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerződés megkötésére, az abban foglalt kötelezettségek 
vállalására és teljesítésére. Jelen szerződés Felek egybehangzó akaratából jött létre, …, azaz …. 
oldalon, összesen 8 példányban, melyből 1-1 példány a Megrendelőket, 1 példány pedig a 
Vállalkozót illeti.  
 
Mellékletek: Műszaki leírás 
  Tételes árazott költségvetés 
  Pénzügyi ütemterv 
 


