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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 

 

beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. 2.3. pontja alapján 
nyílt beszerzési eljárás lefolytatására 

 
1. A beszerzés tárgya 

 

1.1. A szerződés tárgya a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 
Ferencvárosi Csudafa Óvoda, 1097 Budapest, Óbester u. 9. részére napelemes rendszer telepítése. 
 

1.2. A beruházás célja az intézmény által felhasznált villamos energia megtermeléséhez szükséges rendszer 
kiépítése, így a fenntartási költség csökkentése.  

 

2. A szerződés típusának meghatározása 

 

Vállalkozási szerződés. 

 

3. A beszerzés tárgyának műszaki-szakmai leírása 

20 kWp teljesítményű komplett napelem rendszer teljes kiépítése lapostetőre az ahhoz szükséges tartó, lefogató 
rendszerrel, monokristályos napelemekkel, internetes kommunikációs egységgel, szoftvertámogatással, 
túlfeszültség és túláram védelemmel. A tervezési, teljes engedélyeztetési és szolgáltatónál történő ügyintézési 
folyamatok szintén a munka részét képezik. 

 
4. A pályázati kiírás adatai 

  
A pályázat kiírója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: a Beszerzési Szabályzat III. 2.1 pontja alapján,  
Baranyi Krisztina polgármester 

A pályázat lebonyolítója: Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 
1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. 
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A pályázat jellege: Nyilvános pályázat 
 
A pályázat célja: Az intézmény fenntartási költségeinek csökkentése, energetikai korszerűsítés 
 
A pályázati dokumentáció a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ honlapjáról 
(www.intezmenyuzemeltetes.hu), valamint a Bp. Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
honlapjáról (www.ferencvaros.hu) tölthető le 2022.08.18-tól – 2022.08.23-án 24h-ig. 
 

5. Szerződéses feltételek 

5.1. A szerződésben foglalt munka elvégzésének ideje 2022. szeptember 15. napjától 2023. március 20. napjáig 
tart. 

5.2. A részletes szerződéses feltételeket a jelen felhívás mellékleteként csatolt szerződés-tervezet tartalmazza. 

 

6. Ajánlattevőre vonatkozó alkalmassági feltétel 

 

Jelen eljárásban nem lehet Ajánlattevő, aki/amely jelen felhívás mellékleteként megjelölt ajánlattételi 
nyilatkozatban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. 

 

7. Az ajánlat kötelező tartalmi elemei 

 

Az ajánlatnak kötelezően tartalmaznia kell: 

a) a felhívás 1. mellékleteként csatolt ajánlattételi nyilatkozat nyomtatványt kitöltve és cégszerűen aláírva 
(cégszerű aláírásnak minősül: az ajánlattevő azon cégjegyzésre/képviseletre jogosult képviselőjének, vagy 
képviselőinek az aláírása, aki(k)nek az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolták, továbbá a 
cégbélyegző lenyomat, vagy a cégkivonatban szereplő pontos cégnév – aláírás mellett/alatt/felett történő 
– feltüntetése), 

b) a cégjegyzésre/képviseletre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i)t eredetiben vagy egyszerű 
másolatban, 

c) az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat (civil szervezet esetében: bejegyző 
végzés) egyszerű másolatát vagy a Céghírekből nyomtatott példányát. 
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8. Az ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja 

 

8.1. Az ajánlat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 08. 10.00.  

Ajánlatkérő az elkésett ajánlatot érdemi vizsgálat nélkül érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi. 

 

8.2. Az ajánlatok csak személyesen nyújthatóak be a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ, 1097 
Budapest, Vágóhíd u. 35-37. számú irodaegységében. Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn 
belül benyújtottnak az ajánlatot, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. 

 

8.3. Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően 
kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 

 

8.4. Az ajánlatot cégszerűen aláírva, 2 példányban (1 db eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 1 db 
másolati példányban), egységesen kötött vagy fűzött formában, zárt borítékban, „Pályázat Napelemrendszer 
Csudafa 2022” felirattal ellátva kell benyújtani. A benyújtott ajánlat példányainak borítólapján fel kell tüntetni az 
ajánlat „eredeti” és „másolat” megjelölését. Az eredeti és a másolati példány közötti eltérés esetén az eredeti 
példány az irányadó. 

 

8.5. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot az 
Ajánlattevőnek kell viselnie. 

 

9. Bírálati szempont: 

 

9.1. Az ajánlatok elbírálásának szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat. 

 

9.2. Ajánlatkérő a döntését nem indokolja és fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor 
eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívását visszavonja. 

 

9.3. Amennyiben az eljárás során a meghívottak számától kevesebb ajánlat érkezik, akkor az ajánlatkérői jogkör 
gyakorlója úgy dönt, hogy a beérkezett ajánlat(ok) alapján eredményt hirdet. 
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10. Az ajánlatok bontása, értékelése, eredményhirdetés 

 

10.1. Az ajánlatok bontásának időpontja: 2022. szeptember 08. 11.00. A bontási eljárás nem nyilvános. 
Ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el. 

 

10.2. Ajánlatkérő, amennyiben szükséges, Ajánlattevőnek határidő megadásával tisztázó kérdést tehet fel, melyet 
Ajánlattevő ajánlatában megadott e-mail címre küld meg. Amennyiben Ajánlattevő a tisztázó kérdésre a megadott 
határidőig nem ad választ, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 

 

10.3. Ajánlatkérő hiánypótlást biztosít, melynek határideje 2022.szeptember 13. 10:00. Amennyiben Ajánlattevő 
a hiánypótlásnak az abban megadott határidőig nem tesz eleget, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 

 

10.4. Az eredményhirdetés tervezett határideje: 2022. szeptember 13. 14:00. Az Ajánlatkérő az eredményhirdetés 
tervezett határidejét indokolás nélkül meghosszabbíthatja, melyről az Ajánlattevőt elektronikus úton tájékoztatja. 

 

10.5. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2022. szeptember 14. A szerződéskötés megjelölt időpontja 
tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – 
elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt. 

 

10.6. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot 
benyújtó Ajánlattevővel köt vállalkozási szerződést. 

 

11. Egyéb információk 

 

11.1. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen beszerzési eljárás értékénél fogva nem 
tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) hatálya alá. Ajánlatkérő ennek értelmében 
tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy érvénytelenné nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyek elérik, illetve 
meghaladják a közbeszerzési értékhatárt. Egyúttal felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy e kitétel nem a 
beszerzés becsült értékének meghatározása céljából szerepel az ajánlatkérésben.  

 

11.2. Ajánlattevőnek az ajánlati árat úgy kell meghatároznia, hogy az a szolgáltatás elvégzésével kapcsolatos 
valamennyi költségét tartalmazza, Ajánlattevő az Ajánlatkérő által elfogadott ajánlati áron felül egyéb költség- 
vagy díjtétel elszámolására nem jogosult. 
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11.3. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama az ajánlatok megtételétől számított 15 nap. 

 

11.4. Ajánlatkérő jogosult a felhívást az ajánlattételi határidőig módosítani, erről írásban értesíti az Ajánlattevőket. 

 

Budapest, 2022.augusztus 18. 

 

 Baranyi Krisztina s.k. 

 polgármester 
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1. számú melléklet 

 

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 

 

Alulírott, …………………………………, mint a(z) ………….......................................... cégjegyzésre jogosult képviselője, 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kiírt „Pályázat 
Napelemrendszer Csudafa 2022” tárgyú beszerzési eljárás ajánlattevőjeként 

 

n y i l a t k o z o m, 

 

 hogy miután az ajánlattételi felhívás és a szerződés-tervezet feltételeit megvizsgáltuk, azokat 
megértettük és elfogadjuk, és a szerződés-tervezet feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett 
egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a rögzített ajánlati áron; 

 

 nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban, (a 
szerződés-tervezetben) és a beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek 
megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére; 

 

 nyertességünk esetén vállaljuk a felhívásban, (a dokumentációban) és a beszerzési eljárás során 
keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését; 

 

 az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek 
figyelembevételével tesszük; 

 

 kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett kijelentéseink és nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek; 
 

 a megpályázott munkára megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezünk; 
 

 az általam képviselt gazdálkodó szervezet/civil szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az alábbi 
kizáró okok: 
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 

közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a 
gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes 
joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
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c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 
vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről 
szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős 
ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság 
hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; 
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország 
jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot 
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen 
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; 

 

 az általam képviselt gazdálkodó szervezet/civil szervezet nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez 
olyan alvállalkozót, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik. 

 

Céginformáció/Információ civil szervezetről1: 

 

 

A cég/civil szervezet (a továbbiakban: cég) teljes neve  

A cég rövidített neve, ha van ilyen  

Cégjegyzékszáma  

Adószám illetve adóazonosító jel  

Pénzforgalmi jelzőszáma  

Székhely 

Irányítószám, település  

Utca, házszám  

Honlap  

Postacím (ha nem azonos a székhellyel) 

Irányítószám település  

Utca, házszám  

Postafiók  

 
1 Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a táblázat bővíthető! 
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Cégjegyzésre (aláírásra) jogosult személy(ek) 

Név, beosztása  

Telefon  

Mobil  

Fax  

E-mail  

Az eljárásban kapcsolattartó személy 

Név, beosztása  

Telefon  

Mobil  

E-mail  

Céges személyi és szakmai háttér adatai 

Cég alkalmazottak száma (összesen /ebből felsőfokú 
végzettségű) 

 

Szerződéses külső szakértői kapcsolatok (személyek) 
száma 

 

Az ajánlatkérés tárgyának megfelelő referenciák  
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Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyertes Ajánlattevőjeként az Ajánlatkérővel szerződést kötünk és a 
beszerzés tárgyát képező feladatot/tevékenységet az alábbi táblázatban szereplő díjak ellenében elvégezzük: 

 

 Mennyiség NETTÓ ÁR ÁFA BRUTTÓ ÁR 

Monokristályos napelem     

20 kW Inverter     

Tartószerkezet     

Lefogató rendszer     

Túlfeszültség és túláram védelem     

Kábelek, csatlakozók, szerelési anyag     

Kommunikációs eszköz     

Szerelés, kivitelezés     

Tervezés, engedélyeztetés, ügyintézés     

Összesen     

 

 

Budapest, ……………………… 

 

 

            ………………………… 

        Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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2. számú melléklet 

 
Szerződés száma:  

 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., 
adószám: 15735722-2-43, képviseli: Baranyi Krisztina polgármester), továbbiakban Megrendelő 
 
másrészről 
a … (székhely: …., cégjegyzékszám: …, adószám:…, bankszámlaszám: …, képviseli: …), továbbiakban 
Vállalkozó, 
 
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel, 
 
 

 
1. A szerződés tárgya: 
 
Jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a 
a „Pályázat Napelemrendszer Csudafa 2022” elnevezésű pályázat ajánlattételi felhívásában a Vállalkozó 
által benyújtott, a pályázat elbírálásakor Megrendelő által elfogadott munkálatok elvégzését. 
 
1.2. A Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt megrendelés teljesítését elvállalja. Vállalkozó kijelenti, 
hogy a feladatok teljesítésének a részéről történő elvállalása és elvégzése semmiféle jogi akadályba nem 
ütközik. Kijelenti továbbá, hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges feltételekkel, szakértelemmel és 
jogosítványokkal rendelkezik. Vállalkozó képviseletére a munkával kapcsolatos valamennyi kérdésben 
teljes körű jogosultsággal                                                   tel:                                      rendelkezik. 
 
 
2. Szerződés teljesítése, határidők, átadás-átvétel: 
 
2.1. Átadás-átvétel 
Munkaterület átadásának (munka megkezdésének) időpontja: 2022.09.15. 
Munka befejezésének, átadás-átvételének időpontja:  2023.03.20. (a pályázati kiírásban 
foglalt feltételek betartásával) 

 
2.2. Megrendelő saját döntése alapján jogosult a munkát határidő előtt átvenni, ha az a megjelölt 
időpont előtt elkészül. 
 
2.3. A szerződésben meghatározott teljesítési határidőbe a műszaki átadás átvételi eljárás is benne 
foglaltatik. 
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2.4. A Megrendelő Vállalkozó számlájával szemben beszámítással élhet. A Megrendelőnek jogában áll a 
jegyzőkönyvvel alátámasztott végszámla összegébe Vállalkozó hibájával összefüggésében keletkezett és 
igazolt kár összegét beszámítani, azzal a Vállalkozó által kiállított számla értékét csökkenteni. 
 
 
3. A Vállalkozási díj, pénzügyi elszámolás: 
 
3.1. Felek rögzítik, hogy Vállalkozót a Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséért vállalkozói 
díj illeti meg az alábbiak szerint: 
Vállalkozói díj összesen (a továbbiakban együttesen: vállalkozói díj): nettó: ………………….,- Ft + áfa, 
azaz bruttó ……..…,- Ft. 
 
Vállalkozó a munkák készültségi fokának megfelelően egy darab részszámla és egy darab végszámla 
kiállítására, majd benyújtására jogosult, az alábbiak szerint: 

Vállalkozó résszámla kiállítására jogosult a kivitelezéshez szükséges összes beépítésre kerülő anyag 
leszállítását követően a vállalkozási díj bruttó 50%-ának megfelelő összegben; 

Vállalkozó végszámla kiállítására jogosult a telepített rendszer áramszolgáltató által történt átvétele és az 
új ad-vesz mérőóra telepítését követően 50 % értékben. 
 
3.2. Megrendelő előleget nem fizet. 
Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozói díj magában foglal valamennyi, a Szerződés teljesítésével 
kapcsolatos költséget. Vállalkozó az 3.1. pontban rögzített vállalkozói díjon kívül a Szerződéssel 
kapcsolatosan további költségigényt semmilyen jogcímen nem terjeszthet elő. 
 
3.3.  A 3.1. pontban meghatározott teljes bruttó vállalkozói díj jelenti a hibás teljesítési és a késedelmi 
kötbér vetítési alapját. 
 
3.4. Vállalkozó kötelezettsége a számla dokumentáció megfelelő összeállítása, benyújtás előtti 
egyeztetése a megbízott műszaki ellenőrrel, valamint a számla kellő időben történő benyújtása. 
 
3.5. Megrendelő a vállalkozási díjat átutalással a teljesítés igazolásától számított 30 napon belül 
teljesíti a Vállalkozó által szabályszerűen kiállított számla alapján, a                                                  bank-
nál vezetett          számú bankszámlájára.  

 
3.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő nem köteles a hatályos számviteli és adóügyi 
jogszabályoknak, valamint a jelen szerződésben előírt követelményeknek meg nem felelő számlát 
befogadni.  
 
3.7. Késedelmes fizetés esetén az esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés időpontjáig Vállalkozó 
a Ptk. 6:48 § bekezdése szerinti késedelmi kamatra, valamint a 2016. évi IX. törvény 3. § (5) bekezdése 
szerint 40 eurós költségátalányra jogosult. 
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3.8. Vállalkozót késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér terheli, melynek összege késedelmes 
naponként a Vállalkozási díj bruttó összegének 1%-a, mely a végszámlából kerül levonásra. 
 
3.9. A szerződés Vállalkozónak felróható súlyos szerződésszegés miatti felmondás esetén Megrendelő 
meghiúsulási kötbérre jogosult. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen; 
 

a) ha a Vállalkozó hibásan teljest és a hibás teljesítésre történő Megrendelői felhívástól számított 15 
napon belül a hibát nem javítja ki, 

b) Megrendelő felhívja Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésre, de Vállalkozó annak a felhívástól 
számított 3 munkanapon belül nem tesz eleget. A meghiúsulási kötbér alapja a vállalkozói díj teljes 
összege. A meghiúsulási kötbér mértéke 10%. 

 
3.10.  Részszámla benyújtásakor Vállalkozónak csatolnia kell a Megrendelő műszaki ellenőre által aláírt 
műszaki rész átadás-átvételi jegyzőkönyvet, mely igazolja annak mértékét a munka készültségi fokának 
megfelelőn jelen szerződés 3.1 pontja szerint, végszámla esetén csatolnia kell a Megrendelő műszaki 
ellenőre által aláírt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, valamint a beépített eszközök gyártói 
garanciajegyeit, a beépítésére vonatkozó szerelési igazolást és garanciális nyilatkozatot. 
 
 
4. A megrendelés teljesítésének szabályai, alvállalkozó: 
 
4.1 A Vállalkozó a pályázati kiírás 1. sz. mellékletben felsorolt munkálatokat saját költségén köteles 
elvégezni. 
 
4.2. A Megrendelő a szerződés tárgyát képező munkát I. osztályú minőségben fogadja el, a Megrendelő 
nem köteles ettől eltérő teljesítést elfogadni. Vállalkozó az elvégzett munkára az átadástól számított 1 év 
garanciát köteles vállalni. 
 
4.3. A Vállalkozó az elvégzendő munkára vonatkozóan Alvállalkozót foglalkoztathat, de annak 
teljesítéséért sajátjaként felel.  

 
4.4. A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő utasításai szerint és érdekeinek 
megfelelően köteles eljárni, az utasítás azonban nem terjedhet ki a Vállalkozó által végzett munka 
részleteire, így különösen a munkavégzésre és nem teheti a teljesítést terhesebbé. 
 
4.5. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
munka határidőre történő elvégzését veszélyeztetné, vagy gátolná. 
 
4.6. A Vállalkozó szavatol azért, hogy az elvégzett munka, a jogszabályoknak, szabványoknak, egyéb 
hatósági előírásoknak megfelelő. 
 
4.7. Vállalkozó a kivitelezési munka ideje alatt köteles megfelelő képesítésű helyszíni képviselője útján 
a munkát felügyelni és irányítani. Vállalkozó minden körülmények között fellelőséget vállal az 
alkalmazottjaiért a Megrendelővel, az intézmény dolgozóival és valamennyi hatósággal szemben. 
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4.8. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy munkavégzése során betartja az előírt munkavédelmi, 
tűzrendészeti, környezetvédelmi, balesetvédelmi és vagyonvédelmi előírásokat. Munkája során köteles 
betartani az intézmény házirendjét. 
 
4.9. Vállalkozó kijelenti, hogy a költségvetésben szereplő valamennyi munka végzéséhez mindennemű 
jogszabály által megkívánt képesítéssel és engedéllyel rendelkezik. A szerződő Felek egyidejűleg 
megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megszűnik, ha a Vállalkozó a tevékenység végzéséhez való 
jogosítványát bármilyen okból elveszítené. 
 
4.10. Megrendelő a Vállalkozó tevékenységéért semmilyen felelősséget nem vállal, így a Vállalkozó 
munkája végzése során történt balesetért, vagy bármilyen egyéb kárért a Vállalkozó felel.  

 
4.11. Megrendelő az elvégzendő munkálatok műszaki ellenőrzésére, a teljesítés igazolására Szép 
Szilárd FIÜK műszaki vezetőt (+3630 562 9196) távolléte esetén, Kaszanyicki Tibor FIÜK műszaki 
csoportvezetőt (+3630 247 4655) jelöli ki, aki a munka elvégzését az átadás-átvételi jegyzőkönyvben 
aláírásával igazolja. 
 
 
5. A szerződés megszüntetése, elállás, felmondás: 
 
5.1. A szerződés megszüntetése és a felmondás egyaránt írásban történik.  A szerződést bármely fél 
azonnali hatállyal felmondhatja a jelen szerződésben foglaltak megszegése esetén. Ez esetben Felek 
kötelesek egymással elszámolni. 
 
5.2. Jelen szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó köteles a munkaterület elhagyását haladéktalanul 
megkezdeni és legkésőbb 24 órán belül befejezni.  
 
 
6. A nem szerződésszerű teljesítés jogkövetkezményei: 
 
6.1. Vállalkozó hibás teljesítés esetén Megrendelő póthatáridő tűzésével felszólítja a hiba kijavítására. 
Amennyiben Vállalkozó a hibát nem javítja ki, vagy nem megfelelően javítja ki, Megrendelő a Vállalkozó 
költségére elvégezteti azt. A kijavítás idejére Megrendelő a 3.8. pontban meghatározott kötbért számít fel 
vagy felmondja a szerződést és jogosult a 3.9. pont szerinti meghiúsulási kötbérre. 
 
 
7. A szerződés lehetetlenülése: 
 

a) Ha a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében merült fel, illetve azért egyik fél sem felelős, 
a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg; 
b) ha a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt; 
c) ha a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót az elvégzett 
munkával arányos díj megilleti. 
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8. Egyéb rendelkezések: 
 
8.1. A Vállalkozó nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a Megrendelő pénzügyi, gazdasági érdekeit 
sértené, vagy veszélyeztetné. A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben tudomására 
jutott üzleti és egyéb titkot, más hasonló adatot, információt köteles bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a 
jelen szerződés teljesítéséhez használhatja fel. 
 
8.2. A jelen szerződés az alább felsorolt mellékletekkel együtt érvényes. 
1. sz. melléklet – Megrendelő által a pályázat bírálatakor elfogadott költségvetés. 
 
8.3. Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyező, közös értelmezés és elolvasás után 
jóváhagyólag írják alá. 
 
8.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók. 
Szerződő Felek a Vállalkozó székhelye szerinti illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
8.5. Esetleges jogvita esetén a szerződő Felek a vitás kérdéseket megkísérlik békés, tárgyalásos úton 
rendezni. 
 
8.6. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés hatálya alatt és a megszűnését követően 
a jelen szerződés tartalmát, valamint az együttműködés során a Felek birtokába jutott minden információt 
szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezelnek, valamint azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye 
nélkül semmilyen módon nem hozzák nyilvánosságra, illetve harmadik személy tudomására, illetve 
másként nem használják fel. 
 
8.7. Figyelemmel arra, hogy szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során adatvédelmi kötelezettség 
alá eső adatokat és iratokat is megismerhetnek, egyetértően megállapodnak és magukra nézve önálló 
kötelezettségükként elfogadják, hogy jelen Szerződéssel összefüggő bármilyen tevékenységük végzése 
során az irányadó adatvédelmi szabályokat, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az Európai Parlament és a Tanácsa a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 
rendelet) szóló 2016/679/EU rendeletet (továbbiakban „GDPR”) rendelkezéseit -  betartják és ellenőrzési 
körükbe eső mértékig másokkal is betartatják.  
 Előbbiek körében szerződő Felek további kötelezettségükként vállalják, hogy egymást és adatkezeléssel 
érintett személyeket haladéktalanul tájékoztatják, amennyiben jelen Szerződéssel összefüggésben az 
Infotv. és a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelésre és/vagy bővítésére kerülne sor, illetve várható. 
 Szerződő Felek egyetértően rögzítik, hogy bármilyen adatkezelést magába hordozó tevékenységük 
körében önállóan járnak el, melyre tekintettel jelen Szerződéssel összefüggésben önálló-, illetve adott 
esetben közös adatkezelőkként felelnek egymás és az érintettek irányába. 
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8.8. A Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után 
három eredeti, megegyező tartamú példányban cégszerűen aláírták. 
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