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1.

Előzmények

1. Megrendelő jelen szerződés megkötésére irányulóan „170 kW névleges teljesítményű
naperőmű létesítése a Gróf Tisza István Kórház területén” tárgyban <………..-én>
megküldött ajánlattételi felhívással indított közbeszerzési eljárást bonyolított le, melynek
eredményét <………..-én> kihirdette. Az eljárás eredményeképp Megrendelő Vállalkozót
bízza meg a jelen szerződésben meghatározott munkák teljesítésével.
2.

A szerződés hatálya

A szerződés aláírásának napján lép hatályba. A szerződés finanszírozása a KEHOP-5.2.11-16
FOTOVOLTAIKUS rendszerek kialakítása költségvetési szervek részére jelű és megnevezésű
pályázati konstrukcióban valósul meg.
3.

A szerződés tárgya

3.1 A Megrendelő vagyonkezelésében lévő 4100 Berettyóújfalu, Orbán B. tér 1. 335/15 hrsz,
alatti épületéhez kapcsolódóan 170 kW névleges teljesítményű naperőmű létesítése (a
továbbiakban: munkavégzés) a szerződés 2. illetve 3. mellékletében részletezettek szerint.
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzést megvalósítja, valamint a
jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz a Szerződés előírásainak
megfelelően, a szerződés mellékletét képező Megrendelői ajánlatkérésben és Vállalkozói
ajánlatban részletezettek szerint. Megrendelő vállalja, hogy a munkavégzés és a Vállalkozó
jótállási / garanciális / szavatossági kötelezettségvállalása teljesítése esetén a Szerződésben előírt
időpontokban és módon megfizeti a Vállalkozónak a vállalkozási díjat, mint fix átalányárat.
3.2
Vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkavégzés kielégíti a műszaki elírásban meghatározott
követelményeket.
A telepítésre kerülő napelem megfelel az EN 61730 szabvány előírásainak. A berendezés
megfelel továbbá kristályos modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén az IEC
61646 szabványban előírt követelményeknek. A fenti szabványoknak való megfelelés
igazolására, a termék akkreditált tanúsító intézet által kiállított tanúsítvánnyal rendelkezik.
4.
4.1

Teljesítési határidők
A munkavégzés megkezdésének időpontja: a szerződés hatályba lépésétől számított 5 napon
belül.
Teljesítés véghatárideje: 2017. december 31.
A munkavégzés helyét a Megrendelő köteles a munka megkezdésének napján
munkavégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátani. Amennyiben Megrendelő
ennek a kötelezettségének nem tenne eleget, Vállalkozó munkavégzésének akadályozásából
származó késedelmet a Szerződő Felek írásban rögzítik. A késedelem időszakával a
rögzített teljesítési határidők automatikusan meghosszabbodnak.

4.2

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

5.

A Felek kötelezettségei

5.1

Vállalkozó a hatósági előírások betartásáról a munkavégzés során gondoskodni köteles.

5.2

Vállalkozó kötelezi magát, hogy a munkát szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és
minőségileg kifogástalan kivitelben, a műszaki előírásoknak, a vonatkozó magyar
előírásoknak, műszaki szabályoknak és szabványoknak, a technika mai állásának
megfelelően, határidőben elvégzi.

5.3

A Vállalkozó tartozik az építés-szerelésről szabályszerű építési naplót vezetni és abban
minden lényeges adatot, körülményt és utasítást rögzíteni, azzal, hogy az építési naplóban
tett bejegyzésen túl is tartozik a Megrendelőt az építés-szerelés eredményességét,
minőségét, határidejét érintő lényeges körülményről külön is írásban értesíteni. Felek
rögzítik, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 24. § (1)-(3) bekezdései értelmében jelen szerződés tárgya szerinti beruházásról
elektronikus építési napló vezetésére nincs szükség, az építési naplót a korábbi
hagyományos írásos formában vezetik, a jelen szerződésben használt építési napló fogalom
alatt ezt értik.

5.4

A Vállalkozó a munkát Megrendelő igénye szerint köteles elvégezni. Az utasítás nem
terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a teljesítést terhesebbé.

5.5

Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. A Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása
esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a Szerződésben foglalt kötelezettségek
teljesítéséért. A Vállalkozó jótáll azért, hogy a bevont alvállalkozó, szervezet rendelkezik
minden olyan képesítéssel, engedéllyel és jogosítvánnyal, amellyel a Vállalkozó maga is
rendelkezik és/vagy amely a Szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges.

5.6

A Megrendelő a munkát és a beépítésre kerülő anyagokat igénye szerint ellenőrizheti. Ha
egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, vagy eltakar, és ezután az ellenőrzés a munka
egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, a Vállalkozó köteles előzetesen: 48
órával előbb a Megrendelőt írásban értesíteni. Ha a Megrendelő az értesítés ellenére az
ellenőrzést elmulasztja, később a beépített munkarészt csak akkor ellenőrizheti, ha az újból
végzett munkával kapcsolatos költségeket a Vállalkozónak megfizeti.

5.7

Ha a Vállalkozóval egyidejűleg a munkaterületen más vállalkozók is dolgoznak, a
Megrendelő köteles megteremteni a munka gazdaságos és gyors, a vállalkozókkal
összehangolt elvégzéséhez szükséges feltételeket, a Vállalkozó pedig köteles munkáját a
többi vállalkozóval összehangolni. A munka nem megfelelő megszervezésével másnak
okozott kárt a mulasztó köteles megtéríteni.

6.
6.1

Vállalkozási díj és fizetési feltételek
A vállalkozási díj (nettó):
………………Ft,
azaz
………………………………………………….. forint + 27 % Áfa (…,- Ft.) összesen:
………………. Vállalkozási díjnak a nettó vállalkozói díj minősül. Az ÁFA bevallása és a
megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.
A Vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó
költséget, járulékot és díjat (ideértve az esetlegesen a Szerződés teljesítése során létrehozott
tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is). A Vállalkozó a Vállalkozási díjon kívül
a Szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult
költséget elszámolni.
A vállalkozói díj tételezését és műszaki tartalmát a jelen szerződés elválaszthatatlan
mellékletét képező árajánlat tartalmazza, melyre vonatkozóan a vállalkozói díj fix, rögzített
díj, az valamennyi, a rendszer kiépítéséhez és beüzemeléséhez szükséges munka- és
anyagköltséget tartalmazza, annak mértékét Szerződő Felek csak a támogatást nyújtó
előzetes hozzájárulását követően jogosultak módosítani.

6.2

Vállalkozó a kivitelezés során előleg alkalmazás esetén 1 előleg számla, 3 db rész-számla
és 1 db végszámla benyújtására jogosult a kivitelezés alábbiak szerint rögzített készültségi
foka szerinti ütemekben és összegben. A részszámlák és a végszámla benyújtásának
feltétele a Megrendelő által az adott szakaszhoz kiadott teljesítésigazolás egy eredeti
példányának, valamint az addig elkészült munkákat tartalmazó építési napló, felmérési
napló, számlarészletező átadása a megrendelővel vagy megbízottjával egyeztetett módon és
tartalommal. A fizetés a minden tekintetben megfelelő formájú és tartalmú számla (rész- és
végszámla) befogadását követően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1)
bekezdése szerint bekezdése szerint banki átutalással kerül kiegyenlítésre.

Számla
sorsz.

részszámla
benyújtására
jogosító
készültségi fok

1.

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

Számlázható összeg a
vállalási összegére
vetítve
5%

2

25%

25%

3

50 %

25 %

4

75%

25 %

5

100%

25%
előleg alkalmazása
esetén 20 %

6.3

Vállalkozó akkor jogosult rész-számla kiállítására, ha az elvégzett munkákat Megrendelő
írásban teljesítésigazolással átvette. Megrendelő igénye szerint az átvételhez, vagy a
számlákhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás
hitelességét és esedékességét alátámasztja. Vállalkozónak a részszámlákhoz és a
végszámlához csatolnia kell a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolást.
A Vállalkozó által kiállított számla benyújtása úgy minősül, mint ha a Vállalkozó külön
nyilatkozott volna arról, hogy a szerződés a megfelelő ütemben és minőségben elkészült és
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van. A vállalkozói díj támogatott része a
Közreműködő Szervezet útján kerül kifizetésre Vállalkozónak a szállítói számlák
megtérítésére vonatkozó előírások alapján.

6.4

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

6.5

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

6.6 A Vállalkozó összesen ……….. forint, azaz …………….. forint előlegre tart igényt.
7.
7.1

A szerződés biztosítékai
A Vállalkozót a jelen Vállalkozási szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének,
feladatának – a Vállalkozónak felróható – késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli.

A késedelmi kötbér alapja az adott ütemre vonatkozó nettó vállalkozói díj, mértéke pedig a
késedelem napjaira vonatkozóan 0,05 %/nap, de legfeljebb a teljes vállalkozói díj 5 %-a
azzal, hogy az első 8 nap kötbérmentes.
Vállalkozó az általa beépített anyagokra tulajdonjog fenntartással él, azok tulajdonjogát
kifejezetten fenntartja addig, amíg azok teljes vállalkozási díja nincs kifizetve.
Megrendelő késedelme az adott teljesítéssel kapcsolatban a Vállalkozóra nézve irányadó
határidők – a Megrendelő késedelmének időtartamával történő – automatikus
meghosszabbítását eredményezi.
7.2 A Vállalkozót a jelen Vállalkozási szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének,
feladatának – a Vállalkozónak felróható – nem megfelelő minőségben történő teljesítése
esetén hibás teljesítési kötbér-fizetési kötelezettség terheli.
Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó által végzett munka nem
megfelelő minőségű, úgy írásban felszólítja a Vállalkozót a munka észszerű határidőre
történő kijavítására. Amennyiben a Vállalkozó a kitűzött határidőre nem javítja ki a munkát
a Megrendelő elvárásainak megfelelően, hibás teljesítési kötbér-fizetési kötelezettség
terheli.
A hibás teljesítési kötbér mértéke az írásbeli felszólításban megjelölt munkarész nettó
díjának 5 %-a.
7.3

A Vállalkozót meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli, amennyiben a jelen
Szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható ok következtében meghiúsul, ill.
amennyiben a Vállalkozó jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést. A meghiúsulási kötbér
mértéke a Vállalkozási díj 5%-a.
A munkavégzés megrendelői, kivitelezői problémák megalapozottsága nélküli felbontása
esetén, a Vállalkozó jogosult az addig elvégzett munka (átalányáras vállalás esetén
arányosítva, tételes elszámolás esetén a felmért mennyiség), valamint a hátralévő
munkavégzés értékére vetített jegybanki alapkamatnak megfelelő összeg leszámlázására,
meghiúsulási kötbérként.

7.4

A kötbér esedékessé válik:
 kijavítható hiba esetében: a kijavításra megállapított határidő eredménytelen elteltét
követő napon, ha a hiba kijavítása nem történt meg, illetve ha megtörtént, de a kijavított
teljesítést a Megrendelő szintén hibás teljesítésként értékeli;




7.5

ki nem javítható hiba esetében: a hibás teljesítés Megrendelő által történő
megállapításának napján;
meghiúsulás esetén: a Megrendelő tudomásszerzésének napján a meghiúsulásra, illetve
a teljesítés Vállalkozó által történt jogos ok nélküli megtagadásáról.

A kötbér alkalmazását megalapozó tény megállapítására a Megrendelő jogosult.
Amennyiben a Megrendelő megállapítja a kötbér igényét megalapozó tényt, a kötbér
esedékessé válását követő 3 munkanapon belül írásban értesíti a Vállalkozót. A kötbér
érvényesítésére a tárgyhavi számlázáskor kerül sor. Megrendelő jogosult arra, hogy a
Vállalkozó vállalkozói díj követelésével szemben kötbér követelését beszámítsa.
Az értesítésben a Megrendelő köteles megjelölni azt, hogy a kötbért:
-

melyik megrendeléssel kapcsolatban,

-

a teljesítés mely hiányosságának következtében,

-

milyen jogcímen és

-

milyen összegben alkalmazza.

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

Átadás-átvétel, próbaüzem

8.1

A munka befejezéseként, de legkésőbb a teljesítési határidőként meghatározott időpontban
a Szerződő Felek átadás-átvételi eljárást tartanak, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel.

8.2

A munkákat az anyag és munkaminőség szempontjából akkor kell befejezettnek és
szerződésszerű teljesítettnek tekinteni, ha a szakmai szokások, szabványok és egyéb (jog)
szabályok szerint első osztályú minőségben történt, a rendszer hibátlan üzemszerű
működésre alkalmas, ideértve mind az alkatrészeket és tartozékokat is, ami a
rendeltetésszerű használathoz általában szükséges. A munkákat Megrendelő átvenni
köteles, az átadás-átvételt nem késleltetheti az épület készültségi állapota és a
beüzemeléshez szükséges elektromos hálózat ill. a belső épületgépészeti rendszer
kiépítésének hiánya vagy késedelme.

8.3

Az átadás-átvétel időpontját a Vállalkozó tűzi ki, s arról a Megrendelőt írásban tájékoztatja.
A Megrendelő az átadás-átvétel során köteles a munkát megvizsgálni, és a vizsgálat alapján
felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket,
valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket a jegyzőkönyvben rögzíteni.

8.4

Az átadás-átvétel során a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja a beépített anyagokra
vonatkozó összes iratot (számla, gépkönyv, jótállási jegy stb.), s megadja a szolgáltatott
dolgok felhasználásához, fenntartásához szükséges tájékoztatást, dokumentációt.

8.5

A Műszaki átadás-átvétel meghiúsulását írásban kell rögzíteni, a kifogásolt hibákat
felsorolni és határidő megadásával új eljárást kitűzni.

8.6

A munkák végzésével és befejezésével kapcsolatos szakhatósági engedély megszerzéséhez
a szükséges műszaki tervdokumentációt a Vállalkozó elkészíti és eljár a Megrendelő
megbízása alapján. A használatbavételi eljárási díj a Megrendelőt terheli. Vállalkozó
köteles megjelenni a munkával kapcsolatos hatósági ellenőrzésen, műszaki átvételen,
teljesíteni az engedélyező vagy jóváhagyó hatóság utasításait. Az ilyen utasításokkal
kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.

8.7

A teljesítésigazolására egyebekben a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdés rendelkezései az
irányadóak.

9.

Garanciális feltételek
A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a Létesítményt
szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a
vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai
állásának megfelelően 1. osztályú minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával
elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, ill. valamennyi egyéb
szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a
Létesítmény szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett
kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul
eleget tesz.
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzést megvalósítja, valamint a
jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz a Szerződés előírásainak
megfelelően.
Vállalkozó a fenntartási időszak végéig teljes garanciát (jótállást) vállal az általa
elvégzett munkáért. Vállalkozó az árajánlatban tételesen felsorolt rendszer
üzemképességéért vállal felelősséget és garanciát. A beépített termékekért a Vállalkozó az
adott gyártó meghatározott feltételei szerint vállal jótállást. Vállalkozó 7 évig teljes
garanciát (jótállást) vállal az általa elvégzett munkáért és a bizonyítottan a hibájából
keletkezett meghibásodást, ill. működési rendellenességet köteles a Megrendelő írásbeli
értesítésétől számított 3 munkanapon belül megkezdeni a hiba elhárítását.

10.

Szerződés módosítása, megszűnése

10.1. Jelen szerződés módosítása csak a Kbt. előírásainak megfelelően lehetséges.
10.2. Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő jogosult jelen szerződéstől
egyoldalúan elállni és a meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
10.3. Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás
következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, Megrendelő jogosult a
szerződéstől elállni. Felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak
tekintik különösen, ha a Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt
jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban,
illetve csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya
alatt áll. Amennyiben Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás következik be,
köteles Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban
értesíteni. A Megrendelő jogosult a szerződéstől továbbá elállni különösen, ha a Vállalkozó
szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget.
10.4. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon – ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel;;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel.
11.

Együttműködés, kapcsolattartás

11.1. A Szerződő Felek kötelesek a másik felet minden olyan körülményről haladéktalanul
írásban értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését
veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért az értesítési
kötelezettséggel terhelt fél a felelős.
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés teljesítése során változtatások,
valamint pót-, illetve többletmunkálatok szükségessége merül fel, úgy azt a felek kötelesek
egymással egyeztetni és arról jegyzőkönyvet felvenni.
11.2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat,
valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. Ez
értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását
jogszabály nem teszi lehetővé.

11.3. A Szerződő Felek a munkákkal kapcsolatos minden érdemi közlést írásban kötelesek a
másik féllel közölni. Írásbeli közlésnek minősül a telefaxon vagy távirati úton megtett
nyilatkozat és E-mail is.
A nyilatkozatokat a Szerződő Felek képviselőinek a másik fél képviselőjéhez kell intézniük.
Megrendelő képviselője:
Név:

Dr. Muraközi Zoltán Főigazgató

Cím:

4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.

Telefon:

+36 54/507-536

E-mail cím:

drmurakoziz@berettyokorhaz.hu

Vállalkozó képviselője:
Név:
Cím:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail cím:
12.

Vegyes rendelkezések
12.1.1. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a Megrendelő előírja, hogy a
Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a jelen szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) – kb)
alpontja szerinti, alábbiakban foglalt feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.
12.1.2. A Megrendelő nem fizet a Vállalkozó részére a jelen szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) – kb)
alpontja szerinti, az alábbiakban foglalt feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.
12.1.3. A Vállalkozó nem fizeti meg, illetve nem számolja el, továbbá a Megrendelő sem fizet
a Vállalkozó részére a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerült, a
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmas költségeket, amennyiben
a Vállalkozó vagy bármely alvállalkozója tekintetében a szerződés teljesítése alatt a

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) – kb) alpontja szerinti következő feltételek
valamelyike megvalósul:
12.1.3.1. nem EU, EGT, vagy OECD-tagállamban, a Kereskedelmi Világszervezet
közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében
említett tengerentúli országok vagy területek bármelyikében vagy nem olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás
elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az EU-nak kétoldalú
megállapodása van a közbeszerzés terén, vagy
12.1.3.2. olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosát nem képes megnevezni.
12.1.4. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően a Vállalkozó a jelen szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő és
bármely, a jelen szerződés és jelen szerződés teljesítésének ellenőrzésére jogosult
szerv számára megismerhetővé tenni és a Megrendelő részére haladéktalanul értesítést
küldeni minden olyan ügyletről, amelynek eredményeként az alábbi feltételek
valamelyike teljesülhet:
12.1.4.1. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot (huszonöt százalékot)
meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott, a 12.1.3.2 pontban foglalt
feltétel.
12.1.4.2. a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot (huszonöt százalékot)
meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy
személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott, a 12.1.3.2 pontban
foglalt feltétel.
12.2. Felek tudomásul veszik, hogy támogatásból megvalósuló projektként a helyszíni
ellenőrzést, szemlét tűrni, valamint az ellenőrökkel együttműködni kötelesek. Vizsgálatuk
során a helyszíni ellenőrzésre vonatkozóan felsoroltakat, illetve ellenőrzési programjukban
foglalt, a pályázattal és a támogatással összefüggő bármely dokumentumot, objektumot
vizsgálhatnak, arról információt kérhetnek. Felek kötelesek az ellenőrzést végző szerv
képviselőinek ellenőrzési munkáját a helyszínen a megfelelő dokumentumok, számlák, a
projekt megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával is
elősegíteni, illetve azon túl a projekt fizikai teljesítésének vizsgálatát lehetővé tenni.
12.3. Amennyiben a Szerződő Felek között a vállalkozás teljesítésével vagy minőségével
kapcsolatos vita alakul ki, úgy azt elsősorban békés úton kísérelik meg rendezni.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, Szerződő Felek alávetik magukat a területileg

illetékes bíróság kizárólagos illetékességének. Az esetleg szükséges szakvélemény
költségeit az a fél köteles előlegezni, amelynek a szakvélemény elkészítése érdekében áll,
és az a fél viseli, amely a szakvélemény szerint a kialakult helyzetért felelős.
12.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk. és a
Kbt., valamint a Szerződő Felek jogviszonyára vonatkozó jogszabályok, szabványok és
más, egyéb kötelező erejű rendelkezések irányadók.
12.5. Jelen szerződés 4 példányban készült, melyből 2 a Vállalkozót 2 a Megrendelőt illeti.
Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen írják alá.
Berettyóújfalu, 2017…………

……………………..

……………………..

Megrendelő

Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző
……………………………
Perge Zoltán
gazdasági igazgató
Berettyóújfalu, 2017…………

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Megrendelő ajánlatkérése / Feladat meghatározása
2. sz. melléklet: Hiteles (aláírt), tételes árajánlat és minta szerinti Költségvetési összesítő, melyek
a Vállalkozási díjat és a Szerződés tárgyában foglaltakat támasztják alá

