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VÁLLALKOZÁS/SZERZODÉS
amely létrejött egyrészt az
Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ÉDUKÖVIZIG)
Székhely: 9021 Gyor, Árpád u. 28-32.
Képviseli: Janák Emil igazgató
Adószám: 15308373-2-08
Államháztartási egyedi azonosító: 036012
Számlaszám: MÁK 10033001-01712027-00000000
Telefon: (+3696) 500-055
Fax: (+36 96) 500-059
mint megrendelo (a továbbiakban: "Megrendelo")
másrészt az
"MDL 2009" Konzorcium [konzorcium vezetoje: VTK Innosystem Víz-, Természet- és
Környezetvédelmi Kft. (1095 Budapest, Kvassay J. út 1.), konzorcium tagja: SOL VEX
Környezet- és Vízgazdálkodási Tervezo és Kivitelezo Kft. (9700 Szombathely, Tolnai Sándor
út 1.)], melyet képvisel a VTK Innosystem Kft.
Képviseli: Darázs Attila muszaki igazgató
Székhelye: 1095 Budapest, Kvassay J. út 1.
Cégjegyzékszáma: 01-09-064965
Adószám: 10333655-2-43
Bankszámlaszám: 10300002-20321260-00003285
mint Vállalkozó (a továbbiakban: "Vállalkozó"), a továbbiakban együttesen: Felek

között az alulírott helyen és idoben az alábbi feltételek mellett:
A Felek rögzítik, hogy a Megrendelo, mint ajánlatkéro a "Mosoni-Duna és Lajtafolyó térségi
vízgazdálkodási rehabilitáció tárgyú projekt elokészítése vállalkozási szerzodés keretében"
tárgyában - a közbeszerzésekrol szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
alapján lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárásban (azonosító száma: 2009/S 112-161671,
illetve KÉ-ll 093/2009) hozott döntésének megfeleloen Vállalkozóval köt szerzodést.
1. Kapcsolattartás
A szerzodés teljesítésévei kapcsolatos ügyintézésre és képvise1etre a felek által felhatalmazott
személyek:
Megrendelo részérol:
Név: Dunai Ferenc
Beosztás: Dunai Ferenc Árvízvédelmi és Folyamszabályozási
Telefon: (+36-96) 500-000
Mobil: (06) 30/901-3947
Telefax: (+36-96) 315-342
Email: dunai.ferenc@edukovzig.hu

osztályvezeto
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Vállalkozórészérol:
Név: Darázs Attila
Beosztás: muszaki igazgató
Telefon: (1) 215-8857
Telefax: (1) 216-1695
Email: darazs.attila@innosystem.hu

A Felek kapcsolattartásnak
minosítik e szerzodés IX. fejezet (Szerzodo
együttmuködése) 2. pontjában foglalt eljárást is.

felek

II. A szerzodés tárgya
1I.1. A Vállalkozó által végzendo feladatok pontos körét és meghatározását a szerzodés
elválaszthatatlan mellékletét képezo dokumentációban megadott muszaki leírás tartalmazza.
11.2.A Szerzodés struktúrája

A Vállalkozó feladatait a jelen Különös szerzodési feltételek és mellékletei szerint köteles
teljesíteni. A Különös szerzodési feltételekben nem szabályozott kérdésekben az Általános
szerzodési feltételek, a dokumentáció részét képezo Muszaki leírás, az ekként sem
szabályozott kérdésekben a Szerzodés további mellékletei az irányadók. A jelen bekezdésben
meghatározott dokumentumok egymást kiegészítik és kölcsönösen magyarázzák.
Mellékletek:

1. sz. melléklet: Általános szerzodési feltételek
2. sz. melléklet: Ajánlati felhívás és ajánlati dokumentáció (muszaki leírás)
3. sz. melléklet: Az eljárás során feltett kérdések és azokra adott válaszok
4. sz. melléklet: Vállalkozói ajánlat
5. sz. melléklet: Vállalkozó felelosségbiztosítása
6. sz. melléklet: A Vállalkozó tevékenységére vonatkozó esélyegyenloségi terv
Ill. Vállalkozói díj

lILl. A Vállalkozót a felhívásban és a dokumentációban meghatározott feladatok teljes köru
ellátásáért (a ILL pont szerinti feladatok maradéktalan elvégzéséért) összesen 211.968.000,Ft + Áfa, azaz Kétszáztizenegymillió-kilencszázhatvannyolcezer Ft + Áfa, azaz bruttó
264.960.000,- Ft (azaz Kettoszázhatvannégymillió-kilencszázhatvanezer forint) összegu, fix
(átalány jellegu) vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj a Vállalkozónak ajelen szerzodés
teljesítésébol eredo kötelezettségei teljesítésévei kapcsolatban felmerülo valamennyi
költségét, készkiadását magában foglalja.
IIL2. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díj fix átalánydíj. Vállalkozó a vállalkozói díjért
teljes köruen vállalkozik a szerzodéses kötelezettségek teljesítésére. Ennek megfeleloen a
vállalkozói díj tartalmazza a felhívásban és a dokumentációban meghatározott valamennyi
feladat ellenértékét.
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A vállalkozói díj emellett tartalmazza mindazokat a költségeket, amelyek megvalósításhoz,
illetve a feladat- és muszaki leírásban rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek
között az esetlegesen a szerzodés teljesítése során létrehozott mu(vek) tekintetében fizetendo
felhasználási dijat, továbbá az illetékes hatóságok által esetlegesen elrendelt pótlólagos
vizsgálatok elvégzésének ellenértékét és költségét, amelyek elvégzése nélkül a tárgyban
meghatározott engedélyek és határozatok nem kerülhetnének kiadásra, illetve
emelkedhetnének jogerore. A vállalkozási díj tartalmazza azon hatósági eljárások díját és
illetékét is, amelyekben a Vállalkozó a Megrendelot a jelen Szerzodéssei összefüggésben
képviseli, illetve a Megrendelo érdekében eljár.
A nettó vállalkozási díjon felül a Megrendelovel szemben csak az általános forgalmi adó (áfa)
érvényesítheto azzal, hogy az áfa %-ának növekedése esetén is csak legfeljebb a lILl. pont
szerinti bruttó (áfa-val növelt) vállalkozói díj érvényesítheto, ugyanakkor azonban az áfa %ának csökkenése esetén lILl. pont szerinti nettó vállalkozói díj összege nem növelheto. A
számlázására és a pénzügyi teljesítésre egyebekben a teljesítés idopontjában hatályos áfa
szabályok és áfa % alapján kerülhet sor.
III.3. A Vállalkozó részteljesítési, illetve zárójelentés elfogadásával kiállított teljesítésigazolás
birtokában jogosult a számla benyújtására. A Megrendelo IV.3. pontban megjelölt képviseloje
a kiállított számlát leigazolja. A Megrendelo kötelezettséget vállal arra, hogya Vállalkozó
számláját a benyújtást követo 5 (öt) munkanapon belül továbbítja a Közremuködo Szervezet
részére. A Vállalkozó díját a (rész)számla Megrendelo általi kézhezvételét követoen, a
"Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitáció" címu, KEOP
7.2.2.1/2008-0002 azonosító számú projekt támogatása terhére a Vállalkozó
(rész)teljesítésétol számított 60 napon belül a Vállalkozó 10300002-20321260-00003285
számú bankszámlájára történo átutalással a Közremuködo Szervezet egyenlíti ki. A
Megrendelo eloleget nem fizet. Számlázás a pénzügyi ütemtervnek megfeleloen történik (a
feladatonkénti részszámlákat a pénzügyi ütemtervnek megfeleloen kell kiállítani).
Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadó jogszabályok:
a) a 2007-2013. programozási idoszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához
kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenorzési rendszerek kialakításáról szóló
281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet;
b) a 2007-2013 idoszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási
szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet;
c) a 2007-2013 programozási idoszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
alapveto szabályairól és felelos intézményeirol szóló 25512006.(XII. 8.) Korm. rendelet;
d) az adózás rendjérol szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a.
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Pénzügyi ütemterv (ÁFÁ-valnövelt, bruttó árakon, Ft-ban)
2010

2009
SzerzodésVAGYtevékenység

Tevékenység
kezdeteév/hó

Összesen

II.félév

Összesen Tevékenység
végeév/hó
[Ft]
8 064000 2010.jan.15
8 064000

Összesen

II.félév

1.félév

2009.okt.

O

O

8 064000

O

Hirdetés,reklám,tájékoztatás

2009.aug.

O

O

O

8 064000

8 064000

8 064000 2010.aug.30.

Megvalósíthatósági
tanulmány,
költség-haszon
elemzés*

2009.aug.

O

O

30912000

O

30912000

30912000 2010.ápr.15.

Egyébprojektmegvalósitáshoz
kapcsolódó
tanulmány
/Környezeti
hatástanulmány/

2009.szept.

O

O

13440000

O

13440000

13440000 2010.feb.15.

2010.márc.

O

O

768000

576000

1 344000

1 344000 2010.aug.30.

2009.nov.

O

O

2 688000

O

2 688000

2 688000 2010.ápr.15.

Tervezésivízjogilét.eng.tervek,tendertervek)** 2009.aug.

49440000

49440000

89280000

2009.nov.

O

O

O

Régészeti
felmérés

Engedélyezés
hatósáqidíiai
Értékbecslés

Egyébterületelökészitö
munka/Területigénybevételí
terv/
Összesen:

49440000

60384000 149664000 199104000 2010.aug.30.
1 344000

1 344000

1 344000 2010.ápr.15.

49440000 145152000 70368000 215520000 264960000

*Számlaa KSZvéleményezése,
ajavasoltváltoztatások
átvezetése
ésa KSZjóváhagyást
követoen.
**Tervezésirész-számlázás:
1. 2009.november
20-ána teljesgeodézia
éstalajmechanikai
éstalajvizsgálatok
vizsgálatok
elkészülte
2.

(5pidnyomtatva
és1piddigitálisadathordozón
szerkesztheto
formátumban)
utánrészszámla
bruUó:49
440000.-Ft
2010.május31.vizjogilétesitésiengedélyezési
tervekátadásakor
a Megrendelo
általijóváhagyás
utánrészszámla
bruUó:89280000.-Ft

3.

2010.augusztus
30.végszámla,
a tendertervek
elkészülte
ésa vizjogilétesitésiengedélyek
megléteután,bruUó:60384000.-Ft
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IV. Teljesítési határido. a teljesítés módja. helye
IV. 1. A teljesítési véghatárido: 2010. november 30. (rendelkezésre állással)
Munkafázis
Kommunikációs és tájékoztatási feladatok ellátása
(hatástanulmány
készítése,
korábbi
média
megjelenések összegyujtése és elemzése)
delmi részletes hatásvizsgálat készítése
Régészeti szakvélemény készítése
Részletes megvalósíthatósági tanulmány, költséghaszon elemezés készítése
Vízio!!i létesítési engedélyezési tervek készítése

-.

~teli terv készítése

2. fordulós tendertervek készítése
Környezetvédelmi engedély beszerzése
.ogi létesítési engedély beszerzése
2. fordulós pályázat összeállításában közremuködés
Kommunikációs és tájékoztatási feladatok ellátása
(a fentieken kívüli egyéb kommunikációs és
tájékoztatási feladat)
rendelkezésre állás

Vállalt részteliesítési határido
2009. október 30.
2010. február 15.
2010. január 15.
2010. április 15.
2010. május 31.
2010. április 15.
2010. augusztus 30.
2010. április 15.
201O.július 30.
folyamatos
folyamatos
2010. november 30.

IV.2. A hatósági eljárások folyamán a Vállalkozó, mint a Megrendelo képviseloje által
betartandó teljesítési határidok a közigazgatási eljárásban alkalmazott határidok szerint
alakulnak. Amennyiben valamely hatósági eljárás a Vállalkozónak fel nem róható okból a
törvényes eljárási határidot meghaladóan elhúzódik, abban az esetben az elhúzódás idejével a
Vállalkozó teljesítési határideje meghosszabbodik. A Vállalkozónak a Megrendelot írásban
haladéktalanul értesítenie kell a hatósági eljárás esetleges, neki fel nem róható elhúzódásáról.
IV.3. A teljesítés módja: A szolgáltatás teljesítésrol/részteljesítésérol az I. pont szerinti
kapcsolattartók közremuködésével a Felek teljesítés-igazoló jegyzokönyvet vesznek fel,
amelyben rögzítik a teljesítés megfeleloségét vagy esetleges kifogásokat és egyéb igényeket.
A Felek által aláírt teljesítés-igazoló jegyzokönyv a számlázás alapja. A teljesítés
elismerésérol vagy annak megtagadásáról a Megrendelo képviseletében Dunai Ferenc
osztályvezeto a Vállalkozó teljesítésétol/részteljesítésétol számított 15 munkanapon belül
írásban nyilatkozik.
IV.3. A teljesítés helye: Az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (9021
Gyor, Árpád u. 28-32.)
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v. Kijelentések, kenék,- és jogszavatosság
V.l. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra és jótáll azért, hogy a jelen szerzodés szerinti

mindenkötelezettséget- ezenbelülkülönösena feladatokteljesítéséreirányulótevékenységet
- a tole elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb
körültekintéssel, a Megrendelo szakmai és gazdasági szempontjainak messzemeno
figyelembevétele mellett, valamint az európai uniós és a magyar jogszabályoknak, továbbá a
vonatkozó szakmai és hatósági eloírásoknak megfeleloen teljesíti.
V.2. A Vállalkozó jótáll a jelen szerzodésben foglalt kötelezettségeinek szerzodésszeru
teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minoségéért,
tUggetlenül attól, hogy azokat saját maga vagyalvállalkozója, esetleg egyéb, jogszeruen
bevont harmadik személyalkalmazza.
VI. Alvállalkozók
VI.1. A Vállalkozó a feladatokat saját maga és/vagy az ajánlatában megjelölt alvállalkozó(k)
bevonásával köteles teljesíteni. A Vállalkozó vagy a vállalkozói konzorcium legalább a
közbeszerzés értékének ötven százalékát saját maga kell, hogy teljesítse. A Vállalkozó
alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes köruen és közvetlenül felelos a jelen szerzodésben
foglalt kötelezettségek teljesítéséért.
VI.2. A Vállalkozó kizárólag a Kbt. 304. §-ának (3) bekezdésében meghatározott feltételek
fennállása esetén vehet igénybe az ajánlatában meg nem jelölt alvállalkozót.
VII. Szerzodést biztosító mellékkötelezettségek
VII.1. Megrendelo a Vállalkozónak felróható késedelmes esetén - a véghatárido
vonatkozásában - a késedelembe esés idopontjától a szerzodésszeru teljesítés napjáig terjedo
idoszakra 100.000,- Ft/nap mértéku késedelmi kötbérre jogosult.

VII.2. Szerzodo Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelo 30.000.000 Ft összegu
meghiúsulási kötbérre jogosult, ha

. a Vállalkozó a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja

..
.

a teljesítés kizárólag a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el
21 napot meghaladó késedelem esetén vagy ismételt hibás teljesítés esetén a
Megrendelo él a rendkívüli felmondás jogával
a Vállalkozóval szemben csod- vagy felszámolási eljárás indul

VIlI. Szerzoi jogok

VIII.l. A szerzoi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 9. § (6)
bekezdése és V. fejezete alapján a Megrendelo a szerzodés teljesítése során keletkezett,
szerzoi jogi védelem alá eso valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan ideju, korlátlan
és kizárólagos felhasználási jogot szerez az átruházható szerzoi jogokra, amely magában
foglalja az Szjtv. 46. §-a szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint az Szjtv.
47. §-a szerinti, a mu átdolgozhatóságához és a mu többszörözéséhez való felhasználási
jogosultságot is. A Vállalkozó csak a Megrendelo elozetes írásbeli hozzájárulásával adhatja
6

tovább az elkészült mu bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a
szerzodés alapján nyújtott szolgáltatásról. A felhasználási jog átruházásának díját a
vállalkozói díj tartalmazza.
VIII.2. A Megrendelo a támogatási szerzodés alapján tájékoztatja a Vállalkozót, hogya
szerzodésben vállalt munkákkal összeftiggésben keletkezo tervek, tanulmányok, stb.
korlátlan, határozatlan ideju, kizárólagos és harmadik személynek ellenszolgáltatás nélkül
átadható felhasználási jogát külön ellenszolgáltatás nélkül szerzi meg. A Megrendelo ezáltal
jogosult bármely, a szerzodés alapján elkészült mu/alkotás átdolgozására is. Ha a projektet
(kivitelezést) a Megrendelo bármely okból nem valósítja meg vagy részben valósítja meg,
akkor a szerzoi jogi védelem alá eso mulalkotás felhasználásának jogát a Támogatóra vagy az
általa megjelölt személyre ruházza áto
IX. Szerzodo felek együttmuködése
IX.1. Megrendelo jogosult a munkát figyelemmel kísérni, ellenorizni. Kérésére a Vállalkozó
köteles rendelkezésre állni, a menet közben elkészült munkarészeket bemutatni, a Megrendelo
észrevételeit a továbbdolgozásnál figyelembe venni. A Vállalkozó a továbbdolgozás
szempontjából lényeges kérdésekben állásfoglalást kell kérjen a Megrendelotol. A
Megrendelo jóváhagyásával készült megoldás megváltoztatására vonatkozó igényének
következményeit a Megrendelonek viselnie kell.
IX.2. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerzodés teljesíthetoségét érdemben veszélyezteto,
illetve a teljesítést konkrétan akadályozó körülményeek)rol haladéktalanul, de legkésobb az
akadály felmerülésétol számított 2 munkanapon belül írásban értesíti a Megrendelot.
X. A szerzodés nyilvánossága
X.1. A Felek rögzítik, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B. §-a
alapján a Megbízó nettó 5 millió forintot eléro, vagy azt meghaladó értéku szerzodések
jogszabályban eloírt tartalmi elemeit köteles a jogszabályban és saját szabályzatában eloírt
módon közzétenni, továbbá a személyes adatok védelmérol és a közérdeku adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 19. §-ának (1) bekezdése alapján a
Megrendelo az állami költségvetés terhére és a közpénzek felhasználására kötött szerzodések
esetében köteles elosegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.
X.2. A Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevoszékrol szóló 1989. évi XXXVIII.
törvény 2. §-ának (9) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevoszék vizsgálhatja az
államháztartás alrendszereibol finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás
alrendszereinek vagyonát érinto szerzodéseket a megrendelonél, a megrendelo nevében vagy
képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerzodo
feleknél, akik, illetve amelyek a szerzodés teljesítéséért felelosek, továbbá a szerzodés
teljesítésében közremuködo valamennyi gazdálkodó szervezetnél.
X.3. A Felek tudomásul veszik, hogya Ptk. 81. §-ának (4) bekezdése értelmében az, aki az
államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre
köteles a jogviszonnyal összeftiggo és a közérdekbol nyilvános adatokra vonatkozóan
tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának
nyilvánosságára tekintettel a szerzodés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén
nem tagadható meg.
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XA. A Felek tudomásul veszik, hogy a Megrendelo köteles - többek közötta szerzodés megkötésérol szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt;
a megkötött szerzodést;
a megkötött szerzodés módosításáról, teljesítésérol szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményt
a Közbeszerzések Tanácsa honlapján, illetve a saját honlapján is öt munkanapon belül
közzétenni. A Megrendelo ezen túlmenoen a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
szerzodés teljesítését követoen vagy teljesítésének elmaradása esetén - a szerzodés
teljesítésérol szóló tájékoztatóban foglaltak mellett - haladéktalanul tájékoztatást ad a
teljesítés megtörténtérol, a teljesítéssei kapcsolatban esetlegesen felmerült problémákról, adott
esetben a teljesítés elmaradásának okáról.
XI. Vitás kérdések rendezése

XLI. A jelen szerzodésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), a
Kbt., az Szjtv., valamint a 111.3.pontban felsorolt és az egyéb vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
XL2. A Felek megállapodnak abban, hogyaszerzodéssel kapcsolatban felmerülo esetleges
vitás kérdéseket elsosorban tárgyalásos úton, egyeztetéssel rendezik. Ennek sikertelensége
esetére- eltéroegyedimegállapodáshiányában- pertárgyértéktol függoen alávetik magukat a
Gyori Városi Bíróság vagy a Gyor-Moson-Sopron Megyei Bíróság kizárólagos
illetékességének.
XII. A szerzodés módosítása
A Felek csak akkor módosíthatják a szerzodésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei,
illetoleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerzodéskötést követoen - a
szerzodéskötéskor elore nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerzodés
valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.
XIII. Szerzodés mellékletei
A jelen szerzodés elválaszthatatlan mellékletét képezik a 11.1. pontban felsorolt számozott
mellékletek, valamint az eljárás során feltett kérdések és azokra adott válaszok.
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A Felek jelen szerzodést, mint akaratukkal mindenben megegyezot cégszeru aláírásukkal
hagyják jóvá. Jelen szerzodés 4 eredeti példányban készült, amelybol 2 példánya Vállalkozót,
2 példány pedig a Megrendelot illeti meg.
Jelen szerzodés érvényességének feltétele, hogy az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság szárazbélyegzojévellássa el.

Gyor, 2009. augusztus 28.

~
Darázs Attila muszaki igazgató
a VTK Innosystem Kft. konzorcium
vezeto részérol
a Vállalkozó képviseletélYén

(j~el
Ellenjegyzem:
Gaszler Lászlóné
gazdasági igazgatóhelyettes
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ÁLTALÁNOSSZERZÖDÉSIFELTÉTELEK
PREAMBULUM
Meghatározások és értelmezés
A Szerzodésre a következo meghatározások vonatkoznak:
Kbt.: a közbeszerzésekrol szóló 2003. évi CXXIX. törvény.
Közremuködo: a Vállalkozó ajánlatában megjelölt képviseloi, alkalmazottai, megbízottai,
alvállalkozói.
Megrendelo: a Különös szerzodési feltételekben ekként meghatározott személy.
Pénzügyi ütemterv: az az ütemterv, amely a Vállalkozási díjat a Szolgáltatások egyes
fázisaira meghatározott díjtételekre lebontja.
Projekt: a Különös szerzodési feltételek preambulumában ekként meghatározott beruházás.
Szerzodés: a Különös szerzodési feltételek és annak valamennyi melléklete.
Szolgáltatások: a Vállalkozó által a Szerzodés alapján és arra tekintette1 teljesítendo
feladatok, valamint a Vállalkozó által a Szerzodés alapján nyújtott, valamint közvetlenül vagy
közvetett módon keletkezett valamennyi szolgáltatás.
Teljesítési idoszak: A Vállalkozó által a Szerzodéssei vállalt Szolgáltatások elvégzésének
periódusa.
Vállalkozó: a Különös szerzodési feltételekben ekként meghatározott, a Szolgáltatások
teljesítésére köteles fél.
Vállalkozási díj: a Különös szerzodési feltételek pontjában ilyenként megjelölt összeg.
A szövegösszefúggés fúggvényében az egyes szám magában foglalja a többes számot is, és
fordítva.
Személy alatt mind természetes, mind pedig jogi személyek, továbbá jogi személyiség nélküli
társaságok, gazdálkodó szervezetek is értendok.
Ha a Szerzodést egynél több nyelven is aláírják, akkor a különbözo nyelven aláírt változatok
közötti ellentmondás esetén a magyar nyelvu változat az irányadó. A Vállalkozó és a
Megrendeloközötti írásbelikommunikációnyelve - amennyiben a jelen Szerzodés másként
nem rendelkezik - a magyar.
A Szerzodés fejezetcímei és címei csak a könnyebb eligazodást szolgálják, a Szerzodés
értelmezésénél figyelmen kívül hagyandók.
Amennyiben a jelen Szerzodés eltéroen nem rendelkezik, nap alatt naptári nap értendo.
Értesítések és írásbeli közlések
A Vállalkozó és a Megrendelo közötti bármely írásos kommunikációt személyesen vagy
postán kell eljuttatni a felek Különös szerzodési feltételekben vagy az Általános szerzodési
feltételekben meghatározott címére. Amennyiben a felek egymásnak faxszámot vagy e-mail
címet megadtak, ezen kommunikációs eszköz is igénybe veheto. A tértivevényes ajánlott levél
a feladása utáni ötödik napon akkor is átvettnek minosül, ha a másik fél, bármely okból is,
nem veszi azt át. Valamennyi írásos kommunikációban fel kell tüntetni a Szerzodés fedolapon
szereplo elnevezését és számát.
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Amennyiben a Szerzodés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció
megküldésére határidot szabtak, a határido betartottnak tekintendo, ha azt a határido utolsó
napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták.
A napokban megadott határidok elso napja az a nap, amely a határido számítására okot adó
esemény napját követi. Amennyiben a határido utolsó napja nem magyarországi munkanap, a
határido az azt követo elso magyarországi munkanapon jár le.
Eltéro rendelkezés hiányában a Szerzodés szerint eloírt bármilyen értesítést, hozzájárulást,
jóváhagyást, igazolást vagy utasítást indokolt késedelem nélkül írásba kell foglalni.
A szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelem nélkül írásban meg kell erosíteni.
A MEGRENDELO JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
Általános jogok és kötelezettségek
A Megrendelo a Projekt megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket
megadja és részt vehet a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen
túlmenoen rendszeresen és folyamatosan ellenorizheti a Szolgáltatások teljesítését.
Tájékoztatás
A Megrendelonek megfelelo idoben át kell adnia a Vállalkozó részére a Szerzodés
teljesítéséhez szükséges és rendelkezésére álló információkat és/vagy dokumentációt. A
Vállalkozó köteles az így kapott dokumentumokat a Szerzodés megszunésekor visszaadni a
Megrendelonek.
A Megrendelonek lehetoség szerint együtt kell muködnie a Vállalkozóval a Szerzodés
teljesítéséhez szükséges olyan információk megszerzésében, amelyeket az utóbbi indokoltan
kérhet tole.
Megrendelo együttmuködési kötelezettsége
A Megrendelo a Szerzodés teljesítése érdekében együttmuködik a Vállalkozóval.
A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
Általános kötelezettségek
A Vállalkozónak szakcégtol elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai gyakorlat
szerint kell teljesítenie a Szolgáltatásokat.
A Vállalkozó köteles minden, szakcégtol általában elvárható intézkedést megtenni a Projekt
határidore történo, muszakilag kifogástalan és költségeiben leggazdaságosabb megvalósítása
érdekében.
A Vállalkozónak be kell tartania a Megrendelo által adott utasításokat. Ha a Vállalkozó
megítélése szerint az adott utasítás túllépi a Szerzodés kereteit vagy a Megrendelo
szakszerutlen vagy jogellenes utasítást ad, vagy azzal szemben egyéb fenntartása van, akkor
az adott utasítás kézhezvételétol számított 8 napon belül értesítenie kell a Megrendelot,
feltárva az adott utasítással szembeni fenntartásait. Amennyiben a Megrendelo az utasítást a
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Vállalkozó értesítésében foglaltak ellenére megerosíti, a Vállalkozó - jogszabályi kivételektol
eltekintve - köteles az adott utasítást végrehajtani.
Ha a Szolgáltatásokat vállalkozóként több különbözo, önálló személy látja el, azok
felelossége a Szerzodés teljesítéséért egyetemleges. A jelen Szerzodés értelmében a
képviseletükre jogosult személy jogosult jognyilatkozatokat tenni és kötelezettséget vállalni
valamennyi, a Vállalkozói oldalon álló személy képviseletében.
Magatartási szabályok
A Vállalkozónak mindenkor lojálisan, mint a Megrendelo megbízható tanácsadója, szakmája
etikai és egyéb szabályai szerint, megfelelo diszkréciót tanúsítva kell eljámia. A Megrendelo
nevében kötelezettséget annak elozetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem vállalhat.
A Vállalkozó és valamennyi Közremuködoje titoktartási kötelezettséggel tartozik a
Szerzodéssei kapcsolatban tudomására jutott valamennyi információ, megoldás, adat és
dokumentum vonatkozásában a Szerzodés idotartama alatt és annak teljesítése után.
Amennyiben a Megrendelo nem adja elozetes írásbeli hozzájárulását, - jogszabályban eloírt
kötelezettség kivételével - sem a Vállalkozó, sem Közremuködoi nem közölhetnek a
Szerzodéssei kapcsolatos, a fentiek szerinti információt harmadik személlyel, illetve nem
hozhatják azokat nyilvánosságra. A Vállalkozó és Közremuködoje a Szerzodés keretein kívül
nem használhatja fel a Szerzodés teljesítése céljából készített tanulmányokat, terveket, az
elvégzett tesztek és kutatások eredményeit.
Információnyújtás

A Megrendelo kérésére a Vállalkozó köteles haladéktalanul információkat adni a
Szolgáltatásokról. A Vállalkozó a Szolgáltatásokkal kapcsolatos fontosabb eseményekrol,
nehézségekrol- a rendszeresírásos jelentésein túlmenoenis - folyamatosan tájékoztatja a
Megrendelot. A Megrendelo bármilyen információt bekérhet a Vállalkozótól és jogosult
azokat ellenorizni.
A Vállalkozó a Megrendelo igényének megfelelo határidoben adatokat szolgáltat, illetve részt
vesz a Projekttel összefüggésben a Megrendelo által készítendo jelentések, tájékoztatók
összeállításában.
A Vállalkozó a Szolgáltatások teljesítésekor köteles a Projektre és a Szolgáitatásra vonatkozó
valamennyi tervet, iratot, dokumentációt, stb. jegyzék szerint átadni a Megrendelonek.
Dokumentáció és muszaki tervek
A Vállalkozónak minden dokumentációt és muszaki tervet a Megrendelo számára
elfogadható, általánosan elfogadott és elismert rendszereket alkalmazva kell elkészítenie,
figyelembe véve a legújabb tervezési szakmai szokásokat.
Biztosítás
A Vállalkozó a Szerzodés fennállása alatt a Megrendelo felhívására haladéktalanul köteles a
Megrendelo felé igazolni a Szerzodés tárgya szerinti tevékenységi körre kiterjedo, a Különös
szerzodési feltételek mellékletét képezo ajánlati felhívásban meghatározott összegu
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felelosségbiztosítása fennállását. A Vállalkozónak a jelen pont szerinti felelosségbiztosítással
a Szerzodés egész idotartama alatt rendelkeznie kell. Ha a szerzodés teljesítése alatt a
Vállalkozó felelosségbiztosítása megszunne, errol köteles írásban értesíteni Megrendelot,
valamint új, a megszunt felelosségbiztosítással azonos értéku, keretösszegu biztosítást kötni, a
felelosségbiztosítás megszunéstol számított 3 munkanapon belül. Amennyiben a Vállalkozó
ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Megrendelo jogosult a szerzodéstol elállni.
A Vállalkozónak haladéktalanul át kell adnia a biztosítási kötvényrol és a biztosítási díj
rendszeres fizetésérol szóló igazolást, amint arra a Megrendelo felszólítja.
Közremuködok és felszerelések
A Vállalkozónak biztosítania kell Közremuködoi számára azon eszközöket és felszereléseket,
amelyek leginkább elosegítik a Szolgáltatások hatékony teljesítését.
A Közremuködok megváltoztatása
A Vállalkozó csak a Megrendelo elozetes írásbeli jóváhagyásával és a Kbt. rendelkezései
szerint változtathatja meg a Szolgáltatások körében eljáró Közremuködoit és az általuk a
Szolgáltatások elvégzéséhez a Szerzodésben kikötött hozzájárulás mértékét. E rendelkezés
megsértése súlyos szerzodésszegésnek minosül és a Megrendelonek a Szerzodéstol történo, a
Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélküli elállására ad okot.
Amennyiben a Megrendelo megítélése szerint valamely Közremuködo a Szolgáltatások
teljesítését nem megfeleloen végzi, vagy valamely kötelezettségének nem tesz eleget, akkor
is, ha cselekménye vagy mulasztása a Szerzodés megszegésének körében még nem
értékelheto, továbbá, ha kiválasztása nem a Szerzodés rendelkezései szerint történt, írásban,
indoklással kérheti a Vállalkozótól a Közremuködo leváltását. A Vállalkozó haladéktalanul
köteles a kérésnek eleget tenni, és egyidejuleg köteles gondoskodni a leváltott Közremuködo
megfelelo pótlásáról.
A Közremuködo helyébe lépo másik Közremuködonek legalább ugyanolyan képesítéssel és
gyakorlattal kell rendelkeznie, mint amilyennel a leváltott Közremuködonek kellett
rendelkeznie.
A Közremuködo leváltásával és
Vállalkozónak kell viselni.

pótIásával kapcsolatban

felmerült költségeket

a

A Közremuködo a Szolgáltatások teljesítéséhez további Közremuködot nem vehet igénybe.
A Vállalkozó felelossége az igénybe vett Közremuködokért
A Vállalkozó felelos Közremuködoi magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok a
Vállalkozó magatartása vagy cselekedetei lettek volna. A Megrendelonek valamely
Közremuködo igénybevételéhez adott hozzájárulása nem mentesíti a Vállalkozót a Szerzodés
szerinti kötelezettségei és felelossége alól.

13

~

A SZERZODÉS TELJESÍTÉSE

Nyilvántartások
A Vállalkozónak pontos és rendszeres nyilvántartásokat kell vezetnie a Szolgáltatásokkal
kapcsolatban keletkezett dokumentumok vonatkozásában.
A Szolgáltatások teljesítésévei kapcsolatos nyilvántartásokat a Szerzodés teljesítésétol
számított 5 éven át (illetve amennyiben a hatályos számviteli törvény a nyilvántartás részét
képezo valamely dokumentumra hosszabb megorzési kötelezettséget ír elo, a törvényben
megjelölt idotartamon át) meg kell orizni. A nyilvántartások megorzésének elmulasztása
súlyos szerzodésszegésnek minosül.
Mind a Szerzodés idotartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megorzési idotartama
lejáratáig a Vállalkozónak lehetové kell tenni a Megbízó, az Állami Számvevoszék, az
Európai Számvevoszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt
belso ellenorzési szerv, a Kormányzati Ellenorzési Hivatal, az 1992. évi XXXVIII. törvény
szerinti fejezetek ellenorzési szervezetei, a Kincstár, a Kohéziós Alap Irányító Hatóság, a
Kohéziós Alap Közremuködo Szervezet, a kifizeto hatóság, valamint a Kbt. és az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti bármely egyéb illetékes
ellenorzo szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviseloinek a Szolgáltatásokhoz
kapcsolódó nyilvántartások, számlák, a Szolgáltatások megvalósítását igazoló okmányok,
bizonylatok helyszínen történo ellenorzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok
készítését vagy rendelkezésre bocsátását.
Közbenso jelentések és zárójelentés

A Vállalkozó köteles a Megrendelo Támogatási Szerzodésben eloírt jelentéstételi
kötelezettségei teljesítéséhez szükséges valamennyi adatot, dokumentumot és jelentést a
Megrendelo által meghatározott módon és határidoben a Megrendelo rendelkezésére
bocsátani.
A Szerzodés Teljesítési idoszakának vége elott a Vállalkozónak zárójelentést kell
összeállítania. Amennyiben alkalmazható, a zárójelentés mellé kritikai tanulmányt kell
mellékelni azokról a jelentos problémákról, amelyek a Szolgáltatások megvalósítása során
felmerültek.
A zárójelentés végleges változatát a Szerzodés teljesítési idoszakát követo 15 napon belül kell
eljuttatni a Megrendelohöz.

A jelentések és egyéb dokumentumok jóváhagyása
A Megrendelo a Vállalkozó által összeállított és elküldött jelentések és egyéb dokumentumok
jóváhagyásával igazolja azok Szerzodésnek való megfelelését.
A Megrendelonek a kézhezvételtol számított 30 napon belül értesítenie kell a Vállalkozót a
részére küldött dokumentumokat vagy jelentéseket érinto döntésérol. Elutasítás esetén
döntését indokolni köteles. A zárójelentés esetében a fenti határido 60 nap. Ha a Megrendelo
határidon belül nem tesz észrevételt a dokumentumokra vagy jelentésekre, a Vállalkozó
kérheti azok írásbeli elfogadását. Ha a Megrendelo az írásbeli kérés kézhezvételétol számított
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45 napon belül sem tájékoztatja a Vállalkozót észrevételérol, a dokumentumokat és
jelentéseket elfogadottnak kell tekinteni.
Ha egy jelentést vagy dokumentumot a Megrendelo a Vállalkozó által végrehajtandó
módosításoktói függoen hagy jóvá, a Megrendelo a kért módosítások végrehajtására határidot
ír elo.
Ha a Szerzodést több ütemben teljesítik, az egyes ütemek végrehajtása az elozo ütem
Megrendelo általi jóváhagyásától függ, kivéve, ha az ütemeket párhuzamosan hajtják végre.
A Szerzodés során készített jelentésekhez és dokumentumokhoz fuzodo jogok
Minden jelentés és dokumentum, így például a térképek, diagrammok, rajzok, specifikációk,
tervek, statisztikák, számítások, adatbázisok, szoftverek és az ezeket alátámasztó
nyilvántartások, amelyeket a Vállalkozó a Szerzodés teljesítése során állított össze, készített el
vagy jutott a birtokába, a Megrendelo kizárólagos tulajdonát képezik. A Vállalkozónak a
Szerzodés bármilyen okból való megszUllésekor át kell adnia a fenti körbe tartozó minden
dokumentumot a Megrendelo részére. A Megrendelo a terveket és a tervek alapján elkészült
létesítményeket szabadon átalakíttathatja és átépíttetheti. A Megrendelo elozetes írásbeli
jóváhagyása nélkül a Vállalkozó a Szerzodés teljesítése során összeállított, készített vagy
birtokába jutott dokumentumokat nem használhatja fel a Szerzodés teljesítésétol eltéro célra.
Vállalkozó minden, a jelen pontba foglaltak alapján esetlegesen megilleto jogdíj és egyéb
igényeirol kifejezetten lemond. Jelen joglemondás ellenértékét a felek a Vállalkozási díj
meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették.
A Vállalkozó nem publikálhat cikkeket a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, nem hivatkozhat
azokra a harmadik személyek részére nyújtott szolgáltatások során a Megrendelo elozetes
írásbeli jóváhagyása nélkül.
A Szerzodés teljesítése során keletkezo bármilyen szellemi alkotáshoz fuzodo (szerzoi jogi,
iparjogvédelmi, stb.) jog a Megrendelo kizárólagos tulajdonát képezi, a vagyoni jogok a
Megrendelot illetik meg, aki ezeket (fel)használhatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy
belátása szerint átengedheti, átruházhatja fóldrajzi vagy bármely más korlát nélkül. A vagyoni
jogok ellenértékét a felek a Vállalkozási díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették.
Fizetés
A díjfizetés esetén követendo eljárásról a Különös szerzodési feltételek rendelkeznek.
A végszámla kifizetése - amennyiben a Pénzügyi ütemterv eltéroen nem rendelkezik - a
Vállalkozónak valamennyi Szolgáltatás teljesítésétol és a Szolgáltatások befejezo ütemének
vagy utolsó részének a Megrendelo általi jóváhagyásától függ. A végszámla kifizetését csak
az után lehet teljesíteni, hogy a Vállalkozó benyújtotta a zárójelentést, és azt a Megrendelo
elfogadta.
A következo események bekövetkezése és fennállása esetén a Megrendelo a Vállalkozó írásos
értesítésévei, részben vagy egészben visszatarthatja a Vállalkozónakjáró kifizetéseket:

.

.

a Vállalkozó valamely Szerzodéses kötelezettségének nem tesz eleget;
bármely egyéb, a Vállalkozó érdekkörében felmerülo körülmény, amely a
Megrendelo véleménye szerint akadályozza vagy veszélyezteti a Projekt vagy a
Szerzodés eredményes teljesítését.
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A Szerzodés módosításai
A Szerzodés bármely módosítását kizárólag a Kbt. rendelkezéseivel összhangban, írásban, a
Szerzodéssei azonos módon lehet megkötni.
Ha a változtatás a Vállalkozó érdekkörében álló okból vagy szerzodésszegése miatt
szükséges, a változtatás okozta valamennyi költséget a Vállalkozónak kell viselnie.
A módosított Szerzodésre a Szerzodésmódosítással nem érintett valamennyi rendelkezése
megfeleloen irányadó.
A Vállalkozó köteles írásban értesíteni a Megrendelot a Különös szerzodési feltételekben
megadott kapcsolattartójának, illetve kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá
bankszámlája számának megváltozásáról.
SZERZODÉSSZEGÉS ÉS A SZERZODÉS MEGSZUNÉSE
Szerzodésszegés
A fél szerzodésszegést követ el, ha nem teljesíti a Szerzodés szerinti kötelezettségeinek
bármelyikét.
A feleket teljes köru kártérítési felelosség terheli a Szerzodés megszegéséért.
Valamennyi olyan szerzodésszegés, amely esetében a Szerzodés elállásra ad lehetoséget,
súlyos szerzodésszegésnek minosül és viszont.
Késedelmes teljesítés
Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozót a késedelem minden napja után a Különös
Szerzodési Feltételekben meghatározott mértéku kötbér megfizetésének kötelezettsége terheli.
Ez a rendelkezés nem zárja ki a Ptk. késedelmes teljesítésre vonatkozó rendelkezéseinek
megfelelo alkalmazását.
A Megrendelo legfeljebb 21 napos késedelmet enged meg Vállalkozó számára és ezen
idoszak alatt kíván csak késedelmi kötbért érvényesíteni. A 22. napon meghiúsulási kötbért
érvényesít a Vállalkozóval szemben a Különös Szerzodési Feltételekben meghatározott
összegben.
Megrendelo kötbéren felüli kárigényét a polgári jog általános szabályai szerint érvényesíti.

Vállalkozóköteles - a Ptk. 355. § (4) bekezdéseszerintikárként - megtéríteniMegrendelo
részére jelen szerzodés megszegése miatt esetlegesen visszatérítendo támogatás és kamatai
összegét, amennyiben a kár a Vállalkozónak felróható okból következett be.
A Szerzodés felmondása a Megrendelo részérol
A Szerzodésben meghatározott megszüntetési okok mellett a Megrendelo a Vállalkozóhoz
intézett nyilatkozattal felmondhatja a Szerzodést, ha:
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a)

b)
c)
d)
e)
t)
g)

h)

a Vállalkozó szerzodéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi
(súlyosnak minosül az a szerzodésszegés, amelyet a Szerzodés maga ilyenként
jelöl meg vagy amely a Szolgáltatások vagy a Projekt (határidore történo)
megvalósulását veszélyezteti);
a Vállalkozó a Megrendelo által megadott ésszeru határidon belül nem tesz eleget
a felhívásnak, hogy szerzodésszeru kötelezettségeinek tegyen eleget;
a Vállalkozó ismételt felszólítás ellenére vagy a Megrendelo által meghatározott
határidoig nem teljesíti a Megrendelo által adott utasításokat;
a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csod-, felszámolási, végelszámolási eljárás
indul vele szemben, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit;
jogeros elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét
érinto szabálysértés vagy buncselekmény miatt;
más közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó hamis adatokat közölt vagy az eljárás
nyerteseként szerzodéses kötelezettségeinek nem tett eleget;
a Vállalkozó nem biztosítja az eloírt biztosítást, vagy a biztosító tevékenységi
engedélyét elveszítette vagy fizetésképtelenné vált és a Vállalkozó haladéktalanul
nem köt újabb biztosítást;
az adott kötelezettségre eloírt teljesítési határido elott nyilvánvalóvá válik, hogya

Vállalkozó a munkát csak számottevo késéssel vagy - a fogyatékosság
kiküszöböléséretuzött méltányos határido letelte ellenére is - hibásan tudja
elvégezni.
A felmondási nyilatkozat csak a hatályosulása idején folyamatban lévo fázis megkezdésének
idopontjára visszamenoleg szünteti meg a Szerzodést.
A Vállalkozó súlyos szerzodésszegése miatt bekövetkezo felmondás esetén a Vállalkozó
kárainak megtérítésére nem tarthat igényt.
Kártalanítás
A Vállalkozónak kártalanítania és lehetoség szerint mentesíteni kell a Megrendelot, annak
megbízottjait és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral szemben,
amely
a)

b)

a Vállalkozó tevékenységébol vagy mulasztásából ered a Szolgáltatások teljesítése
során, és amely szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a szellemi tulajdon egyéb
formáival kapcsolatos jogszabályok, hatósági rendelkezések vagy harmadik
személyek jogai megsértésébol származik vagy
abból származik, hogya Vállalkozó nem teljesítette kötelezettségeit, feltéve, hogy
a Megrendelo a Vállalkozót értesíti az ilyen perekrol, igényekrol, veszteségekrol
vagy károkróllegkésobb 30 nappal azután, hogy tudomást szerez ezekrol.
Vis maior

Egyik fél sem követ el szerzodésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza
meg, amely a Szerzodés aláírásának idopontja után következett be.
"Vis maior" alatt értendok különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi
zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás,
járványok, fóldcsuszamlások, fóldrengések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások,
robbantások, valamint egyéb hasonló, elore nem látható események, amelyek mindkét fél
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érdekkörén kívül merülnek fel és amelyeket a felek kello gondossággal sem tudnak
kiküszöbölni.
Ha az egyik fél "vis maior" miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja
szerzodéses kötelezettségeit.
Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elo, amelyek
kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a
körülmények jellegét, felteheto idotartamát és valószínu hatását. Ha a Megrendelo írásban
másképp nem rendelkezett, a Vállalkozónak folytatnia kell a Szerzodés szerinti
kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszeruen megvalósítható.
Ha a vis maior körülmények 180 napon át megszakítatlanul fennállnak, bármelyik félnek
jogában áll a Szerzodést 30 napos felmondási idovel megszüntetni.
A VITÁK RENDEZÉSE
A viták rendezése, irányadó jog
A Megrendelonek és a Vállalkozónak minden erofeszítést meg kell tennie, hogy békés úton
rendezzenek a Szerzodéssei kapcsolatban bármely vitát, amely közöttük felmerül.
Ha vitás ügy merült fel, a szerzodo felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre vonatkozó
véleményükrol, valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról. Bármelyik fél
kérheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre
irányuló kísérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a fél nem válaszol a megadott határidon
belül, bármely fél jogosult a vita rendezése érdekében bírósághoz fordulni.
Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Szerzodésbol vagy azzal összefiiggésben, annak
megszegésével, megszunésévei, érvényességévei vagy értelmezésével kapcsolatban
keletkezik - eltéro egyedi megállapodás hiányában - pertárgyértéktol fiiggoen alávetik
magukat a Gyori Városi Bíróság vagy a Gyor-Moson-Sopron Megyei Bíróság kizárólagos
illetékességének.
A Szerzodésre a magyar jog az irányadó.
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