
 

 

 
1 

 

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ  

II. KÖTET 

 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (TERVEZET) 

 

 

amely létrejött egyrészről: 

Név:  …………………………. 

Székhelye:  …………………………. 

statisztikai számjel:  …………………………. 

adószám: …………………………. 

Törzskönyvi azonosító szám: PIR: ……………………… 

képviseli  …………………………. 

Telefon:  …………………………. 

Fax:  …………………………. 

E-mail:  …………………………. 

 

 

mint Vevő (a továbbiakban: Vevő) 

 

másrészről:  

Név:   …………………………. 

Székhely: …………………………. 

Adószám:   …………………………. 

Cégjegyzékszám:  …………………………. 

Számlavezető pénzintézet:  …………………………. 

Pénzforgalmi számlaszáma:   …………………………. 

Telefon:   …………………………. 

Fax:  …………………………. 

E-mail: ………………………….  

Képviseli: ………………………….    

 

mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) a továbbiakban együtt Felek, között az alulírott helyen és időben 

az alábbi feltételek mellett: 

 

1. Előzmények 

1.1. Vevő, mint ajánlatkérő „Tapintható térkép-makettek legyártása” tárgyban, a Közbeszerzési 

Értesítőben 2022. ….-én …………../…. számon közzétett eljárást megindító felhívással indított, 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 117. 

§ szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, mely eljárás nyertese Eladó lett. 

 

1.2. Jelen adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlati felhívás, a közbeszerzési 

dokumentáció, az Eladó benyújtott ajánlata, abban az esetben is, ha az fizikailag nem kerül a 

szerződéshez csatolásra. A jelen szerződésben foglaltakat, a szerződés egyes rendelkezéseit a 

közbeszerzési eljárás dokumentumaival, illetve az ajánlattal összhangban kell alkalmazni és 

értelmezni.  

 

 

2. A szerződés tárgya 

2.1. Eladó kötelezettséget vállal a Vevő részére a műszaki leírásban részletezett eszközöknek (a 

továbbiakban: Termékek) a Vevő által rendelkezésére bocsátott közbeszerzési dokumentáció 

műszaki leírásában foglalt paraméterek, illetve Eladó nyertes ajánlatában részletezett műszaki 

tartalomnak megfelelő kivitelben, minőségben és mennyiségben történő leszállítására a jelen 
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szerződés 7.1. pontjában meghatározott helyszínre, valamint felszerelésére, beépítésére, 

telepítésére. (a továbbiakban: Feladat). 

 

2.2. Az Eladó a Termékeket az előírt minőségi és mennyiségi követelményeknek megfelelően 

szállítja. 

 

2.3. Az Eladó ajánlatának azon elemei, amelyek értékelésre kerültek [Kbt. 131. § (2) bekezdés]: 

 

Részszempont Eladó megajánlása 

1. Nettó ajánlati ár (nettó Ft)  

2. A beszerezni kívánt eszközök tekintetében kötelezően előírt 24 

hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás időtartama (hónap, min. 

0 hónap, max. 24 hónap) 

 

 

Vevő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek keretében köteles 

ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, amelyeket a 

közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett. 

 

3. A szerződés időtartama, hatálya 

 

3.1. A szerződés a felek általi aláírás napján lép hatályba. 

 

3.2. Felek jelen szerződést a szerződés hatályba lépésétől számított 40 napig terjedő időtartamra kötik. 

 

4. Teljesítési határidő 

 

4.1. A teljesítési határidő 40 nap. A teljesítés a 7.2. pontban szabályozott sikeres átadás- 

átvételi eljárás befejezéséig tart. 

 

4.2. Vevő előteljesítést elfogad. 

 

5. Vételár/fizetendő ellenérték 

 

5.1. A vételár: nettó……………. forint + hatályos ÁFA. 

 

5.2. A Szerződés 3. sz. mellékletét képező, Eladó által benyújtott nyertes ajánlat tartalmazza az 

ajánlati árat (vételárat). 

5.3. A vételár tartalmazza: a Termékek ellenértékét, szállításával, rakodásával a teljesítés helyén való 

átadásával kapcsolatos minden költséget, díjat, illetéket, vámot és adót, mindazt a költséget, 

amely a Termék rendeltetésszerű használatát biztosítja, illetve a jótállás teljesítésének költségeit 

is, valamint a felszerelést, beépítést, telepítést. 

 

5.4. A vételáron túl az Eladó nem jogosult egyéb költség vagy díj felszámítására.   

  

5.5. Eladó a számlát a Vevő által kiállított teljesítésigazolás birtokában állíthatja ki. 

 

5.6. Az előbbiekben foglaltaknak megfelelően Vevő a jelen szerződés szerinti kifizetések tekintetében 

a Kbt. 135. § (1) bekezdése, ezzel szinkronban a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint jár el. 

 

5.7. A teljesítésigazolással ellátott számla ellenértékét Vevő átutalással teljesíti. 

 

5.8. Eladó a szerződésből eredő követeléseit nem engedményezheti harmadik személyre. 

5.9. A Vevő jogosult az Eladó által benyújtott számlával szemben kifogással élni.  
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5.10.  A Vevő a nettó ajánlati ár (vételár) 40%-ának megfelelő mértékű előleget biztosít. Az előleg a 

végszámlában kerül elszámolásra (levonásra).  

 

Az Eladó írásban nyújthatja be előlegigényét a Vevőhöz. Az előleget Vevő az igény 

kézhezvételét követő 3 napon belül észrevételezheti, ennek hiányában az előlegigénylést a Vevő 

részéről elfogadottnak kell tekinteni. 

 

Az előleg jóváhagyott összegét a Vevő az előlegbekérő okirat alapján, legkésőbb annak 

elfogadását követő 15 napon belül átutalja az Eladó részére. Az Eladó köteles az előlegről számlát 

kiállítani és azt a Vevő részére megküldeni. 

 

Az Eladó köteles a részére folyósított előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával 

összhangban felhasználni. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő az előleg felhasználását jogosult 

ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve Eladó szerződésszegésének eseteit is – fenntartja 

magának a jogot az előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon 

történő felhasználása vagy hasznosítása esetén az előleg visszakövetelésére. 

 

5.11.  Vevő részszámlázási lehetőséget nem biztosít.  

A végszámla a vételár 100%-ról a teljesítésigazolással lezárt Feladat elvégzését követően 

nyújtható be. 

A szerződés tételes elszámolású. 

Eladó az ellenszolgáltatást a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által nyújtott 

támogatásból, valamint saját forrásból biztosítja. A támogatási intenzitás mértéke: a projekt 

elszámolható költségének …..%-1a. A támogatás alapját képező projekt száma: GINOP-7.1.10-

21-2021-00001. 

 

A vételár kifizetése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utófinanszírozás szabályai szerint 

történik. 

 

A projektekhez kapcsolódó Támogatói Okiratok száma: 

Park Strand: 

Projekt azonosító: STR-2021-114 

Támogatói okirat: NY/22/000172-10/2022 

 

Napsugár Strand:  

Támogatói okirat: NY/22/000171-10/2022 

Projekt azonosító: STR-2021-112 

 

Tini Szabadstrand 

Támogatói okirat: NY/22/000170-10/2022 

Projekt azonosító: STR-2021-113 

 

Sirály Strand 

Támogatói okirat: NY/22/000165-10/2022 

Projekt azonosító: STR-2021-107 

 

Panoráma Partszakasz  

Támogatói okirat: NY/22/000173-10/2022 

Projekt azonosító: STR-2021-115 

 

Tó-Party Rendezvénystrand 

Támogatói okirat: NY/22/000168-10/2022 

                                                           
1 A nyertes ajánlat alapján véglegesítendő 
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Projekt azonosító: STR-2021-109 

 

5.10. Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések: 

− Kbt. 135. § (1), (5)-(6), (8) bek. 

− Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. 6: 155.§ 

− 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.)  

− 2011. évi CXCV. törvény 

− 368/2011. (XII. 31.) Kr. 

− 272/2014. (XI. 5.) Kr. 

 

6. Egyéb, a Kbt-hez kapcsolódó fizetési feltételek 

 

6.1. Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) – kb) alpontja szerinti feltételeknek 

nem megfelelő Társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek eladó adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak. 

 

6.2. Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára 

megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt 

haladéktalanul értesíti. 

 

6.3. Külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 

hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezheti Eladóra 

vonatkozó adatokat az országok közti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

7. A teljesítés helye és módja 

 

7.1 A teljesítés helye:  

− 2484 Gárdony, Chernel I. u. 51. hrsz.: 5318/15 

− 2484 Gárdony-Agárd, Chernel I. u. 1. hrsz.: 5426/4 

− 2484 Gárdony-Agárd, Üdülők útja 1. hrsz.: 5429/19 

− 2483 Gárdony, Harcsa u. 2. hrsz.: 6036/59 

− 2483 Gárdony, Pisztráng u. 21. hrsz.: 6036/59 

− 2483 Gárdony, Ibolya u. 2. hrsz. 6282/5 

 

7.2 A teljesítés módja: 

Az Eladónak a Vevőt legalább 3 munkanappal korábban előre értesítenie kell a szállítás, 

felszerelés, beépítés, telepítés pontos időpontjáról. 

 

A Vevő képviselője köteles az Eladó által megjelölt – és a Vevő által elfogadott – időpontban a 

teljesítés helyén tartózkodni és a leszállított, felszerelt, telepített, beépített Terméket Eladótól 

átvenni.  

 

Az átadás-átvételi eljárás menete:  

1.) A Termék leszállítása a teljesítési helyre. 

2.) A Termék telepítése, felszerelése illetve beépítése a teljesítés helyén. 

3.) Dokumentumok átadása (különösen magyar nyelvű használati-, kezelési-karbantartási 

útmutató, teljesítménynyilatkozat a felhasznált termékekről). 

4.) Átadás/átvételi jegyzőkönyv aláírása. 

 

A teljesítés minőségi vagy mennyiségi hibája esetén Vevő jegyzőkönyvet vesz fel, melyben 

rögzíti a hiányokat, hibákat és az azok javítására adott határidőt, egyéb feltételt. Amennyiben 

Vevő bármilyen minőségi kifogást emel az Eladó által szállított Termékkel szemben, Eladó 
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köteles az adott Terméket haladéktalanul kicserélni, és olyan Terméket szállítani, amely megfelel 

a jelen szerződésben meghatározott követelményeknek. 

 

A jelen szerződésnek meg nem felelő teljesítés esetleges elfogadása Vevő részéről nem jelent 

lemondást a szerződésszegésből eredő igények érvényesítéséről. 

 

A Vevő a szerződésszerű teljesítés elismerése esetén teljesítési igazolást állít ki, amelyet Vevő 

11.3. pontban megjelölt képviselője aláírásával lát el, és küld meg Eladó részére. 

 

8. A szerződő Felek jogai és kötelezettségei 

 

8.1. Felek jogai és kötelezettségei 

8.1.1. Az Eladó a Feladatot saját költségén köteles elvégezni. 

 

8.1.2. Vevő alvállalkozó igénybevételéhez hozzájárul. Eladó a jelen szerződés teljesítése 

során a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatban foglaltaknak megfelelően 

alvállalkozót vesz igénybe / nem vesz igénybe. 

 

Eladó köteles a Vevőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt 

alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni (a 

megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), 

amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és részt vesz a szerződés teljesítésében.  Eladó 

a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Vevőt tájékoztatni az alvállalkozók 

bejelentésben közölt adatainak változásáról. 

 

Eladó nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a megelőző 

közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 

 

Az Eladó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a Feladatot maga 

végezte volna el, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden 

olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 

8.1.3. Eladó a szerződés megkötésekor - köteles minden olyan információt, adatot, 

dokumentumot, igényt a Vevőnek írásban és/vagy elektronikus formátumban átadni, 

amely a Feladat teljesítésére vonatkozik, annak tartalmával, rendeltetésszerű 

használatával és működésével kapcsolatos. 

 

8.1.4. Az Eladó a Vevő részletes igényeit a közbeszerzési eljárás során megismerte. A 

szerződés aláírásával az Eladó elismeri, hogy minden olyan információt, tartalmat és 

anyagot, dokumentációt megkapott, amelyre a Feladat szerződésszerű és hibátlan 

végrehajtásához szüksége van, a Vevő pedig elismeri, hogy minden olyan igényét 

elmondta és minden olyan információt megadott, amelyeket a szerződés megkötésének 

napjáig szükségesnek tart.   

 

8.2. Az Eladó szavatossággal tartozik azért, hogy: 

 

8.2.1. A szerződésben foglalt Feladat elvégzéséhez alvállalkozóival együtt megfelelő 

szakértelemmel, gondossággal és tapasztalattal, valamint szakmai gyakorlattal 

rendelkezik. 

 

8.2.2. A Feladat eredményére vonatkozóan harmadik személynek nincsen olyan joga, amely 

a Vevő felhasználási jogát akadályozná, vagy korlátozná. 

 

8.3. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, kötbér, kártérítés, biztosíték 
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8.3.1. Késedelmi kötbér: Olyan okból történő késedelmes teljesítés esetén, melyért Eladó 

felelős, Vevő késedelmi kötbérre jogosult, melynek napi mértéke a szállítandó termékek 

nettó ellenértékének 1 %-a, maximuma 15 %. 

Amennyiben Eladó késedelme meghaladja a 15 naptári napot, úgy Vevő jogosult – 

anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a szerződést az Eladóhoz intézett 

egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, illetve a szerződéstől elállni. 

Ebben az esetben a teljesítést olyan okból kell meghiúsultnak tekinteni, amelyért az 

Eladó, és Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A késedelmes teljesítés esetére 

kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. Amennyiben Eladó a 

szerződésben előírt teljesítési határidőt elmulasztja, Vevő jogosult felszólítani az új 

teljesítési határidő megjelölésével.  

 

8.3.2. Hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítés esetén arra az időre, amely a teljesítési 

határidőtől a kifogástalan minőségben történő átadásáig eltelik, hibás teljesítési kötbért 

köteles fizetni Eladó Vevő részére, amelynek alapja a hibás teljesítéssel érintett Termék 

nettó ára, mértéke: napi 1 %. 

 

8.3.3. Meghiúsulási kötbér: Az Eladó – ha olyan okból, amiért felelős – a szerződés 

meghiúsul, az általános forgalmi adó nélkül számított szerződés szerinti 

ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a 

Vevő részére. 

 

8.3.4. Ha az Eladó jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést, a Vevő követelheti a teljesítés 

elmaradásából származó kárának a megtérítését. 

Jelen szerződésben foglalt egyéb kötelezettségek megszegése esetén a szerződésszegő 

Fél köteles a másik Fél ebből származó kárát megtéríteni. 

 

8.4. Jótállás, szavatosság 

 

8.4.1. Vevőt – az Eladó teljesítésével kapcsolatban - Magyarországra vonatkozó hatályos 

jogszabályokból eredő szavatossági, valamint jótállási (garanciális) jogok illetik meg. 

A jelen szerződésben rögzített rendelkezések és meghatározott körülmények a Vevő 

szavatossági, valamint jótállási (garanciális) jogainak érvényesítését nem zárhatják ki.  

 

8.4.2. Az Eladó a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

rendelkezései, szabályai szerint az eszközökre 24 hónap + …………. (Eladó nyertes 

ajánlatában tett megajánlás szerinti), összesen …………….. hónap időtartamú jótállást 

vállal, a jótállás kezdő időpontja a sikeres átadás-átvétel napja. 

 

8.4.3. Eladó a hiba bejelentésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül köteles a helyszínen 

hibavizsgálatot tartani és a hiba megszüntetése és a kárelhárítás érdekében szükséges 

intézkedéseket a műszakilag indokolt legrövidebb időn belül megkezdeni és befejezni, 

a hibát szerződésszerűen kijavítani. 

 

8.5. Jótállási biztosíték 

Eladó a teljesítés időpontjában köteles a szerződés szerinti - általános forgalmi adó nélkül 

számított - ellenszolgáltatás 3 %-ának megfelelő összegű - a szerződés hibás teljesítésével 

kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként - jótállási biztosítékot nyújtani a Vevőnek. A 

biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét óvadékként a Vevő számlájára történő befizetéssel 

(átutalással), bank vagy biztosító által vállalt garancia, vagy banki készfizető kezesség 

biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást 

tartalmazó kötelezvénnyel lehet teljesíteni, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján. A jótállási 
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biztosítéknak a jótállási időszak …………… hónapos időtartama alatt folyamatosan hatályban 

kell maradnia. 

Amennyiben a jótállási időszak alatt a biztosíték a hatályát veszti, vagy bármilyen okból 

érvénytelenné válik, az Eladó haladéktalanul köteles új biztosítékot átadni a Vevőnek. 

Amennyiben az Eladó nem ad új biztosítékot, Vevő felmondhatja a szerződést. 

 

9. A szerződés megszüntetése, lehetetlenülés 

 

9.1. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és 

a) a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, az 

Eladót az elvégzett Feladat és költségei fejében a díj arányos része illeti meg; 

b) a lehetetlenné válás oka az Eladó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt; 

c) a lehetetlenné válás oka a Vevő érdekkörében merült fel, az Eladót a díj megilleti, de a 

Vevő levonhatja azt az összeget, amelyet az Eladó a lehetetlenné válás folytán 

költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben másutt keresett vagy 

nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna. 

 

9.2. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a 

szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési 

eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.  

 

9.3. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely 

lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

a) Eladóban 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) Eladó 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. 

 

9.4. A Vevő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől 

elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. 

§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) az ajánlattevő nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként 

szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel 

meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 

cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 

valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 

megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

A Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen pontban meghatározott vevői 

felmondás esetében Vevő a szerződés megszűnésének időpontját megelőzően nyújtott 

szolgáltatás pénzbeni ellenértékét megtéríti, azonban Eladó a szerződés felmondásával 

okozott kárnak és az elmaradt hasznának megtérítését nem követelheti. 
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9.5. A jelen szerződést bármelyik fél – a másik fél előzetes értesítése mellett – azonnali hatállyal 

felmondhatja, ha erre a másik fél súlyos szerződésszegése fontos okot szolgáltat, különösen, ha 

jelen szerződés teljesítési határidőre, illetve díjfizetésre vonatkozó rendelkezéseit súlyosan 

megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést vagy a 

szerződés céljának elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az esetben a Vevő jogosult az 

Eladóval szemben érvényesíteni a szerződésszegésből fakadó egyéb igényeit is. Súlyos 

szerződésszegésnek minősül, a jelen szerződésben külön pontokban megjelölt felmondási 

indokokon túlmenően, különösen: 

a) az Eladó alapos indok nélkül elmulasztotta megkezdeni, vagy felfüggesztette a teljesítést; 

b) az Eladó a hibásan elvégzett munkát felszólítás ellenére az előírt határidőn belül nem javítja 

ki; 

c) Eladó egyéb szerződéses kötelezettségének – Vevő írásbeli felszólítása ellenére sem – tesz 

eleget. 

 

9.6. Ha az Eladó késedelmesen teljesít, a Vevő indokolt utasításának nem tesz eleget, illetve bármilyen 

más módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségét, a Vevő határidő tűzésével felhívja a 

szerződésszegés megszüntetésére. Ha az Eladó a Vevő által megszabott határidőig nem tesz meg 

minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Vevő azonnali hatállyal 

felmondhatja a szerződést. 

 

9.7. Ha az Eladó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, 

amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, a Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal 

felmondani. A felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik 

különösen, ha az Eladóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre 

emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve 

felszámolási- vagy végrehajtási eljárást elrendelő határozat hatálya alatt áll. Amennyiben Eladó 

fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a Vevőt a körülmény 

bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni.  

 

9.8. Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint a 

szerződéstől elállni, ha az Eladó alvállalkozója az előzmény közbeszerzési eljárásban előírt kizáró 

ok hatálya alá kerül. 

 

9.9. A Vevő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, 

ha az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, hogy a Vevő a 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott szabálytalanságot követett el és emiatt 

Vevővel szemben pénzügyi korrekció kerül kiszabásra, ami által Vevő a szerződés pénzügyi 

fedezetének csökkenése vagy elvonása miatt a Szerződés teljesítésére képtelenné válik. A Felek 

kifejezetten rögzítik, hogy a jelen pontban meghatározott vevői felmondás esetében Vevő a 

szerződés megszűnésének időpontját megelőzően nyújtott szolgáltatás pénzbeni ellenértékét 

megtéríti, azonban Eladó a szerződés felmondásával okozott kárnak és az elmaradt hasznának 

megtérítését nem követelheti. 

 

9.10. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Vevő köteles a Közbeszerzési 

Hatóságnak bejelenteni, ha 

a. Eladó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy 

elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb 

jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Eladó olyan magatartásával, 

amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek 

tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, 

valamint, hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra 

vonatkozóan perindításra. 

b. Eladó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése 

esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a 

szerződésszegés szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés 
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követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez 

vezetett, valamint az Eladóként szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben 

vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta. 

 

Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Eladó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt 

a Vevővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely 

átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Vevőnek az 

adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás 

jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha 

az olyan okból következettbe, amelyért a Vevő felelős). 

 

9.5  Felelősségkorlátozás 

9.5.1. Egyik Fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége megszegéséért azon esetekben, 

amikor olyan, mindkét Fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis 

maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen 

körülmények elsősorban: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos 

merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve 

más természeti katasztrófa, munkabeszűntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi 

törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés. 

 

9.5.2. Eladó nem tartozik felelősséggel azokért a hibákért, amelyek a kezelési, valamint 

karbantartási utasítások figyelmen kívül hagyásából adódtak. 

 

9.5.3 Az Eladó a jelen szerződés keretein belül mind a szándékos mind a gondatlansággal 

okozott károkért felel.  

 

10. Az Eladó és Vevő tájékoztatási kötelezettsége 

 

10.1. Az Eladó köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a Feladat 

eredményességét vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az Eladó 

felelősséggel tartozik az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

 

10.2. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködni, egymásnak minden 

szükséges felvilágosítást, információkat megadni és arról tájékoztatást adni. 

 

10.3. Az Eladó a Feladat teljesítéséről mind papír alapú, mind elektronikus levél formájában értesíti és 

tájékoztatja a Vevőt. 

 

11. Kapcsolattartó személyek 

 

11.1. A Felek a Szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek 

meg. 

 

11.2. A Felek megállapodnak, hogy a megjelölt kapcsolattartók személyében történt változásról a 

másik Felet haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) munkanaptári napon belül értesítik. 

 

11.3. A kijelölt kapcsolattartók minden olyan kérdésben jogosultak eljárni, amely összefügg a 

szerződéssel, de nem jelenti a szerződés módosítását. 

 

Kapcsolattartó a Vevő részéről:  

Név:      

Beosztás:   

Telefon:    

Email:    
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Kapcsolattartó az Eladó részéről: 

Név:    

Tisztség:  

Telefon:   

Email:   

 

Felek a kapcsolattartó személyében és/vagy adataiban bekövetkező változásról haladéktalanul 

kötelesek egymást értesíteni. A kapcsolattartó személyében és/vagy adataiban bekövetkező 

változást a Felek nem tekintik jelen szerződés módosításának. A kapcsolattartó személyében 

és/vagy adataiban bekövetkező változásáról Felek kiegészítő jegyzőkönyvet vesznek fel. 

 

12. A szerződés módosítása  

 

12.1. A Felek a Kbt. 141. §-ának megfelelően módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a 

dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét írásban. 

 

12.2. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek jelen szerződésben meghatározott és 

kapcsolattartásra kijelölt adataiban történő változás. 

 

13. Vegyes és Záró rendelkezések 

 

13.1. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel összefüggő adatok nem minősülnek üzleti titoknak, 

azok nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok megismerését vagy 

nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli. 

 

13.2. Az Eladó nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a Vevő pénzügyi, gazdasági érdekeit 

sértené, vagy veszélyeztetné. Az Eladó 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 

 

13.3. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére vonatkozó közbeszerzési és egyéb 

jogszabályokat betartották, a rájuk vonatkozó belső előírásoknak megfelelően jártak el, a 

szerződés érvényességéhez további hozzájárulásra vagy nyilatkozatra nincs szükség. 

 

13.4. Az Eladó képviselője kijelenti, hogy az Eladó képviseletére és a jelen szerződés aláírására 

megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a 

polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik a Vevő felé. 

 

13.5. A Felek a jelen szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással, 

valamint a szerződés módosítását igénylő körülményekről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni 

egymást. 

 

13.6. A jelen szerződés az alább felsorolt mellékletekkel együtt érvényes. A jelen szerződés – beleértve 

a mellékleteket is – bármilyen módosítása kizárólag írásban érvényes. 

 

13.7. A Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek 

rendezni. 

 

13.8. A jelen szerződésben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályok, 

így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzési 

eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 

leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a 2014-2020 

programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az egységes 

működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályai az irányadók. 
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13.9. A Felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A szerződés 6 darab eredeti, egymással teljes egészében 

megegyező példányban készült, amelyekből 4 darab a Vevőnél, 2 darab pedig az Eladónál marad.  

 

  

Mellékletek: 

1. Ajánlati felhívás 

2. Közbeszerzési dokumentáció 

3. Nyertes ajánlat 

4. Átláthatósági nyilatkozat 

 

 

Gárdony, 2022. ……………….      

 

 

…….…………………………..…. 

 

 

…….…………………………..…. 

Vevő Eladó 
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4.sz. melléklet 

 

Átláthatósági nyilatkozat 

 

Alulírott ………., mint a (cégnév) ……………... (székhely: ……...) képviselője büntetőjogi és polgári 

jogi felelősségem tudatában  a „…………” tárgyú közbeszerzési eljárás során - nyilatkozom, hogy az 

általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. 

pontja valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja alapján 

átlátható szervezetnek minősül. 

 

Kelt,……………….év……hó…..nap 

 

…………………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 

3. § (1) E törvény alkalmazásában 

1. átlátható szervezet: 

a)3 az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a 

társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi 

önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a 

külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági 

Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő 

részvénytársaság, 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 

szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ba)4 tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban 

rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 

egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 

külföldi társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással 

vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 

tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; 

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben 

nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan 

államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van. 

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100196.TV#lbj2id3ecc
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100196.TV#lbj3id3ecc

