VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSSEL VEGYES BÉRLETI SZERZŐDÉS
(TERVEZET)
Amely létrejött egyrészről a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10300286, székhely: 7400 Kaposvár, Füredi utca 180., adószám: 24201016-2-14, statisztikai számjel:
24201016701011414, bankszámlaszám: 10103214-07612700-01004002; képviseli: Bebics János
vezérigazgató) mint Megrendelő és Bérlő (a továbbiakban: Megrendelő vagy Bérlő),
és másrészről ……………………………………………….. (cégjegyzékszám: …………………….,
székhely:
……………………….,
adószám:
……………………….,
statisztikai
számjel:
………………………….., bankszámlaszám: …………………………………………, képviseli:
…………………..), mint Vállalkozó és Bérbeadó (a továbbiakban: Vállalkozó vagy Bérbeadó)
(együttes említésük esetén: Felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett.
1. A szerződés előzménye
1.1. Felek egyezően megállapítják, hogy Megrendelő, mint Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) vonatkozó rendelkezései alapján közbeszerzési eljárást
folytatott le „A DDKK Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok Pakson történő tárolása, javítása és egyéb
szolgáltatások nyújtása" elnevezéssel, mely 2016/S 108-192751 számon jelent meg a TED-en.
1.2. Felek megállapítják továbbá, hogy az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban rögzített
feltételeket Vállalkozó ajánlatában elfogadta, illetve a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó.
1.3. A fenti előzmények rögzítését követően Felek az ajánlati felhívásban és dokumentációban, illetve a
nyertes ajánlatban rögzített feltételek mellett az alábbi szerződést kötik. A jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képezik a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok, így különösen
az ajánlati felhívás, az ajánlattételi dokumentáció, a kiegészítő tájékoztatás, és a nyertes Vállalkozó
ajánlata.
2. A szerződés tárgya, mennyisége
2.1. Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata szerint egyrészt bérbe adja, a paksi
……….. hrsz. alatti ingatlanát (az ingatlan részletes adatait és az átadás-átvételi jegyzőkönyvet (tételes
eszközlista) a szerződés .. sz. melléklete tartalmazza) továbbá elvállalja a Megrendelő tulajdonában
és/vagy üzemeltetésében lévő autóbuszainak a tárolási, mosási, üzemanyag kiszolgálási, tervszerű
megelőző karbantartási, a felmerülő javítási, a szükségessé váló helyszíni mentési, javítási feladatait a
jelen szerződés alapján, az alábbiak szerint:
JAVÍTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK
Járművek karbantartása és mentése:
Járművek mosása (gépi és kézi) 54 db+50% /1alk/hét
Járművek őrzött tárolása (50 db)
Buszok karbantartása, javítása, szemléje (500 munkaóra/hó+20%), mentése, helyszíni javítása,
üzemképessé tétel,
Havi 13 db+ 50% autóbusz aknás vizsgálata,
44 db+50% autóbusz bővített aknás vizsgálata,
13 db+50% autóbusz műszaki szemléje.
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Gépjármű mentési szolgáltatás.
Telephely biztosítása, az alábbi paraméterekkel:
Iroda biztosítása a járműjavítás koordinálására
Sofőrpihenő biztosítása, konyha, mellékhelyiség, büfé (max.15 fő)
Bérelhető üzemanyagkút (min 30 m3 tárolókapacitás)
Raktárhelység (min. 60 m2)
Veszélyes hulladéktároló (min: 10 m2)
Olajtároló (min: 10 m2)
Dolgozók autóinak tárolása, őrzött, kerítésen belüli (max 30 db).
Állandó telephelyi őrszolgálat, éjjeliőri szolgálat.
Közútról megközelíthető M3 kategóriájú járművel
2.2. A javítási munkák pontos leírását és műszaki követelményeit a közbeszerzési eljárásban kiadott
Felhívás és Dokumentáció, az eseti megrendelések, valamint Vállalkozó ajánlata tartalmazzák.
2.3. A szerződés teljesítése során munkanapokon 6.00–17.00 óráig kell rendelkezésre állnia a
Vállalkozónak, és 24 órás autómentési,- és szerviz ügyeletet kell biztosítania.
Az ügyelet telefonos elérhetősége :…………………………
2.3.1. Az egyes megrendeléseket a Megrendelő telephelyen tartózkodó alkalmazottja (műszaki
diszpécser) telefonon és egyben írásban (levél, telefax, elektronikus levél) jelzi a Vállalkozó felé, mely
értesítés akkor tekinthető közöltnek, amikor azt a másik fél igazoltan megkapta, vagy átvette.
Az eseti megrendelés – amennyiben a hiba ismert - tartalmazza a szolgáltatással érintett gépjármű
típusát, rendszámát, meghibásodás okát, jellemzőit, az elvégzendő munka mennyiségét, továbbá az
igényelt szolgáltatásra vonatkozó egyéb feltételeket.
2.3.2. A rendszeres karbantartásokat a Megrendelő által készített havi vezénylési terv alapján kell
elvégezni. A munkák elvégzése során biztosítani kell, hogy a Megrendelő a közszolgáltatási feladatait
maradéktalanul képes legyen ellátni.
2.3.3. Amennyiben a hiba forrása nem ismert, illetve ha nem a vezényelt karbantartáshoz tartozó
műveletet kell az adott járművön végrehajtani, a Megrendelő a Vállalkozó kapcsolattartójánál
telefonon és egyidejűleg írásban (telefax, e-mail) jelzi a hiba fennálltát, és a bejelentéstől számítva a
hibafeltárási munkálatokat 1 órán belül meg kell kezdenie, illetve ezt követően a hiba okát 3 órán belül
fel kell tárnia a Vállalkozónak.
Amennyiben a Vállalkozó a feltárási munkákkal, vagy hiba okának feltárásával késedelembe esik, úgy
késedelmi kötbért (9.pont) köteles fizetni.
2.3.4. Olyan javítási tevékenység esetén, melyet előre nem látható időpontban a Vállalkozó
telephelyén kívül kell elvégezni abból a célból, hogy a meghibásodott jármű forgalom vagy
mozgásképes legyen, a hiba bejelentésétől számítva a hibafeltárási,- illetve, ha a meghibásodás külső
helyszínen nem javítható, úgy a mentési munkálatokat 2 órán belül meg kell kezdenie a
Vállalkozónak, illetve a javítóműhelybe érkezéstől számított 3 órán belül a hiba okát fel kell tárnia a
Vállalkozónak.
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Amennyiben a Vállalkozó a mentéssel, a feltárási munkákkal vagy hiba okának feltárásával
késedelembe esik, úgy késedelmi kötbért (9. pont) köteles fizetni.
2.3.5. A Vállalkozónak a tényleges javítási munkálatok megkezdése előtt minden esetben írásbeli
részletes javítási árajánlatot kell adnia a Megrendelő részére a közléstől számított 3 órán belül. A
részletes javítási árajánlatnak tartalmaznia kell a beépítendő alkatrészek listáját, egységárat, a javítási
normaidőket (rezsióradíj), és a javítás befejezésének véghatáridejét.
2.10. Vállalkozó az árajánlat készítésekor az ajánlattétele során megajánlott, bírálati szempontonkénti
szolgáltatási díjakat köteles alkalmazni.
Az árajánlat elfogadásáig a Vállalkozó a jármű javítását csak a hibafeltáráshoz szükséges megbontás
szintjéig köteles elvégezni.
2.3.6. A Megrendelő amennyiben az ajánlatot elfogadja, úgy visszaigazolást küld a Vállalkozó
kapcsolattartójaként jelen szerződésben megjelölt képviselője részére.
Amennyiben a Vállalkozó az eseti megrendelésre vonatkozó reakcióidőt elmulasztja, továbbá az eseti
megrendelésre nem válaszol, úgy ebben az esetben is késedelmi kötbért (9. pont) köteles fizetni.
2.3.7. A Vállalkozó a műhelyébe érkezett járművön a hibák kijavítását, a Megrendelő által biztosított
alkatrész kézhezvételétől számított 24 órán belül köteles elvégezni, de mindenképpen meg kell
kezdenie, és az elfogadott javítási határidőig azt be kell fejeznie.
A javítási határidő nem lehet későbbi a megrendeléstől illetve a Megrendelő által biztosított alkatrész
kézhezvételétől számított 2 munkanapnál fődarab megbontással nem járó javítások esetében, illetve 5
munkanapnál fődarab megbontással járó javítások esetében.
2.3.8. A Vállalkozó a Megrendelő által elfogadott javítási határidőtől csak akkor térhet el, ha a
késedelem indokát előzetesen írásban egyeztette a Megrendelővel.
2.3.9. Amennyiben a Vállalkozó a javítás elvégzéséhez alvállalkozót, vagy egyéb közreműködőt vesz
igénybe, úgy az elfogadott javítási határidőtől eltérni csak akkor lehet, ha az alvállalkozói
közreműködéssel elvégzendő munkák tételes felsorolásával és a szükséges időtartam pontos
megjelölésével a Vállalkozó előzetesen írásban egyeztetett Megrendelővel.
Amennyiben a Vállalkozó a hiba kijavításának megkezdésével, és/vagy a hiba kijavításával
késedelembe esik, úgy késedelmi kötbért (9. pont) köteles fizetni.
2.3.10. A javításhoz szükséges alkatrészeket és kenőanyagokat amennyiben olcsóbb, a Megrendelő
biztosítja az alkatrész megrendelését követő maximum 2-5 napon belül.
2.3.11. Amennyiben a hiba kijavítása során bárminemű plusz alkatrészigény, illetve költség merül fel,
erről haladéktalanul tájékoztatni kell a Megrendelőt, valamint egyeztetni, ha a megadott javítási
költséghez és/vagy határidőhöz képest növekedés, vagy késedelem következik be.
2.4.Vállalkozó a jelen szerződés 2.3. pontjaiban megadott teljesítési határidőktől – Megrendelő
előzetes értesítésével és jóváhagyás nélkül is – jogosult csak eltérni, ha az a szerződéses
kötelezettségek korábbi befejezését szolgálja.
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2.5. A teljesítés helye: a Vállalkozó műhelye, illetve mentési munkák esetén a Megrendelő
közszolgáltatási területe (a telephelyén kívüli maximum 20 km távolságban).
3. Felek jogai és kötelezettségei
3.1 Vállalkozó és alvállalkozói a szerződés teljesítése során a vonatkozó jogszabályi előírásoknak
megfelelően, a szakmai és etikai szabályok betartása mellett a legmagasabb minőség biztosításával
kötelesek eljárni.
3.2 Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy mind ő, mind alvállalkozói rendelkeznek a
tevékenység végzéséhez szükséges, jogszabály és az ajánlati felhívás által előírt valamennyi
jogosultsággal és feltétellel, egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben bármely, a
tevékenység végzéséhez szükséges engedélyének vagy jogosultságának érvényességi ideje a szerződéses
időszak alatt lejár, úgy ezeket meghosszabbíttatja, a szerződéses időszak alatt folyamatosan érvényes
engedéllyel és jogosultsággal rendelkezik és az engedélyek másolatát eljuttatja a Megrendelőnek.
3.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítéshez - a Megrendelő által biztosított
alkatrészeken kívül - esetlegesen szükséges gyári alkatrészeket raktárkészlete függvényében raktárról
azonnal kiadja, vagy 2 - 5 munkanap alatt beszerzi. Rendkívüli esetben egyedi, speciális alkatrészek
hosszabb szállítási határideje esetén Vállalkozónak írásban kell értesítenie Megrendelőt a gyári
beszállítás határidejéről.
3.4. A Vállalkozó a javítási technológiai folyamata során elsődlegesen a Megrendelő által biztosított
alkatrészt és segédanyagokat használ fel. Amennyiben a Megrendelő a 3.3 pont alapján külön
megrendeli az alkatrészt, úgy, csak új, gyári, illetve eredeti alkatrésznek minősülő - azon termékek,
amelyek a gépjármű összeszereléséhez használt elemekkel azonos minőségűek, és amelyeket a
járműgyártó által az alkatrészek gyártásához adott specifikációk alapján gyártanak, s a gyárival
igazoltan műszakilag egyenértékű és a jármű gyártója által jóváhagyott beszállítótól származó alkatrészeket szerelhet be a Vállalkozó, melytől eltérni csak a Megrendelő kijelölt képviselőjének írásos
hozzájárulásával lehetséges.
3.5.A beépített alkatrészeknek minden esetben biztosítaniuk kell a gépjárművek biztonságos és
rendeltetésszerű használatát, meg kell felelniük az adott gyártmány javítási technológiájának.
3.6. Vállalkozó köteles – írásban – a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni,
amely a szerződésben rögzített feladat elvégzését, illetőleg a szerződésszerű teljesítését veszélyezteti
vagy gátolja. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az annak
elmulasztásával kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik személyeket ért – kárért teljes
körű kártérítési felelősséggel tartozik.
3.7. A Vállalkozó a Megrendelő és harmadik személyek felé teljes körűen felel az általa, vagy az általa
bevont alvállalkozók, közreműködők által Megrendelő, vagy harmadik személyek ingatlanában,
ingóságaiban okozott károkért.
3.8. Megrendelő a teljesítést jogosult bármikor ellenőrizni, azzal, hogy az nem akadályozhatja
Vállalkozót a feladatainak határidőre történő megvalósításában. Vállalkozó az ellenőrzés során köteles a
Megrendelővel együttműködni, s az ellenőrzés végrehajtását biztosítani.
3.9. Vállalkozó köteles minden karbantartás alkalmával a szakműhelyében lévő Megrendelő
tulajdonában és/vagy üzemeltetésében álló járművet átnézni, hogy az alkalmas – e a biztonságos és
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rendeltetésszerű használatra, és észrevételeiről a kapcsolattartó személyt írásban értesíteni, egyeztetni a
felmerült problémáról. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó teljes vagyoni
felelősséggel tartozik.
3.10. Amennyiben a Vállalkozó teljesítése során a teljesítés hibája vagy egyéb kifogás kerül
megállapításra, a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a hiányokat, hibákat, az azok
javítására adott határidőt és egyéb feltétel(eke)t.
Amennyiben Vállalkozó vitatja a Megrendelő kifogását, úgy Felek egyeztetni kötelesek. Amennyiben a
felek között megállapodás nem születik, úgy külső szakértő igénybevételével rendezik a Felek a
kérdéses problémát. A felkért szakértő díja azt a Felet terheli, aki a kifogásait nem találja a szakértő
megalapozottnak.
A szerződésnek megfelelő vagy meg nem felelő teljesítés esetleges elfogadása a Megrendelő részéről
nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő további igények érvényesítéséről.
3.11. Az eseti megrendelések teljesítése
3.11.1. Felek rögzítik, hogy Vállalkozónak a javítási munkák elvégzéséről minden esetben gépi
munkalapot kell készítenie, melyet Megrendelő képviselőjének aláírásával kell ellátnia. Vállalkozó a
munkalap egy példányát köteles átadni a Megrendelő eseti megrendelést kibocsátó vagy a helyszínen
történő javítás esetén az ott jelenlévő munkatársa részére.
A megrendelt és elvégzett munkák ellenőrzése után a Vállalkozó a járművet forgalomképessé
nyilvánítja, és erről a Megrendelőt értesíti.
3.11.2. Megrendelő a javítási munkák elvégzését követően az adott járművet ellenőrzi, átnézi, adott
esetben kipróbálja, és hibamentesség esetén, a szerviz munkalapjának átnézését követően, aláírásával
veszi át.
3.11.3. Amennyiben az átvétel során a Megrendelő nem szerződésszerű teljesítést állapít meg, úgy
arról Felek jegyzőkönyvet vesznek fel és a Megrendelő megfelelő határidő tűzésével, a Vállalkozót a
szerződésszerű teljesítésre szólítja fel.
3.11.4. Megrendelő teljesítés igazolást akkor állít ki Vállalkozó részére, ha a teljesítése megfelelő és a
jármű rendeltetésszerű használatra alkalmas.
3.11.5. A Vállalkozó teljes körű felelősséget vállal a Megrendelő felé a szolgáltatások teljesítésére
átadott járművekért, az esetleges károkat köteles megtérítenie.
3.12. A Vállalkozó a szakműhelyben az átadott gépjárműveket elzárt helyen köteles tárolni, továbbá
úgy, mint a telephelyen elhelyezett összes jármű esetében az őrzéséről köteles gondoskodni.
3.13. A gépjárműveknek a szakszervizbe/ből történő átadás-átvétele során minden esetben rögzíteni kell
az adott gépjármű kilométer számlálójának aktuális állását, melyet Megrendelő ellenőriz.
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3.14. A javítási/karbantartási/szerviz szolgáltatás ideje alatt a teljesítés megfelelőségének ellenőrzéséhez
szükséges próbaút hossza legfeljebb 10 km lehet, ettől eltérni csak a Megrendelő hozzájárulásával
lehetséges.
3.15. Vállalkozónak a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell az ajánlati felhívás III.2.3. M.2.
és M.3.) pontjában rögzített jogosultságokkal és felszereltségekkel, amelyet a Megrendelő részére –
annak igénye esetén – igazolnia kell.
4. Vállalkozói és bérleti díj
4.1.A jelen szerződés szerinti feladatainak elvégzéséért Vállalkozó az alábbi összegű vállalkozási
díjra illetve bérleti díjra jogosult. A díjak mértéke nettó, azaz ÁFA nélküli:
Tétel megnevezése:
Rezsióradíj (HUF/óra)
Mosási díj (HUF/Db)
Bérleti díj (Huf/hó)
Karbantartási feladatok elvégzésének normaideje:
Aknás vizsgálat: 4 óra
Bővített aknás vizsgálat: 6 óra
Műszaki szemle: 8 óra
4.2. A 4.1. pontban megjelölt díj a Vállalkozó által megfelelő minőségben elvégzett munkákra
vonatkozik, és tartalmaz minden, a teljesítéssel kapcsolatban felmerült költséget, így további költségeket
a Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Megrendelővel szemben nem érvényesíthet.
4.3. A Megrendelő saját döntése – és a szerződéses időszakban felmerült igényei – alapján jogosult a
munkák vonatkozásában eseti megrendeléseket benyújtani. Megrendelő az eseti megrendelésre kerülő
munkák tekintetében kizárólag a ténylegesen megrendelt és a Vállalkozó által elvégzett munkák
ellenértékét fizeti meg Vállalkozó részére a szerződésben rögzített díjak alapján.
4.3.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a vállalási árat
alulprognosztizálta, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át a Megrendelőre,
és ez nem mentesíti a közbeszerzési eljárásban során kiadott közbeszerzési dokumentumokban, a
szerződésben és jogszabályokban megállapított minőségi követelményeknek, valamint a megvalósítás
ideje alatt érvényben lévő hazai és EU-s normatíváknak, műszaki előírásoknak, szabványoknak
megfelelő minőségű teljesítési kötelezettség alól.
5. Bérlettel kapcsolatos rendelkezések
5.1. Bérlő jogosult a bérlet tárgyát képező ingatlant és ingóságokat részben, vagy egészben legfeljebb
a szerződés lejártának időpontjáig albérletbe adni.
5.2. Bérlőnek vagy albérlőjének a bérleményben folytatott minden tevékenységéért kizárólag a Bérlő
felel, Bérbeadó a Bérlő, vagy albérlő által a bérleményben folytatott tevékenységéért a Vállalkozót
felelősség nem terheli a felelősségét ezen szerződésben kifejezetten kizárja.
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5.3. Bérlő köteles a bérleményt rendeltetésszerűen használni, a bérlemény környezetének
tisztántartásáról, a tevékenységével összefüggésben az ott keletkezett hulladék elszállításáról saját
költségén gondoskodni, a bérleményben található, berendezési, felszerelési tárgyakat megrongálódásuk
esetén megjavítani, eltűnésük, használhatatlanná válásuk esetén pótolni a saját költségén, azaz csak a
rendeltetésszerű használattal járó avulás esik a Bérbeadó terhére.
5.4. Bérlő a bérleményen felújítási, átalakítási munkáltatok elvégzésére nem jogosult és nem
kötelezhető.
5.5. A bérleményhez tartozó beépítetlen terület karbantartásáról, takarításáról, sikosság-mentesítéséről
a Bérbeadó köteles gondoskodni.
5.6. Felek megállapodnak abban, hogy Bérbeadó jogosult a bérleményt a Bérlő által meghatalmazott
személlyel együtt bejárni, annak rendeltetésszerű használatáról meggyőződni számba venni a bérlemény
berendezési és felszerelési tárgyait.
5.7. Bérlő mind a Bérbeadóval, mind a harmadik személyekkel szemben felelősséggel tartozik
mindazokért a károkért, amelyek jelen szerződésben rögzített kötelezettségek megszegéséből, illetve
elmulasztásából, a bérlemény rendeltetésellenes használatából, vagy egyéb felróható magatartásból
keletkezik.
5.8. A szerződés megszűnése esetén a Bérlő köteles a bérleményt a birtokbaadáskori állapotának
megfelelően a Bérbeadó birtokába adni, a bérleményből az általa bevitt berendezési tárgyakat,
anyagokat eltávolítani, a bérleményben átadáskor leltár szerint átvett berendezési, felszerelési tárgyakat
a Bérbeadó részére leltár szerint visszaadni. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben ezen
kötelezettségét nem teljesíti, Vállalkozó azt jogosult a Bérlő költéségére és veszélyére elvégeztetni.
5.9.

Bérleti díj:

A bérleti díj összege összesen:

Ft/hó + ÁFA, megoszlása az alábbi:

járművek őrzött tárolása: …………………Ft/hó + ÁFA
iroda biztosítása: ………………….. Ft/hó + ÁFA
sofőrpihenő biztosítása, konyha, mellékhelyiség,
büfé: ………………….. Ft/hó + ÁFA
üzemanyagkút: ………………….. Ft/hó + ÁFA
raktárhelyiség: ………………….. Ft/hó + ÁFA
veszélyes hulladéktároló: ………………….. Ft/hó + ÁFA
olajtároló: ………………….. Ft/hó + ÁFA
6. Fizetési feltételek
6.1. Az elvégzett mosási munkákról a Vállalkozó havonta napi és rendszámonkénti összesítést készít,
mely kimutatás képezi a számlázás alapbizonylatát, melyet a számlával együtt havonta egyszer juttat el
a Megrendelő részére. A Vállalkozó a havi összesítés alapján következő hónap 10. napjáig köteles a
számlát benyújtani, amely a számla kézhezvételét követő 30 napon belül esedékes.
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A gépjármű-javításokról egyéni számla készül forgalmi rendszám szerint. A munkadíj számlázása a
leigazolt munkalapok alapján történik. A Vállalkozó által kiállított számlának tartalmaznia kell az
elvégzett munkaműveletek és felhasznált anyagok, alkatrészek tételes felsorolását az új és a felújított
megkülönböztetésével. A szerződésszerű teljesítés igazolására a számlához csatolni kell a
megrendelések alapján kiállított javítási munkalapokat, valamint az ezek alapján kiállított, hiba és
hiánymentes teljesítésigazolást is. A számla a kézhezvételétől számított 30 napon belül esedékes.
6.2. Vállalkozót előleg nem illeti meg. Vállalkozó az ellenszolgáltatás összegéről szóló számla
benyújtására a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítésének, azaz az eseti megrendelés
szerződésszerű teljesítésének a Megrendelő általi igazolását követően jogosult jelen 5. pontban rögzített
feltételek szerint.
6.3. Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről vagy megtagadásáról legkésőbb a teljesítéstől,
vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhez vételétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozik.
6.4.
A Vállalkozó által tértivevényes levélben megküldött számlák alaki és tartalmi megfelelőségét a
Megrendelő a számla átvételétől számított 15 naptári napon belül ellenőrzi. Amennyiben a számla
alakilag vagy tartalmilag hibás, úgy annak befogadását megtagadhatja és azt javítási igényével
visszaküldi Vállalkozó részére. Ebben az esetben a Vállalkozó új, megfelelően kiállított számlát kell,
hogy benyújtson.
6.5. Karambolos javítás esetén a javítási munkalapon és az elvégzett munka teljesítéséről kibocsátott
számlán más javítás, mely a karambollal nem hozható összefüggésbe, nem szerepelhet, továbbá fel kell
tüntetni a „Karambolos javítás” megjegyzést is.
6.6. Felek abban állapodnak meg, hogy Megrendelőnek a bérlemény használatával járó közüzemi
költségeiket – kivéve az 5.3. pontban leírtak kivételével - a bérleti díj tartalmazza.
6.7. Vállalkozó kötelessége, hogy a Megrendelő részére kibocsátott számlán jelen szerződés szerződésazonosítószámát:………………. minden esetben feltünteti. Ennek hiányában Megrendelő megtagadja a
számlán szereplő ellenérték megfizetését.
6.8. Vállalkozó köteles a számlát az alábbi névre és címre kiállítani, illetve megküldeni:
…………………………………………………………. .
6.9. A fizetési kötelezettség teljesítésére a javítási szolgáltatások tekintetében a Megrendelő a
Vállalkozó által a 6.1. pontban fentieknek és az Sztv-ben leírtaknak megfelelően kiállított számla
kézhezvételétől – amelyet tértivevény tanúsít - számított 30 napon belül köteles a Vállalkozó jelen
szerződésben megjelölt bankszámlájára történő utalással. Vállalkozó a fizetési kötelezettség késedelmes
teljesítése esetén a számla Megrendelői kézhezvételétől számított 31. naptól jogosult késedelmi kamatot
érvényesíteni.
6.10. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy számlájának kiegyenlítése a szerződésszerű
teljesítést követően a Megrendelő által kiállított és az arra feljogosított személy által aláírt teljesítési
igazolás alapján történik, mely teljesítési igazolás a Vállalkozó számlájának szükségszerű és
elválaszthatatlan mellékletét képezi.
6.11. A bérleti díj tekintetében a Felek abban állapodnak meg, hogy a bérleti díj havonta, tárgyhót
követő hó 10. napjáig a kézhez vett számla ellenében esedékes.
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6.12. A számla Megrendelő/Bérlő általi késedelmes kiegyenlítése esetén Vállalkozót/Bérbeadót a 2013.
évi V. törvény (új Ptk.) 6:155. § (1)-(2) bekezdése szerinti késedelmi kamat illeti meg.
6.13. A a Bérbeadó /Vállalkozó tudomásul veszi, hogy
a) nem fizethet, illetve nem számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes Vállalkozó/Bérlő adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Megrendelő számára
megismerhetővé teszi és a c) és d) pont szerinti ügyletekről az Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
c) 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 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
d) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
6.14. A Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:
a) a Vállalkozó(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik(nak), hogy közülük
melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;
b) a Vállalkozó(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik(nak), hogy az általa
a teljesítésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az
ellenértékből;
c) a Megrendelő felhívja a Vállalkozó(ka)t, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a
teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben
nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a
szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától
számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást;
d) a Megrendelő a Vállalkozói és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét
követő harminc napon belül közvetlenül utalja át minden egyes Vállalkozó(k)nak és
alvállalkozóknak;
e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha a Vállalkozónak vagy alvállalkozónak a kifizetés
időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztartozása van, a Megrendelő a Vállalkozói, illetve
az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint
visszatartja.
6.15. A Megrendelő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit is alkalmazni kell.
6.16. Az Art 36/A. § előírásait a Vállalkozó is köteles alkalmazni az alvállalkozójával, illetve a velük
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberekkel szemben és ezen
tényről köteles az összes alvállalkozót, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási
jogviszonyban nem álló szakembereket tájékoztatni.
7. Alvállalkozók, egyéb közreműködők
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7.1.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződést a Vállalkozónak (Vállalkozóknak) kell
teljesítenie. A teljesítés során az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg
Vállalkozó(k) saját teljesítésének arányát, azaz az 50%-ot.
7.2.
A Vállalkozó azt is tudomásul veszi, hogy a teljesítésben részt vevő alvállalkozó sem vehet
igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt, és kifejezetten
kötelezettséget vállal, hogy az alvállalkozókkal megkötendő szerződés(ek)ben ezen kitételt, mint
kötelező szerződéses feltétel, szerepelteti.
7.3.
A Vállalkozó a teljesítés során igénybe vett alvállalkozók és bevont közreműködők
magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.
7.4. A Megrendelő nem korlátozza a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására. A Vállalkozó
azonban legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési
eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy
az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
7.4. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
7.6. A Vállalkozó az alkalmasság igazolására az alábbi szervezetet/személyt mutatta be:
a) pénzügyi - gazdasági alkalmasság: (Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel a
Megrendelőt ért, a Vállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben
ért kár megtérítéséért.)
(Név, székhely, képviselő neve)
b) műszaki- szakmai alkalmasságnál előírt referenciák esetén (az adott szervezetnek kell
megvalósítani a szállítást)
(Név, székhely, képviselő neve)
7.7. Az alvállalkozók mindenkori névsorát a szerződés .. számú melléklete tartalmazza.
7.8.
A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozókért (teljesítési segédért) úgy felel, mintha a
munkát maga végezte volna el, míg alvállalkozó (teljesítési segéd) jogosulatlan igénybevétele esetén
felelős minden olyan kárért is, amely annak bevonása nélkül nem következett volna be.
8. Teljesítés helye, átadás-átvételi eljárás
8.1. Felek rögzítik, hogy a teljesítés helye Vállalkozónak a bérleményen lévő műhelye, illetve mentési
munkák esetén a Megrendelő közszolgáltatási területe.
8.2.
A Vállalkozó a Megrendelő által átadott alkatrészek mennyiség és minőség szerinti átvételét
anyagkiadási bizonylat aláírásával igazolja. A Vállalkozó esetleges minőségi kifogásait haladéktalanul
köteles megtenni, de legkésőbb az átadás-átvétel napjától számított 1 munkanapon belül! A Megrendelő,
amennyiben a Vállalkozó észrevételével egyetért, haladéktalanul köteles a kifogásolt alkatrész
kicserélésre, az adott hiba vagy hiányosság orvoslására. A Vállalkozó hibakijavítására megadott
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határideje a megfelelő alkatrész átvételével indul csak. Amennyiben a Vállalkozó minőségi kifogásával
a Megrendelő nem ért egyet, úgy erről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel és a Vállalkozó - a
Megrendelő felelősségére- az átadott alkatrész beépítésére köteles.
8.3. A Vállalkozó a karbantartási, javítási munkát köteles legkésőbb annak elvégzését követően
haladéktalanul Megrendelőnek készre jelenteni, mely munkák átvételét Megrendelő képviselője a
munkalap aláírásával igazolja. Megrendelő legkésőbb a készre jelentéstől számított 3 napon belül
köteles a munka szerződésszerű teljesítését ellenőrizni, és a teljesítés hibáját, hiányosságát – póthatáridő
tűzése mellett – Vállalkozóval írásban közölni, vagy hiba- és hiánymentes teljesítés esetén a teljesítési
igazolást kiállítani.
9. Szerződésszegés
9.1.
Ha Vállalkozó késedelmesen teljesít, jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeinek
határidőben nem tesz eleget, az alábbiak szerint késedelmi kötbér megfizetésére köteles:
9.1.1. A mentés megkezdésére előírt, a bejelentéstől számított 2 órás határidő be nem tartása esetén a
késedelmi kötbér mértéke: 15.000 Ft/ óra. A 2 órát meghaladó késedelem esetén az Megrendelő az
adott feladat elvégzését (hiba kijavítását) meghiúsultnak tekinti, az Megrendelő a hibát jogosult más
vállalkozóval kijavíttatni, ha szükséges a mentést megrendelni, és az adott feladat nettó ellenérték
30%-nak megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért érvényesíteni, és azt a meghiúsulás esetére előírt
teljesítési biztosítékból lehívni.
9.1.2. A hiba feltárására megadott 3 órás határidő be nem tartása esetén 15.000 Ft/ óra a késedelmi
kötbér összege, mely mindaddig felszámításra kerül, míg a Vállalkozó a hibát fel nem tárja, és ezt a
szerződésben 2.3. pontjában foglaltak szerint határidőben a Megrendelővel írásban nem közli.
9.1.3. A hiba kijavítására, a felek által megállapított javítási határidő be nem tartása esetén a
késedelmi kötbér mértéke az adott teljesítés nettó ellenértékének az 5 %-a/munkanap. A maximuma az
adott megrendelés ellenértéknek 20 %-a.
Amennyiben a vállalkozó a hiba kijavítását a megrendeléstől illetve a Megrendelő által biztosított
alkatrész kézhezvételétől számított 6 munkanapon belül sem nem fejezi be az Megrendelő az adott
feladat elvégzését (hiba kijavítását) meghiúsultnak tekinti, az Megrendelő a hibát jogosult más
vállalkozóval kijavíttatni, és az adott feladat nettó ellenérték 30%-nak megfelelő mértékű meghiúsulási
kötbért érvényesíteni, és azt a meghiúsulás esetére előírt teljesítési biztosítékból lehívni.
9.2. Ha a Megrendelő 5 alkalommal/év - a Vállalkozónak felróható okból- kénytelen a javítási
karbantartási munkálatokat más vállalkozóval elvégeztetni, a Megrendelő azonnali hatállyal
felmondhatja jelen szerződést (a még nem vagy részben teljesített eseti megrendelés egyidejű
visszavonásával) és kötelezheti Vállalkozót meghiúsulási kötbér fizetésére, melynek mértéke a
szerződés becsült nettó éves ellenértéknek 15 %-a, valamint érvényesítheti a szerződésszegésből eredő,
meghiúsulási kötbéren felüli igazolt kárainak megtérítését Vállalkozótól.
9.3. Vállalkozó köteles a neki felróhatóan bekövetkező szerződésszegésből eredő károk megtérítésére.
9.4. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy késedelmes teljesítése esetén
Megrendelő az elismert késedelmi kötbér összegét Vállalkozó számlájából levonhatja.
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9.5. A Megrendelő hibás teljesítése esetén, a hiba kijavításáig, szintén késedelmi kötbér felszámítására
jogosult!
9.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kötbérek nem érintik Megrendelő azon jogát, hogy a kötbéren
felüli elismert kárát, vagy a 10.2. pont szerinti elismert kárigényét érvényesítse Vállalkozóval szemben
(melynek összegét jogosult a Vállalkozónak járó követelés összegébe beszámítani).
10. Jótállás
10.1. A jótállási idő:
10.1.1. Vállalkozó az elvégzett gépjármű karbantartási és javítási munkákra a jogszabályokban előírt
kötelező jótállási időt, de minimum 6 hónap jótállást vállal. Amennyiben Vállalkozó ajánlatában a
fentieknél hosszabb jótállási időtartamot jelölt meg (………….), úgy ezen időtartam az irányadó a
jótállási kötelezettségére.
10.1.2 Vállalkozó az általa leszállított, illetve a Vállalkozó által beépített alkatrészek és részegységek
vonatkozásában minimum 12 hónap, a fődarabok esetében minimum 24 hónap jótállást vállal.
Amennyiben gyártó vagy forgalmazó a fentieknél hosszabb jótállási időt vállal, úgy ezen hosszabb
időtartam az irányadó a jótállási kötelezettségre.
10.2. Jótállási kötelezettség:
10.2.1. Vállalkozó köteles teljesíteni valamennyi Ptk. szerint szabályozott jótállási kötelezettségét.
10.2.2. A Vállalkozó a kifogás kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül, az autóbuszok
biztonságát érintő hiba esetén haladéktalanul köteles a helyszínen hibavizsgálatot tartani és a hiba
megszüntetése / kárelhárítás érdekében szükséges intézkedéseket a műszakilag indokolt legrövidebb
időn belül megkezdeni és fődarab megbontással nem járó javítások esetében 2 munkanapnál, illetve
fődarab megbontással járó javítások esetében 5 munkanapon belül befejezni. (Amennyiben az
alkatrészt a megrendelő biztosítja, a javításra fordítható időkeret az alkatrész rendelkezésre
bocsátásának időpontjától kezdődik.) Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő jogosult a Vállalkozó
helyett, a Vállalkozó költségén mással elvégeztetni a hiba megszüntetése/kárelhárítás érdekében
szükséges munkákat, és ezek ellenértékét az előírt biztosítékból lehívni.
10.3. Teljesítési biztosíték
10.3.1. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként (a
továbbiakban: teljesítési biztosíték) a szerződés hatálybalépésével egyidejűleg köteles 2.400.000 Ft
összegű, teljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek. A teljesítési biztosítéknak a szerződés
hatályba lépésekor (ami a szerződés aláírásával azonos időpont) kell rendelkezésre állnia, és a
szerződés teljesítéséig (a szerződés megszűnéséig) kell, hogy folyamatosan rendelkezésre álljon.
10.3.2. Ha a teljesítés szerződésszerűen megtörtént, és a szerződés a határozott időtartam lejártakor
megszűnt, a Megrendelő haladéktalanul gondoskodik a teljesítési biztosíték felszabadításáról.
10.4. Jótállási biztosíték
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10.4.1. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként (a továbbiakban: Jótállási
biztosíték) a Vállalkozó köteles a szerződés lejártakor az általa vállalt jótállási időtartamnak
megfelelően - például, ha 1 évet vállalt a Vállalkozó, akkor az utolsó 1 évre vonatozó szolgáltatások
tekintetében - az Áfa nélkül számított díj 3 %-ának megfelelő összegű jótállási biztosítékot nyújtani a
Megrendelőnek. A jótállási biztosítékot a szerződés teljesítésekor kell rendelkezésre bocsátani, és a
végszámla benyújtásának feltétele. A biztosítéknak a vállalt jótállási idő lejártát követő 60. napig
hatályban és érvényben kell maradnia.
11. Szavatosság
Vállalkozó az elvégzett karbantartási- és szerelési munkák, valamint a beépített alkatrészek,
részegységek vonatkozásában a fentiek mellett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.)
vonatkozó rendelkezései szerint szavatol (kellék- és jogszavatosságot vállal).
12. Felek képviseletében eljáró személyek, kapcsolattartás
12.1. Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint levélben,
e-mailben, telefaxon megküldenek egymásnak. A nyilatkozat, értesítés akkor tekinthető közöltnek,
amikor azt a másik fél igazoltan megkapta, vagy átvette.
A Felek által a jelen szerződésben kapcsolattartásra kijelölt személy a szerződő fél meghatalmazása
alapján jogosult az adott szerződő fél szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogai gyakorlása
érdekében minden szükséges intézkedést megtenni, a másik fél képviselőjével a kapcsolatot tartani, arra
vonatkozó igény felmerülése esetén a szerződésmódosítást előkészíteni. A kapcsolattartásra kijelölt
személyére vonatkozó változás esetén erről írásban értesíti a másik szerződő felet.
12.2. A felek részéről kapcsolattartásra jogosultak:
Megrendelő részéről
Név:
Beosztás:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Vállalkozó részéről
Név:
Beosztás:
Telefon:
Fax:
E-mail:

13. Titoktartás
13.1 Felek az egymás érdekkörébe tartozó és tudomásukra jutott üzleti titkot - a Kbt. 44. §-ban foglaltak
figyelembe vételével - kötelesek megtartani, és a titoktartási kötelezettséget kötelesek megbízottaikkal,
alkalmazottaikkal és foglalkoztatottaikkal is betartatni. Felek tudomásul veszik, hogy az üzleti titok
védelmében hatályban lévő jogszabályok előírásai jelen titoktartási rendelkezés mellett is kötelezőek
számukra.
13.2 Vállalkozó, valamint az alkalmazásában álló munkatársai/teljesítési segédei jelen szerződés hatálya
alá tartozó feladatainak teljesítése során tudomásukra jutott, Megrendelőt érintő minden adatot, tényt és
bizalmas információt kötelesek megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban vagy írásos formában
került a birtokukba.
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13.3. A Megrendelő, valamint az alkalmazásában álló munkatársai/teljesítési segédei jelen szerződés
hatálya alá tartozó feladatainak teljesítése kapcsán tudomásukra jutott, a Vállalkozót illető Megrendelőt
érintő minden adatot, üzleti titkot tényt és bizalmas információt köteles megőrizni, függetlenül attól,
hogy az szóban, vagy írásos formában került birtokába.
A titoktartási kötelezettség megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.
13.4. Felek rögzítik, hogy nem terheli őket a titoktartási kötelezettség, amennyiben jogszabály, bíróság
vagy egyéb hatóság kötelezi feleket az információ harmadik személy részére történő átadására.
13.5. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség az
alvállalkozó(k)ra, Vállalkozóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló
szakemberekre is kiterjed.
13.6. A jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követő korlátlan ideig
fennmarad.
14. Szerződésszegés és a szerződés megszűnése
14.1. A Szerződésben meghatározott elállási okok bekövetkezte esetén a Megrendelő a Vállalkozóhoz
intézett egyoldalú jognyilatkozattal felmondhatja a Szerződést, illetve attól elállhat. A Megrendelő
jogszerű felmondása (elállása) esetén csak a már teljesített munkafolyamatok megfizetésére kötelezhető,
egyéb kártérítésre, vagy kártalanításra a Vállalkozó nem tarthat igényt.
14.2. A Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést (elállhat tőle), ha a Vállalkozó
szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi, ilyennek minősül többek között, ha:
a) a Vállalkozó a Megrendelő által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a felhívásnak,
hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget;
b) a neki felróható mulasztáson túl bármely szerződéses kötelezettségét vagy azzal kapcsolatos
hatályos magyar jogszabályt megszeg, amennyiben az alapvetően befolyásolja a szerződésszerű
teljesítést;
c) a Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;
d) a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek
következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;
e) a Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárást
rendelnek el, vagy Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának megkezdéséről,
felszámolásának kezdeményezéséről határoz; kivétel ez alól a Csődtv. 11. § (2) bekezdés h)
pontjában rögzítettek.
f) a jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak;
g) a Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez
közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses
kötelezettségek teljesítésére.
h) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő
szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;
i) más közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó hamis adatokat közölt vagy az eljárás nyerteseként
szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget;
14.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá, ha
a) a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával valósul
meg, amelyet a Megrendelő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése során figyelembe
vett; vagy
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b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben tér el, amely
- ha a felek szerződésüket így módosították volna - szerződésmódosításként a Kbt vonatkozó
szakaszai alapján (141. § (6) bekezdése szerint) lényeges módosításnak minősülne.
14.4. Továbbá a Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) A Megbízott nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Vállalkozó 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.
14.5. A felmondási nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerződést megszünteti, az azt követően
elvégzett munkák megtérítésére a Vállalkozó nem jogosult.
14.6.

A felmondás a Vállalkozó általi kézhezvételtől válik hatályossá.

14.7. A Vállalkozó 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 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
Ebben az esetben a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
14.8. A Megrendelő 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.
14.9. A Megrendelő a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapján 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, valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és - adott esetben a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését.

14.10. A Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Vállalkozó a szerződéses
kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés
követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez
vezetett, valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a
szerződés lehetetlenülését okozta.
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14.11. Vállalkozó köteles a neki felróhatóan bekövetkező szerződésszegésből eredő, a Megrendelő
feladatkörébe tartozó közszolgáltatás tárgyában létrejött szerződésben a Megrendelő által vállalt
kötelezettségek nem teljesítéséből eredő károk megtérítésére, a Polgári Törvénykönyvben törvényben
(2013. évi V. tv.) foglaltak szerint.
15.

Szerződés hatálya

A Felek a Kbt. 133.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alábbiakról rendelkeznek:
A szerződés 2017. december 31. napjáig terjedő idő tekintetében csak rendkívüli felmondással
szűntethető meg.
Azt ezt követő időszak tekintetében, legkorábban 2018. évre vonatkozóan a Feleknek lehetősége van a
szerződést minden év november 15. napjáig a másik fél részére írásban megküldött felmondással, a
következő évre vonatkozóan, tárgyév december 31. napjával felmondani, azzal, hogy amennyiben a
szerződés nem kerül felmondásra, úgy az a szerződés aláírásától számított 60. hónap utolsó napjával
szűnik meg.
16. Vegyes és záró rendelkezések
16.1. Felelősségbiztosítás: Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni a
tevékenységére vonatkozó – az ajánlati felhívásban meghatározott összegű - felelősségbiztosítással.
A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a Vállalkozó tevékenységével közvetlenül vagy közvetetten
okozott károk megtérítésére. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelővel szemben kizárólagosan
és teljes körűen felel a Megrendelő által a Vállalkozó részére, javítás céljára átadott, vagy a telephelyen
őrzött gépjárművek megsemmisüléséért, a gépjárművekben okozott közvetlen és közvetett károkozásért.
A biztosítást a Szerződés egész időtartamára köteles a Vállalkozó megkötni és fenntartani. Megrendelő
jogosult a szerződés időtartama alatt a biztosítás folyamatosságát és érvényességét ellenőrizni, a
biztosítótól – a Vállalkozó szükség szerinti bevonásával – az erre vonatkozó nyilatkozatokat bekérni.
Amennyiben Vállalkozó megszünteti a biztosítást, vagy a Szerződés időtartama alatt az egyéb módon
megszűnik, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
16.2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben jelen szerződésben rögzített adataikhoz
képest változás következik be, azt írásban haladéktalanul közlik a másik féllel.
16.3. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a szerződés a közérdekből nyilvános
és azt a Megrendelő a szerződés megkötését követően közzéteszi a Közbeszerzési Adatbázisban, kivéve
a Kbt. 44. § -ban foglaltak szerinti, az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó
azon iratokat, amelyek nyilvánosságra hozatalát a Vállalkozó megtiltotta.
16.4. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek
minősülne, az nem eredményezi a szerződés többi rendelkezésének érvénytelenségét. Felek kifejezett
akarata az, hogy ilyen esetekben a szerződés egyéb rendelkezései érvényben maradjanak, és az
érvénytelennek minősülő rendelkezés helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az
ügyleti akarat kinyilvánítása szempontjából szükséges.
16.5. Vállalkozó a jelen szerződési feltételek hatálya alá tartozó teljesítése során olyan
szolgáltatási/gyártási gyakorlat szerint köteles eljárni, hogy a környezetet terhelő tevékenysége az
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ésszerű mértéket ne haladja meg, valamint megfeleljen az egyes kibocsátásokra vonatkozó jogszabályi
követelményeknek.
16.6. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítására csak a Kbt. 141. §-ban foglalt feltételek
fennállta esetén írásban, felek cégjegyzésre jogosult képviselőik aláírásával kerülhet sor.
16.7. A Kbt. alapján semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Kivitelezőt
mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei
- ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős
(illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Kivitelezőt terhelő
többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a Kivitelezőt terhelő
kockázatokat.
16.8. Felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egymással tárgyalásos
úton rendezik. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar
polgári peres eljárás szabályai szerint bírósági úton érvényesítik – értékhatártól függően - a Polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint illetékes bíróság előtt.
16.9. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben,
ha a szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve
végrehajtási eljárás indul. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha
cégében a szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra,
jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor.
Vállalkozó felelős az értesítési kötelezettségének elmulasztásából eredő kárért.
16.10. A szerződés részei:
A szerződés elválaszthatatlan részét képezik a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok,
így különösen: - az ajánlati felhívás - az ajánlattételi dokumentáció - a kiegészítő tájékoztatás.
16.11. Alkalmazandó jogszabályok:
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, így különösen a 2013. évi
V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, továbbá a közbeszerzésekről szóló Kbt. szabályai az irányadók.
16.12. Jogviták rendezése:
Felek megállapodnak abban, hogy bármely vita eldöntése érdekében, amely a jelen szerződésből vagy
azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével
kapcsolatban keletkezik, ha azt 30 napon belül békés módon rendezni nem sikerül, alávetik magukat –
hatáskörtől függően – a Kaposvári Járásbíróság vagy a Kaposvári Törvényszék kizárólagos
illetékességének.
16.13. Jelen szerződés a mellékletek nélkül …. oldalból áll, azt a Felek – ideértve a szerződés
elválaszthatatlan részét képező mellékleteit is – elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag 4 (négy) eredeti egymással mindenben megegyező példányban
írták alá.
A mellékletek akkor is a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a szerződő felekre kötelező
érvényűek, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek jelen szerződéshez csatolásra.
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Mellékletek:

A bérelt ingatlan részletes leírása,
Szakmai - műszaki előírások
A megrendelő karbantartási szabályzata
A jelenlegi járműállomány listája
Ajánlati felhívás
Ajánlattételi Dokumentáció
Kiegészítő tájékoztatás
Vállalkozó ajánlata

Kaposvár, 2016. ………..

Megrendelő
Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.

Vállalkozó
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