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ELŐZMÉNYEK
Megrendelő a „Közlekedési Környezeti Centrum kialakítása, a közlekedésfejlesztési célok és
tervek környezetvédelmi vizsgálatához szükséges rendszer létrehozása integrált zaj- és levegőszennyezettségi modell felállításával, megvalósíthatósági tanulmány és intézkedési terv” című,
kedvezményezetti finanszírozási formájú projekt (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0021) (a
továbbiakban: „Projekt”) keretében „Vállalkozási szerződés az Ajánlatkérő által meghatározott,
15 000 főnél nagyobb lakosszámú települések belterületének geodéziai felmérése, kiértékelése
és a felmérés adatait tartalmazó, a közúti és vasúti infrastruktúrán lebonyolódó forgalom keltette
környezeti terhelés leképezésére, modellezésére és megjelenítésére alkalmas háromdimenziós
térképi állomány előállítása, Ajánlatkérő részére történő átadása tárgyában.” tárgyban a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Második Része (XII. fejezet) alapján nyílt
közbeszerzési eljárást folytatott le, mely eljárásban a legkedvezőbb érvényes ajánlatot Vállalkozó
tette. Felek erre tekintettel vállalkozási szerződést (a továbbiakban: jele n Szerződés” vagy
„Szerződés”) kötnek az alábbiak szerint:

1 A m e n n y ib e n a N y e r t e s A j á n l a t t e v ő k o n z o rc iu m , ú g y a k o n z o rc iu m v a la m e n n y i t a g j a
SZERZŐDŐ FÉLKÉNT VESZ RÉSZT A SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁBAN.

t.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

1.1.

Megrendelő megrendeli Vállalkozótól, Vállalkozó pedig elvállalja a Projekt keretében
elvégzendő „Vállalkozási szerződés az Ajánlatkérő által meghatározott, 15 000 főnél
nagyobb lakosszámú települések belterületének geodéziai felmérése, kiértékelése
és a felmérés adatait tartalmazó, a közúti és vasúti infrastruktúrán lebonyolódó
forgalom
keltette környezeti terhelés
leképezésére, modellezésére és
megjelenítésére alkalmas háromdimenziós térképi állomány előállítása, Ajánlatkérő
részére történő átadása tárgyában.” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlati
felhívása 11.1.5. és 11.2.1. pontjában meghatározott beszerzési tárgy szerinti szerződéses
feladatok teljesítését, azaz a jelen Szerződés 1. sz. mellékletében2 részletezett feladatok
- ideértve különösen a geodéziai felmérésekhez szükséges alapadatok beszerzését, a
szükséges geodéziai felmérések (a továbbiakban: „Felmérések”) - elvégzését, az ezzel
kapcsolatos feladatok végrehajtását, valamint a felmérések eredményét rögzítő adatbázis
(a továbbiakban: „Adatbázis”) elkészítését és Megrendelő részére történő átadását a
jelen Szerződésben foglaltak és a Megrendelővel egyeztetettek szerint.

1.2.

A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés a Projekt - jelen Szerződéssel érintett
részének - megvalósítása érdekében jön létre. Ennek megfelelően felek vállalják, hogy a
pályázati útmutató és a Megrendelő által megkötött Támogatási Szerződés mindenkori
előírásainak követelményeit és rendelkezéseit betartva együttműködnek a Projekt
megvalósítása érdekében. Vállalkozó ennek megfelelően kötelezettséget vállal arra, hogy
a hivatkozott Projekt jelen Szerződéssel érintett részének tekintetében előírt valamennyi
formai és tartalmi követelményt betartja, különösen a Szerződés teljesítése során kiállított
dokumentumok (különösen, de nem kizárólagosan pl. számla) vonatkozásában.
Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy tudomásul bír a Projekt kedvezményezetti
finanszírozási formájáról és jelen szerződés teljesítésének során ennek megfelelően jár
el.

1.3.

Vállalkozó feladatainak részletes leírását, az elkészítendő Adatbázissal kapcsolatos
előírásokat, továbbá az Adatbázis elkészítése során figyelembe veendő szempontokat a
jelen Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

1.4.

Vállalkozó a Felmérések eredményeit tartalmazó Adatbázist legkésőbb a jelen szerződés
hatálybalépésétől számított 122 (százhuszonkettő) napos határidőn belül köteles
szerződésszerűen elkészíteni és átadni Megrendelő részére (végteljesítési határidő).

1.5.

Vállalkozó az Adatbázist - illetve annak önálló használatra alkalmas részeit - a
Megrendelő székhelyén köteles Megrendelő részére átadni.

1.6.

Vállalkozó az Adatbázist a Megrendelővel folyamatosan együttműködve köteles
elkészíteni azzal, hogy feladatait a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően,
továbbá Megrendelő utasításai szerint köteles ellátni. Ha a Vállalkozó a jelen Szerződés
szerinti valamely teljesítését bármely oknál fogva akadályoztatva látja, haladéktalanul
köteles írásbán értesíteni Megrendelőt az általa teljesíthető új határidőről. A módosított
határidő kizárólag abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha azt a Megrendelő -

2 A melléklet megegyezik az ajánlati dokumentáció 4. kötet Szakmai Követelményekkel
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szabad és kizárólagos mérlegelése alapján - írásban elfogadta. Ellenkező esetben a
Megrendelő élhet a késedelem, illetőleg - adott esetben - a nemteljesítés szankcióival
és/vagy a jelen Szerződésben hivatkozott más jogaival. Félek a félreértések elkerülése
érdekében rögzítik továbbá, hogy a módosított határidő Megrendelő általi esetleges
elfogadása - hacsak a Megrendelő írásbeli nyilatkozata kifejezetten eltérően nem
rendelkezik - nem jelent joglemondást a Megrendelő részéről.
2.

VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1.

Vállalkozó köteles a feladatai elvégzése során a Megrendelővel együttműködni a
Megrendelő utasításai szerint, az általa megadott adatok alapján, illetve igényeknek
megfelelően. Ezen együttműködés során a Vállalkozó köteles a Megrendelővel, illetve a
Megrendelő által erre kijelölt személyekkel egyeztetni. Ha a Megrendelő célszerűtlen
vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt írásban figyelmeztetni. A
figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha a Megrendelő a
figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat;
amennyiben nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles
a munkát elvégezni.

2.2.

Vállalkozó kötelessége az együttműködés feltételeinek Vállalkozó oldaláról történő
biztosítása saját költségére és kockázatára.

2.3.

Vállalkozó köteles a jelen Szerződés szerinti feladatait - mint az ilyen feladatok ellátására
szakosodott személy - professzionális minőségben, a feladat ellátásában jelentős
mértékű szakmai tapasztalattal rendelkező szakértőtől elvárható szakmai színvonalon,
különös gondossággal ellátni. A .Vállalkozó tevékenysége során felkészülten, legjobb
szakmai tudása szerint, a rá vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokat és szakmai
szabályokat megtartva köteles eljárni. A Vállalkozó e kötelezettségei elmulasztásáért
felelősséggel tartozik. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződés
teljesítéséhez szükséges szakismeretekkel és - amennyiben ez szükséges - hatósági
engedélyekkel rendelkezik.

2.4.

Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy az elkészített Adatbázis és a jelen Szerződés
keretében általa elvégzett munka színvonala megfelel az azonos vagy hasonló jellegű
tevékenység legmagasabb színvonalú nemzetközi gyakorlatának, összhangban van az
Európai Unió és a magyar jogrendszer, továbbá a jelen Szerződés előírásaival, valamint
elősegíti Megrendelő jelen Szerződésben hivatkozott projektje Vállalkozóval ismertetett
céljainak elérését.

2.5.

A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés teljesítéséhez a Vállalkozó alvállalkozó
igénybevételére a Kbt. és a Ptk. vonatkozó rendelkezéseivel összhangban jogosult. A
Vállalkozó az alvállalkozó teljesítéséért, mint sajátjáért felel.

2.6.

Jelen szerződés teljesítésében - a 2.8. pont szerinti kivétellel - köteles közreműködni az
olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a
Vállalkozó alkalmasságának igazolásában.
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2.7.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni,
amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról
is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § - valamint, ha a
közbeszerzési eljárásban azt ajánlatkérő előírta, az 57. § - szerinti kizáró okok hatálya
alatt.

2.8.

Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e pontban: alvállalkozó) helyett,
aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának
igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a
teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor
előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény vagy az alvállalkozó
bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne
teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is
megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

2.9.

Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy
meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait
figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor [Kbt. 63. § (4)
bekezdése] meghatározó körülménynek minősült.

2.10. Vállalkozó köteles gondoskodni az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető
díjak alvállalkozók felé történő megfizetéséről, és az alvállalkozók nem jogosultak
semmilyen díj-, költség- vagy egyéb követeléssel a Megrendelővel szemben fellépni.
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen 2.10 pontban foglaltakat
az Art. 36/A. §-ában írt feltételekkel összhangban kell alkalmazni.
2.11. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen Szerződés teljesítése során olyan szakértőket,
alvállalkozókat, teljesítési segédeket alkalmaz, akik a feladatok lehető legmagasabb
színvonalon - jelen Szerződésben hivatkozottak szerint - történő teljesítéséhez
szükséges szakképzettséggel, szakismeretekkel, illetve tapasztalatokkal rendelkeznek.
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésbe bevontán csak olyan
munkavállalót, egyéb természetes személyt foglalkoztat, illetve olyan alvállalkozót,
teljesítési segédet alkalmaz, aki a jelen Szerződés szerinti feladatok ellátásához
szükséges képesítéssel, végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Abban az esetben, ha Vállalkozó valamely munkavállalója, illetve a Vállalkozó részéről a
munkában közreműködő egyéb személy a jelen Szerződés szerinti feladatok határidőben
vagy megfelelő színvonalon történő elvégzését akadályozza, vagy más módon
veszélyezteti, Megrendelő írásban kérheti, hogy e személy a szerződés teljesítésének
további szakaszában ne működjön közre. Vállalkozó az indokolt kérésnek legfeljebb 2
(kettő) munkanapon belül köteles eleget tenni és szükség esetén más alkalmas személyt
munkába állítani. Megrendelő vállalja, hogy a lecserélésre vonatkozó indítványt csak
alapos okkal terjeszti elő.
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen pontban foglaltak
semmilyen esetben sem kötelezhetik a Vállalkozót az érintett munkavállaló
Ajánlatkérő: KT1 Közlekedéstudományt Nonprofit Kft
Beszerzés tárgya: KKC geodézia beszerzés

munkaviszonyának megszüntetésére. A jelen pont szerint „lecserélt” munkavállaló
munkaviszonyának Vállalkozó általi megszüntetése nem tekinthető a Megrendelő által
helyeseltnek vagy jóváhagyottnak.
2.12.

Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség
velük történő betartatásáért egyebekben a Kbt. és a Polgári Törvénykönyv szabályai
szerint felel. Vállalkozó alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden
olyan kárért, amely anélkül nem következett volna be. Felek rögzítik, hogy az alvállalkozói
szerződéseknek meg kell felelniük a jelen Szerződés kikötéseinek és a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak.

2.13.

Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik az alkalmazottai és közreműködői, alvállalkozói,
teljesítési segédei által a Megrendelőnek okozott mindennemű kárért.

2.14.

Vállalkozó a szerződés teljesítése során teljes szakmai önállósággal, az irányadó
jogszabályoknak, szakmai normáknak és szokásoknak megfelelően köteles eljárni.

2.15.

Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti munkát saját költségén és kockázatára végzi el.
Köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és
gyors befejezését.

2.16.

Vállalkozó köteles a szerződéses feladatok teljesítése során a Megrendelőt folyamatosan
tájékoztatni és vele folyamatosan együttműködni. Vállalkozó együttműködési
kötelezettsége kiterjed különösen minden információ átadására, amely ahhoz szükséges,
hogy Megrendelő a jelen Szerződésben meghatározott Projekttel kapcsolatban jelen
Szerződésből eredően őt terhelő valamennyi kötelezettségének szerződésszerűen eleget
tegyen.

2.17.

Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni,
amely a feladatai teljesítésének eredményességét vagy határidőre való elvégzését
veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.

2.18.

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen Szerződés teljesítéséhez
szükséges valamennyi olyan feltétel biztosítása és/vagy kötelezettség teljesítése, amelyet
a jelen Szerződés nem tesz kifejezetten Megrendelő kötelezettségévé a Vállalkozót
terheli saját költségére és kockázatára, így különösen Vállalkozó köteles gondoskodni a
szerződés teljesítéséhez, az Adatbázis elkészítéséhez szükséges alapadatok
beszerzéséről, mérések, vizsgálatok feltételeinek megteremtéséről, az azokhoz
esetlegesen szükséges hatósági és egyéb engedélyek beszerzéséről, az Adatbázis
működtetéséhez esetlegesen szükséges Szoftverek beszerzéséről, rendelkezésre
állásáról.
Hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, á Vállalkozó szállítási
kötelezettsége magában foglalja az összes olyan tételt, adatot, funkciót stb., amelyek
specifikusan nincsenek a Szerződésben megemlítve, de ésszerűen következtethető a
Szerződésből, hogy a Projektjelen Szerződéssel érintett részének megvalósításához, az
Adatbázis Megrendelő általi megfelelő használatához ugyanannyira szükségesek, mintha
ezeket a tételeket a Szerződés kifejezetten említette volna.
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2.19.

Vállalkozó a jelen Szerződésre, illetve a Megrendelővel kapcsolatos együttműködésre
kizárólag akkor jogosult referenciaként hivatkozni, ha ahhoz Megrendelő előzetesen és
kifejezetten írásban hozzájárult. Megrendelő jogosult a megadott hozzájárulást írásban,
bármikor, indokolás nélkül visszavonni.

2.20.

Vállalkozó a jelen Szerződés alapján elvégzett feladatok, elkészített Adatbázis tárgyában,
vagy azzal összefüggésben publikáció bármely formában történő nyilvánosságra
hozatalára és/vagy prezentáció előadására kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli
hozzájárulása esetén jogosult. Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha
Vállalkozó a jelen Szerződés alapján általa elvégzett feladatok, elkészített Adatbázisok
tárgyában, vagy azzal összefüggésben publikációs és/vagy prezentációs jogot kíván
gyakorolni, köteles erre irányuló igényét Megrendelő felé előzetesen, legalább 15 naptári
nappal a joggyakorlás tervezett időpontját megelőzően, írásban, a publikáció és/vagy
prezentáció teljes tartalmának ismertetésével bejelenteni. Megrendelő saját mérlegelési
jogkörében, szabad belátása szerint jogosult meghozni döntését a hozzájárulás
megadása tárgyában. Megrendelő nem köteles a döntését indokolni. Vállalkozó kijelenti
és tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha Megrendelő a hozzájárulást nem adja
meg, Megrendelővel szemben e címen semminemű igény érvényesítésére nem jogosult.

2.21. Vállalkozó nem jogosult a jelen Szerződésből eredő jogait és/vagy kötelezettségeit
engedményezni, jogai gyakorlására más személyt kijelölni és nem jogosult továbbá
kötelezettségeit más személyre átruházni.
2.22. A Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek alkalmasak a
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére.
2.23. A Vállalkozó köteles haladéktalanul - erre irányuló külön felhívás nélkül - írásban
tájékoztatni a Megrendelőt a Kbt. 125.§ (5) bekezdése szerinti ügyletekről, illetve a
szerződés teljes időtartama alatt biztosítania kell - erre irányuló külön felhívás nélkül - a
Megrendelő számára azt, hogy a Vállalkozó tulajdonosi szerkezete, illetve annak bármely
változása megismerhető legyen, olyan mértékben és módon, hogy a Megrendelő az őt a
mindenkor hatályos jogszabályok és a jelen Szerződés alapján megillető jogait korlátozás
nélkül tudja gyakorolni.
2.24.

Felek megállapodnak, hogy figyelemmel arra is, hogy a Vállalkozó jelen Szerződés
szerinti tevékenysége ellenértékének megfizetésére az Európai Unió által biztosított
forrásból kerül sor, a Vállalkozó a jelen Szerződéshez kapcsolódóan keletkezett
valamennyi dokumentumot a jelen Szerződés teljesítésétől számított legalább 10 (tíz)
évig köteles megőrizni, és amennyiben ilyen irányú igény merül fel akár az Európai Unió,
akár valamely magyarországi ellenőrzési jogkörrel rendelkező hatóság, hivatal vagy
intézmény részéről, akkor köteles a dokumentumokba való betekintést lehetővé tenni és
az ellenőrzést minden rendelkezésére álló, elvárható eszközzel és módon elősegíteni.
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3.

MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1.

Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére utasítást adni. Megrendelő utasítása nem
terjedhet ki a munka megszervezésére, és nem teheti a Vállalkozó teljesítését
terhesebbé.

3.2.

Megrendelő kötelezettséget vállal a megrendelői igények konkrét meghatározására.
Megrendelő kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a Vállalkozó által - szerződésszerű
teljesítése érdekében - kezdeményezett egyeztetéseken képviselője részvételét
biztosítja; a Vállalkozó teljesítésének előrehaladásához szükséges - Vállalkozó által
megfelelő időben és módon előkészített - döntéseket a megfelelő időben meghozza,
ideértve azokat az eseteket is, ahol jelen Szerződés illetve jelen Szerződés 1. sz.
melléklete előzetes megrendelői jóváhagyást vagy a felek számára egyeztetési
kötelezettséget ír elő.

3.3.

Megrendelő vállalja, hogy a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges összes, a
Vállalkozó által ésszerűen igényelt, Megrendelő rendelkezésére álló adatot, információt a
Felek által egyeztetett határidőre átad Vállalkozó részére. Az igényelt dokumentumok,
információk rendelkezésre bocsátását Megrendelő jogosult írásban, indoklással ellátott
értesítésben megtagadni. A Vállalkozó az átvett anyagokat csak a jelen Szerződés
szerinti feladatai ellátása érdekében jogosult felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi,
hogy a jelen Szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges valamennyi
dokumentumot, adatot, információt - ideértve a rendelkezésére bocsátott összes
adathordozót is továbbá a birtokában lévő összes, általa vagy az ő nevében készített,
és a Szerződés tárgyát képező dokumentációt, illetve azok tervezeteit is köteles a jelen
Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Megrendelő részére hiánytalanul
visszaadni, illetőleg átadni. Vállalkozó a jelen pont szerinti „adat-visszaszolgáltatási és
átadási” kötelezettségének megszegéséből eredő károkért helyt állni tartozik.

3.4.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a jelen Szerződésbe ütköző
módon késedelmesen vagy hibásan teljesíti közreműködési kötelezettségét, illetőleg
igény meghatározását a Vállalkozó felé, úgy az adott körben a Vállalkozó egyidejű
késedelmét kizárja.

3.5.

Amennyiben a Projekt jelen Szerződéssel érintett részét érintő bármely olyan lényeges
körülmény vagy változás merül fel, mely Vállalkozó jelen Szerződés szerinti feladatainak
teljesítését érinti, erről Megrendelő haladéktalanul - de legkésőbb 3 (három)
munkanapon belül - köteles tájékoztatni Vállalkozót.

3.6.

Megrendelő a feladatok Vállalkozó általi teljesítését Vállalkozó előzetes értesítése mellett,
Vállalkozó indokolatlan zavarása nélkül bármikor - akár személyesen, akár az általa
bevont harmadik személy (ideértve a Támogatót és a Közreműködő Szervezetet is) útján
- ellenőrizheti, információt kérhet és az ellenőrzés során a kapcsolódó dokumentumokba
betekinthet, vagy azok eredeti példányának átadását kérheti. Vállalkozó köteles a
Megrendelő ilyen irányú kéréseinek eleget tenni. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó
semmilyen tekintetben nem mentesül a felelőssége alól, ha Megrendelő az ellenőrzést
elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.
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3.7.

Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését követően köteles a jelen Szerződés
rendelkezéseinek megfelelően elfogadni a teljesítéseket, illetve megfizetni a
szerződésszerű teljesítés ellenértékét a jelen Szerződésben meghatározottak szerint.

3.8.

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Megrendelő jelen
Szerződésben rögzített jogosultságai gyakorlásának elmulasztása nem mentesíti a
Vállalkozót felelőssége alól. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik továbbá,
hogy a Megrendelő részéről a jelen Szerződés alapján végrehajtandó jóváhagyások, az
ellenőrzés és átvételek, sem a Vállalkozó jótállási kötelezettségeit, sem pedig a
Megrendelő reklamációs jogát nem korlátozzák.

4.

A SZERZŐDÉSES KÖTELEZETTSÉGEK
IGAZOLÁSA ÉS ELSZÁMOLÁSA

4.1.

Vállalkozó az általa jelen Szerződés alapján elkészített Adatbázist - illetve annak a
Megrendelő részére a lentiek szerint külön átadásra kerülő részeit (Adatbázisrész) - a
jelen Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott formátumban és példányban
köteles a Megrendelő részére dokumentáltan átadni olyan időpontokban, amely lehetővé
teszi a jelen Szerződésben meghatározott végteljesítési időpont megtartását.

TELJESÍTÉSE,

A

TELJESÍTÉSEK

A teljesítés során Vállalkozó az alábbi feltételek szerint jogosult illetve köteles az
Adatbázisrészek átadására:
- Vállalkozó a jelen Szerződés hatályba lépését követő minden naptári hónapban
legfeljebb egy alkalommal jogosult Adatbázisrész Megrendelő részére történő
átadására, és az egyszerre átadott Adatbázisrész nem haladhatja meg az Adatbázis
35%-át. A százalékos mérték meghatározásánál az átadott Adatbázisrésszel érintett
összes terület méretének és a jelen Szerződéssel érintett összes terület teljes
méretének aránya az irányadó.
- Vállalkozó a jelen Szerződés hatályba lépését követő 60 napon belül köteles legalább
az Adatbázis 25%-át kitevő Adatbázisrész átadására Megrendelő részére. A
százalékos mérték meghatározásánál az átadott Adatbázisrésszel érintett összes
terület méretének és a jelen Szerződéssel érintett összes terület teljes méretének
aránya az irányadó.
- Vállalkozó kizárólag abban az esetben jogosult Adatbázisrész Megrendelő részére
történő átadására, ha az érintett Adatbázisrész önállóan is működtethető a
Megrendelő által (annak valamennyi feltétele, ideértve a szükséges alapadatok,
dokumentációk átadását is, rendelkezésre áll) és az Adatbázisrészben feldolgozott
település (illetve települések) valamennyi jelen Szerződéssel érintett területének jelen
Szerződéssel elvárt adatát a jelen Szerződésben meghatározott formában
tartalmazza.
Felek kifejezetten rögzítik, hogy figyelemmel a Projekt és annak jelen Szerződéssel
érintett része céljaira, a Vállalkozó által a jelen Szerződés keretében elkészítendő
Adatbázis abban az esetben fogadható el a Megrendelő számára, ha az teljes körűen és
maradéktalanul tartalmazza a jelen Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott
települések valamennyi, jelen Szerződéssel érintett területének jelen Szerződéssel elvárt
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adatát és egyebekben is megfelel a jelen Szerződés, illetve az 1. számú melléklet
valamennyi vonatkozó előírásának.
Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles az Adatbázis egységes egészként történő
(integrált) működtethetőségét saját költségére és kockázatára biztosítani, függetlenül
attól, hogy az egyes Adatbázisrészek Megrendelő részére történő átadása nem
egyidejűleg történik. Az Adatbázis Megrendelő részére átadásra kerülő részeit a
Vállalkozó köteles minden esetben hozzáilleszteni a már átadott rész(ek)hez. Az
Adatbázisrészek eltérő időpontban történő átadásából fakadó valamennyi
többletköltséget és kockázatot a Vállalkozó köteles viselni.
4.2.

Az Adatbázist - illetve a 4.1 pont szerinti esetben Adatbázisrészt - Megrendelő a 4.1.
pont szerinti átvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles véleményezni,
ellenőrizni és írásban nyilatkozni annak elfogadásáról, illetve az esetleges korrekciós
igényeiről. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő az Adatbázis - illetve a 4.1 pont szerinti
esetben Adatbázisrész - adattartalmának helyességét szúrópróbaszerűen ellenőrzi.

4.3.

Amennyiben az adott Adatbázisrész a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelel, úgy az
Adatbázisrész elfogadását a Megrendelő írásban, teljesítésigazolás (a továbbiakban:
„Teljesítésigazolás”) kiadásával igazolja. A Teljesítésigazolás tartalmazza az elvégzett
munka és a létrehozott eredménytermék - azaz az adott Adatbázisrész - pontos
megnevezését, a Teljesítésigazolás által lefedett teljesítést (, a Teljesítésigazolás alapján
számlázható ellenérték összegét, valamint a Megrendelő cégszerű aláírását. Az adott
feladat akkor minősül határidőben teljesítettnek, ha az átadása megfelel a jelen
szerződés 4.1. pontjában rögzített feltételeknek.

4.4.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó által a jelen Szerződés keretében átadott
Adatbázis egységes egészként (integráltan) működik és az a jelen Szerződés
előírásainak mindenben maradéktalanul megfelel, úgy a Megrendelő a 4.3 pontban foglalt
előírások megfelelő alkalmazásával integrált átvételi bizonyítványt (a továbbiakban:
„integrált átvételi bizonyítvány”) állít ki. Az Integrált átvételi bizonyítvány - a 4.3 pont
szerinti esetleges Teljesítésigazolások kiadását követően - az Adatbázis Megrendelő általi
átvételére irányuló elfogadási eljárás befejezését jelenti a Megrendelő által kiállítandó
teljesítésigazolás formájában, beleértve az Adatbázis egységes egészként (integráltan)
történő működésre való alkalmassága kérdéskörét is.

4.5.

Amennyiben Megrendelő az Adatbázis (illetve a 4.1 pont szerinti esetben az adott
Adatbázisrész) kiegészítését vagy módosítását kéri, azt a Vállalkozó a Megrendelővel
egyeztetett, de legfeljebb a korrekciós észrevételek Vállalkozó általi kézhezvételétől
számított 8 (nyolc) munkanapos póthatáridőn belül köteles külön díjazás nélkül, a
Megrendelő észrevételeinek, elvárásainak megfelelően átdolgozni, illetőleg pontosítani.
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy Megrendelő a teljesítés
elismerésének megtagadása esetén - akár ismételten is - jogosult a teljesítés hibáinak
kiküszöbölését célzó intézkedések teljesítésére felhívni Vállalkozót, mely felhívásnak
Vállalkozó külön térítési igény nélkül köteles eleget tenni és a megfelelő teljesítéshez
szükséges feladatokat elvégezni.
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Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a póthatáridő biztosítása nem
érinti a Vállalkozó késedelemért fennálló felelősségét.
4.6.

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elvégzendő feladatok, elkészítendő
Adatbázisrészek szorosan összefüggnek és egymásra épülnek, egységes egészként,
Adatbázisként jelentenek Megrendelő részére értéket, így Vállalkozó jelen Szerződésben
rögzített szolgáltatása - hacsak a Megrendelő a lenti második bekezdésben írtak szerint
eltérően nem dönt - jogilag oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. Ennek megfelelően
Vállalkozó részéről a jelen Szerződés csak abban az esetben minősül teljesítettnek, ha
az 1. sz. mellékletben rögzített Adatbázist Megrendelő részére teljes egészében,
maradéktalanul átadta és annak elfogadását Megrendelő Teljesítésigazolások és Integrált
átvételi bizonyítvány kiállításával igazolta.
Felek megállapodnak, hogy Megrendelő szabad és kizárólagos döntése alapján jogosult a
fenti első bekezdésben írtaktól eltérni és a jelen Szerződés 13. fejezetében írtak szerint a
felmondási illetve elállási jogát részlegesen is gyakorolni az ott rögzítettek szerint.

4.7.

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy az Adatbázis, illetve
Adatbázisrész és a dokumentáció jelen Szerződés 8. fejezetébenmeghatározott
felhasználási és / vagy szerzői vagyoni jogait a Megrendelő a vonatkozó
Teljesítésigazolás illetve Integrált átvételi bizonyítvány kiadásával és az ahhoz
kapcsolódóan a 6. fejezet szerint esedékes Vállalkozói Díj illetve Díjrészlet
megfizetésével szerzi meg, és a Megrendelő ettől kezdődően jogosult az Adatbázis(rész)t
rendszeres jelleggel üzleti célra használni.

5. VÁLLALKOZÓI DÍJ
5.1.

Felek megállapodnak, hogy Vállalkozót az alapadatok beszerzésével, a jelen
Szerződésben meghatározott Felmérésekelvégzésével, valamint
a Felmérések
eredményét rögzítő, jelen Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott tartalmú
Adatbázis elkészítésével kapcsolatos feladatai maradéktalan és szerződésszerű
teljesítésének ellenértékeként mindösszesen nettó 69 000 000 Ft3, azaz nettó
Hatvankilencmillió forint4 összegű Vállalkozói Díj (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”) illeti
meg. A Vállalkozói Díj nettó összege után felszámítandó általános forgalmi adó mértéke amennyiben alkalmazandó - a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló
törvény szerinti mérték. (Vállalkozó az ÁFA összegét a mindenkor hatályos általános
forgalmi adóról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban köteles feltüntetni a
számláján.)

5.2.

Megrendelő előleget nem fizet.

5.3.

Felek rögzítik, hogy az 5.1. pont szerinti Vállalkozói Díj átalánydíj és az magában foglalja
Vállalkozó jelen Szerződés szerinti feladatai határidőre történő teljesítésének összes
díját, költségét, Vállalkozó összes készkiadását: erre tekintettel Vállalkozó Megrendelővel
szemben semmiféle többlet-térítési vagy költségtérítési igénnyel, semmilyen jogcímen

3 A n y e r t e s A j á n l a t t e v ő a j á n l a t a a la p já n t ö l t e n d ő k i (szá m m a l).
4 A n y e r t e s A j á n l a t t e v ő a j á n l a t a a la p já n t ö l t e n d ő k i ( b e tű v e l) .
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nem élhet. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles a
jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő mindazon költséget viselni,
melynek Megrendelő általi viselését a jelen Szerződés nem írja kifejezetten elő és/vagy
amelyhez kapcsolódó Vállalkozó általi költségviselést a jelen Szerződés nem korlátozza
kifejezetten.
Felek rögzítik, hogy Vállalkozó nem jogosult a jelen Szerződés feltételeinek, így
különösen a Vállalkozói Díjnak a módosítását kérni bármely devizaárfolyam változására,
finanszírozási kockázat megváltozására vagy bármely makrogazdasági hatásra (pl.
inflációra) hivatkozással vagy ha valamely adókulcs nő vagy csökken, illetőleg kerül
bevezetésre, egy adófajta megszűnik, vagy bármilyen változás történik bármely adófajta
értelmezésében vagy alkalmazásában a jelen Szerződés teljesítése során, amelyet a
Vállalkozóra, alvállalkozójára vagy alkalmazottaira kivetettek vagy kivetnek, különösen a
jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatosan.
Az adók - ide nem értve a Megrendelő által fizetendő, áthárított általános forgalmi adót -,
esetleges vámok és illetékek viselése Vállalkozó által történik. Erre tekintettel ezen
költségek hatóságok, illetve harmadik személyek felé történő megfizetése Vállalkozó
kötelezettsége.
Vállalkozó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőző
közbeszerzési eljárás során az ajánlatában a Vállalkozói Díj összegét a jelen pontban
foglaltakra figyelemmel határozta meg.
5.4.

Felek külön is, kifejezetten rögzítik, hogy az 5.1. pont szerinti Vállalkozói Díj magában
foglalja az alapadatok, az arra épülő Adatbázis - és annak valamennyi része -, továbbá a
kapcsolódó dokumentáció licencdíját (beleértve a jelen Szerződés előírásai szerint a
szerzői vagyoni jogokat és felhasználási jogokat is megfelelően).

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK
6.1.

A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján kiállított valamennyi számla
vonatkozásában a kifizetésre a Kbt. 130. §-ában és a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint kerül sor.

6.2.

A kifizetés rendje
6.2.1. A Vállalkozó az Adatbázis átadását követően a Megrendelő által a 4.4 pont szerint
kiállított Integrált átvételi bizonyítvány alapján jogosult a Vállalkozói Díjra
vonatkozó számláját kiállítani, a már korábban átadott Adatbázisrészek kapcsán
kiállított számlák figyelembevételével. A Vállalkozó által benyújtott számlának meg
kell felelnie a számla kiállításakor hatályos jogszabályoknak, és rendelkeznie keli
a jogszabályok és / vagy a jelen Szerződés és / vagy az abban hivatkozott
okiratok által előírt mellékletekkel.

Ajánlatkérő: KT1 Közlekedéstudományi Nonprofit Kft.
Beszerzés tárgya: KKC geodézia beszerzés

J\

6.2.2. A Vállalkozó az érintett Adatbázisrész átadását követően a Megrendelő által a 4.3
pont szerint kiállított Teljesítésigazolás alapján jogosult a jelen 6.2.2 pont szerint
kalkulált Vállalkozói Díjrészletre vonatkozó számláját kiállítani.
A fenti első bekezdés alapján számlázható Vállalkozói Díjrészlet összege
kalkulálása a következő képlet szerint történik:
Vállalkozói Díjrészlet =

x VD x 08

ahol:
LTM: Az érintett Adatbázisrésszel lefedett terület teljes mérete (m2-ben)
ÖTM: A jelen Szerződéssel érintett összes terület teljes mérete (m2-ben)
VD: A 6.1 pont szerinti Vállalkozói Díj
A Vállalkozói Díjrészletre vonatkozó számlára egyebekben a 6.2.1 pont előírásait
megfelelően alkalmazni kell.
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy amennyiben a jelen 6.2.2
pont alapján Vállalkozói Díjrészletek a Vállalkozó számára esedékessé váltak,
úgy a fenti 6.2.1 pont szerinti kifizetés / számlázás során ezen Vállalkozói
Díjrészletek csökkentik a Vállalkozót az Integrált átvételi bizonyítvány kiállítására
tekintettel megillető összeget.
6.2.3. A számlához mellékletként csatolni kell a Megrendelő által kiállított vonatkozó
Teljesítésigazolás/Integrált átvételi bizonyítvány másolatát.
6.2.4. A számlát a Megrendelő nevére kell kiállítani, és azt a Megrendelő részére kell 2
(kettő) példányban benyújtani.
6.2.5. Az előző pontok szerint kiállított, és a 6.2.3. pont szerinti melléklettel ellátott
számla összegét Megrendelő a jelen Szerződés előírásainak mindenben
megfelelő számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalja a Vállalkozó
számlájára.
6.3.

Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Vállalkozó
bankszámláján a számla összege jóváírásra kerül.

6.4.

A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek
6.4.1.

Megrendelő tájékozatja a Vállalkozót, hogy a szerződéssel kapcsolatos
kifizetések a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A.§ hatálya alá esnek, az abban
foglaltakat a Vállalkozó köteles mindenkor betartani.

6.4.2. Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak,
illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen
Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, Megrendelő
jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani
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Vállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő az előírásoknak megfelelően
kiállított számla kézhezvétele napján kezdődik.
6.5.

Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1)
bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a
Megrendelővel szemben. A késedelmi kamatfizetési kötelezettség feltételei
vonatkozásában a Ptk. 6:155. § szerinti előírások irányadók.

6.6.

A Megrendelővel szembeni követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is),
valamint a Megrendelővel szembeni követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő
előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges és érvényes.

6.7.

Vállalkozó számlázásával kapcsolatos egyéb követelmények
6.7.1. Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni:
- a „számla" elnevezést:
- a számla alapjául szolgáló elvégzett munka és a létrehozott
eredménytermék pontos megnevezését:
- Vállalkozó bankszámlaszámát és számlavezető bankjának nevét;
- Vállalkozó adószámát;
- a Projekt KÖZOP azonosítójára történő hivatkozást
- mindazon adatokat, tartalmi és formai elemeket, melyeknek feltüntetése
a számla kiállításakor hatályos jogszabályok és / vagy a jelen
Szerződés előírásai alapján szükséges.
6.7.2. Megrendelő mindaddig jogosult a Vállalkozó számláját visszautasítani, amíg az
nem felel meg maradéktalanul a jelen Szerződésben foglaltaknak. A hibás,
hiányos, téves címre megküldött vagy egyéb okból nem a jelen Szerződés
rendelkezéseiben és/vagy a hatályos jogszabályokban megfogalmazottaknak
megfelelő számla visszautasításából eredően a Vállalkozó Megrendelővel
szemben igényt nem érvényesíthet és köteles helyt állni a Megrendelőt az ilyen
esetekből kifolyólag érő összes kárért.

6.8.

Felek rögzítik, hogy az ÁFA elszámolása szempontjából a teljesítés időpontja az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerint meghatározott időpont.

6.9.

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen Szerződésből fakadó
mindazon fizetési kötelezettségek tekintetében, melyekre nem irányadó a jelén
Szerződés 6.2.5 pontja, a fizetési határidő 15 (tizenöt) nap, azzal, hogy a késedelmi
kamat mértéke ez esetben is a 6.5 pontban hivatkozott érték.

7. SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÖTBÉR
7.1.

Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során
bármelyik Fél jogszabály, illetve a Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettség
teljesítését elmulasztja.
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7.2.

Vállalkozó az általa a jelen Szerződés szerint végzett tevékenységért teljes - a közvetlen
és következményes károkra is kiterjedő - kártérítési felelősséggel tartozik. Vállalkozó a
Ptk. szabályai szerint köteles Megrendelő részére megtéríteni mindazt a kárt, amely a
Vállalkozónak felróható okból merült fel, ideértve különösen a nem vagy nem
szerződésszerű teljesítést. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerződés szerinti Vállalkozói
Díjának megállapítása során a jelen pontban foglaltak figyelembe vételével járt el.

7.3.

Amennyiben Vállalkozó nem teljesíti határidőben a jelen Szerződés alapján fennálló
valamely kötelezettségét, úgy Megrendelő - amennyiben a szerződésszegés orvosolható
- ésszerű, de legfeljebb 8 (nyolc) munkanapos póthatáridő kitűzésével írásban felszólítja
Vállalkozót a kötelezettség szerződésszerű teljesítésére. Amennyiben Vállalkozó ennek a
Megrendelő által a felszólításban megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, Megrendelő a jelen Szerződésben rögzített illetve a vonatkozó jogszabályokból fakadó jogai
gyakorlásán túl - jogosult a Vállalkozó által nem teljesített kötelezettséget, munkát
Vállalkozó költségére és kockázatára maga elvégezni, vagy azt mással elvégeztetni.
Vállalkozó a Megrendelő jelen 7.3 ponttal összefüggésben felmerült, indokolt és igazolt
költségeit a Megrendelő felhívásától számított 8 (nyolc) naptári napon belül köteles
megtéríteni. Megrendelő a költségek megtérítésén túl jogosult a Vállalkozóval szemben
jelen Szerződés alapján fennálló egyéb igényéit, jogait is érvényesíteni.

7.4.

Amennyiben Vállalkozó a jelen Szerződés hatályba lépését követő 60 napon belül
legalább az Adatbázis 25%-át kitevő Adatbázisrészt nem adja át Megrendelőnek vagy a
végteljesítési határidőre nem teljesíti valamennyi jelen Szerződésben rögzített feladatát
(késedelmes teljesítés), késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. Felek a
késedelmi kötbér mértékét a késedelem minden megkezdett napja után a kötbéralap
15 %-ában, azaz egy6 százalékában állapítják meg. A kötbéralap a Vállalkozói Díj nettó
összege.
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy az előző bekezdésben írtak
semmilyen tekintetben nem korlátozzák a Megrendelő jelen Szerződésből fakadó,
különösen a 13.2 pontjában rögzített jogainak gyakorolhatóságát.

7.5.

Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozónak felróható okból a jelen Szerződéstől részben
vagy egészben eláll vagy a jelen Szerződést ugyanezen okból részben vagy egészben
felmondja, úgy a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a
kötbéralap 30 %-a, azaz harminc százaléka. A kötbéralap ez esetben részleges elállás
esetén az elállással érintett részre eső vállalkozói díjrészlet, míg teljes elállás esetén a
teljes Vállalkozói Díj nettó összege.
A Szerződés fentiek szerinti meghiúsulása esetén (részleges meghiúsulás esetén a
meghiúsult részre) Vállalkozó díjigénnyel nem élhet Megrendelővel szemben.

7.6.

Amennyiben Vállalkozó a jelen Szerződést hibásan teljesíti, úgy kötbért köteles fizetni a
jelen 7.6 pontban foglaltak szerint.

5 A n y e r t e s A j á n l a t t e v ő a j á n l a t a a la p já n t ö l t e n d ő k i (szá m m a l).
6 A n y e r t e s A j á n l a t t e v ő a j á n l a t a a la p já n t ö l t e n d ő k i ( b e tű v e l) .
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7.6.1

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megrendelő által a jelen Szerződés
4.2 pontja alapján szúrópróbaszerűen elvégzett vizsgálatok szerint
bebizonyosodik, hogy bármely összefüggő település esetében a Vállalkozó által
az Adatbázisban rögzített adatmennyiség (objektumok száma szerint vett) 1%-a
nem felel meg a valóságnak, úgy az adott település hibás teljesítésűnek számít. A
Vállalkozó által a Megrendelő részére fizetendő hibás teljesítési kötbér mértéke
5%, alapja az adott település területe méretének és a jelen Szerződéssel érintett
összes terület teljes méretének aránya alapján meghatározott, az adott
településre eső nettó vállalkozói díjrész. Felek rögzítik, hogy ezen kötbér
megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a hiba kijavításának kötelezettsége alól és
a kötbér Megrendelőt abban az esetben is megilleti, ha az érintett adathiba
Vállalkozó általi kijavítása a Megrendelő jelzésének kézhezvételét követően
megtörtént.

7.6.2

Szerződő felek megállapodnak, hogy az Integrált átvételi bizonyítvány kiadásától
számított 12 (tizenkettő) hónap időtartam alatt a Vállalkozó részéről hibás
teljesítésnek minősül, ha bármely egy hónapos időtartam alatt Kritikus hiba és/
vagy Közepes hiba a teljes adatmennyiség 1%-át meghaladó mértékben merül
fel, függetlenül attól, hogy Vállalkozó az adott hiba elhárítására irányuló
kötelezettségét jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően teljesítette-e. A
hibás teljesítési kötbér alapja ez esetben a teljes nettó Vállalkozói Díj, mértéke a
kötbér alap 5%-a, azaz öt százaléka, azzal, hogy a jelen 7.6.2 pont szerinti hibás
teljesítési kötbér havonta, az adott hónapban az előzőekben meghatározott
hibamérték elérése esetén jár.

7.6.3

Szerződő felek megállapodnak, hogy az Adatbázisra vonatkozó, jelen Szerződés
10.1 pontjában meghatározott Jótállás Időtartama alatt a jelen 7.6.3 pont
alkalmazásában Vállalkozó részéről hibás teljesítésnek minősül, ha bármely egy
hónapos időtartam alatt - Vállalkozó teljesítésében rejlő okból - felmerült Kritikus
hiba és/ vagy Közepes hiba tekintetében a Vállalkozó által ténylegesen teljesített
Válasz-és Megoldási idő(k) együttes tartama havonta a 96 (kilencvenhat) óra
időtartamot meghaladja, függetlenül attól, hogy Vállalkozó az adott hiba
elhárítására irányuló kötelezettségét jelen szerződés rendelkezéseinek
megfelelően teljesítette-e. A hibás teljesítési kötbér alapja ez esetben a teljes
nettó Vállalkozói Díj, mértéke 5 %, azaz öt százalék azzal, hogy a jelen 7.6.3 pont
szerinti hibás teljesítési kötbér havonta és az előzőekben meghatározott válaszés megoldási időtartamot elérő hibakategóriánként jár.

7.6.4

Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés alkalmazásában kritikus hibának (a
továbbiakban: „Kritikus hiba") minősül az olyan Adatbázis-, vagy adathiba, amely
/amelynek következtében
a. riportok, ütemezett eljárások lefuttatását megakadályozza, vagy
b. egyedek, objektumok nem beazonosíthatók, vagy duplikált elemek
találhatók az Adatbázisban,
c. egyes egyedek, objektumok nem jelennek meg, illetve hiányoznak az
Adatbázisban,
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d.

e.
f.
g.
h.
i.

hibás attribútum kerül rögzítésre, amely kizárólag az átadott
eredménytermék alapján nem ellenőrizhető (de egyéb módszerekkel, pl.
helyszíni bejárással ellenőrizhető),
a Felmérés pontossága nem felel meg az előírt követelményeknek
nem záródnak a felületek,
irányított vonalláncok (ahol értelmezhető és szükséges) egymáshoz
illeszkedése kezdő- és végpontokban történik
egy adattábla valamely oszlopa, azaz az objektumtípushoz tartozó
attribútum hiányzik,
rendeltetésszerű használat mellett az általánosan használt napi funkciók
működtetése esetén naponta 2-nél (kettőnél) többszöri újraindítást okoz.

Felek megállapodnak, hogy közepes hibának (a továbbiakban: „Közepes hiba”)
minősül az olyan, egyébként a Kritikus hiba osztályba tartozó hiba, mely esetében
az adott üzleti igényt kielégítő elkerülő megoldás alkalmazása lehetséges,
valamint a Kritikus hibaosztályba nem sorolható, funkcionális specifikációtól való
eltérést okozó hiba, így különösen, de nem kizárólag
a. vonalszakasz irányítottsága nem megfelelő,
b. nem megfelelő karakterek jelennek meg (pl. „kalapos ő”)
c. egyértelműen javítható elgépelési hiba.
Felek megállapodnak, hogy enyhe hibának (a továbbiakban: „Enyhe hiba”)
minősül a Kritikus és / vagy Közepes hibaosztályba nem sorolható fordítási,
esztétikai és ergonómiai hiba.
Felek rögzítik, hogy a probléma hibaosztály szerinti minősítését nem befolyásolja,
hogy az adott probléma egy vagy több felhasználó működését érinti.
7.7.

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti jótállási
kötelezettségei teljesítése során késedelembe esik a jelen Szerződés 10.3 pontjában
meghatározott Válaszidő és / vagy Megoldási idő vonatkozásában, úgy a Vállalkozó
érintett hibánként és határidőnként (Válasz- vagy Megoldási idő) késedelmi kötbér
fizetésére köteles, melynek mértéke 100 000 HUF a késedelem minden megkezdett
napja után. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy amennyiben a
Vállalkozó mind a Válaszidő, mind a Megoldási idő tekintetében késedelembe esik, úgy a
szerződésszegés eltérő tárgyára tekintettel mind a Válaszidő, mind a Megoldási idő
elmulasztása miatt köteles a jelen 7.7 pont szerinti kötbér megfizetésére a Megrendelő
részére.

7.8.

Amennyiben Vállalkozó előre látja, hogy teljesítése nem lesz szerződésszerű
(késedelmesen vagy hibásan teljesít, illetve nem teljesít), de erről nem értesíti
Megrendelőt, kötbért köteles fizetni, melynek mértéke esetenként 100.000 Ft, azaz
százezer forint.

7.9.

Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve
annak jogalapját és összegét.
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7.10.

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy Megrendelő - választása szerint
- jogosult a kártérítés és/vagy kötbér iránti igényeit beszámítás útján érvényesíteni
Vállalkozóval szemben a Kbt. 130. § (6) bekezdésében meghatározott feltételek
fennállása esetén.

7.11.

Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben a kötbéreket meghaladó kárainak korlátlan
érvényesítésére.

7.12.

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben meghatározott kötbérek kumulatívak, így akár
együttesen, akár külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatóak
a Megrendelő kizárólagos választása szerint.

8. SZERZŐI JOGOK
8.1

Felek a jelen Szerződés keretében átadott alapadatok, leszállított Adatbázis, illetve
Adatbázisrészek és azok jogi sorsáról a jelen Szerződés 8. fejezetben foglaltak szerint
állapodnak meg.

8.2

Felek a jelen Szerződés keretében leszállított Adatbázis, Adatbázisrészek és az
előállításához vásárolt alapadatok és azok jogi sorsát illetően az alábbiak szerint
állapodnak meg:
8.2.1

Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés 4.6 pontjában foglaltak szerint
Vállalkozó a jelen Szerződés alapján általa beszerzett alapadatokra, az annak
felhasználásával létrehozott Adatbázisra, Adatbázisrészekre és a kapcsolódó
dokumentációra vonatkozó kizárólagos felhasználási jogot átruházza a
Megrendelőre. Az átruházott szerzői vagyoni jog / felhasználási jog (megfelelően) a
Megrendelőt kizárólagosan, időbeli és területi, a felhasználószám tekintetében
fennálló korlátozás nélkül illeti meg.

8.2.2

A fenti 8.2.1 pontban foglaltak értelmében Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés
alapján Vállalkozó által beszerzett alapadatok,
létrehozott Adatbázis,
Adatbázisrészek és a kapcsolódó dokumentáció szerzői vagyoni joga /
felhasználási joga (megfelelően) alapján bármely módon történő felhasználására időbeli és területi korlátozás nélkül - kizárólagosan Megrendelő jogosult.
Megrendelő szerzői vagyoni joga / felhasználási joga (megfelelően) kiterjed mind a
közvetlen felhasználásra, mind a harmadik személyekkel kötendő felhasználási
szerződések útján történő felhasználásra.
Vállalkozónak az alapadatokat olyan módon kell beszereznie, amely lehetővé teszi
az azzal kapcsolatos felhasználói jogok jelen pontban meghatározott mértékű
átadását Megrendelő részére. Vállalkozó köteles a beszerzett alapadatokkal
kapcsolatos jogosultsági kört Megrendelő felé az alapadatok szolgáltatója által
kiadott nyilatkozattal igazolni. A nyilatkozatban feltüntetett valamennyi jogosultság
az Adatbázis, illetve Adatbázisrész átadásával egyidejűleg Megrendelőre száll át,
azokkal a továbbiakban Vállalkozó sem részben sem egészben nem rendelkezhet,
fel nem használhatja és más módon sem hasznosíthatja.

Ajánlatkérő: KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft.
Beszerzés tárgya: KKC geodézia beszerzés
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A közvetlen felhasználás keretében Megrendelő jogosult egyebek mellett az
alapadatok, az Adatbázis és Adatbázisrészek saját külön belső korlátlan
használatára, programkönyvtári elhelyezésére, továbbfejlesztésére és / vagy
átdolgozására is. Az átdolgozási jog alapján Megrendelő jogosult különösen az
eredeti termékből új műve(ke)t létrehozni, és az(oka)t önállóan hasznosítani. Az
előzőek megfelelően irányadók a kapcsolódó dokumentációra is.
Megrendelő jogosult a Vállalkozó által rá kizárólagos jelleggel átruházott szerzői
vagyoni jogot / felhasználási jogot (megfelelően) harmadik személy részére időbeli és területi korlátozás nélkül - értékesíteni és / vagy bármely más jogcímen
továbbadni, átruházni.
8.2.3

Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező Adatbázis,
Adatbázisrészek és a kapcsolódó dokumentáció önálló szellemi alkotásként kerül
kifejlesztésre, annak fejlesztése során a szerzői jog által védett harmadik személy
által létrehozott szerzői mű jogosulatlan felhasználására nem kerül sor, Vállalkozó a
jelen Szerződés megkötésére jogosult.
Vállalkozó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy az általa, jelen Szerződés alapján
létrehozott
Adatbázis,
Adatbázisrészek
és
kapcsolódó
dokumentáció
korlátozásmentes szerzői vagyoni jogának / felhasználási jogának (megfelelően)
kizárólagos jogosultja és harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a
Megrendelőre a jelen Szerződéssel átruházott szerzői vagyoni jogot korlátozná,
vagy kizárná.

8.4

Felek a Vállalkozó által a jelen Szerződés alapján és / vagy azzal összefüggésben
Megrendelő részére átadásra kerülő - fenti 8.2 és / vagy 8.3 pontban hivatkozottakon
kívüli - valamennyi szerzői műnek minősülő dokumentáció, okirat, stb. felhasználási jogait
illetően megállapodnak, hogy arra megfelelően irányadók a jelen Szerződés fenti 8.2
pontjának rendelkezései, azzal, hogy felhasználási jogokat ez esetben a Megrendelő az
érintett dokumentáció, okirat, stb. átadás-átvételével szerzi meg, annak ellenértékét a
Vállalkozói Díj magában foglalja.

8.5

Vállalkozó a fentieken túl is kifejezetten szavatolja, hogy a jelen Szerződés tárgyát
képező feladatok elvégzése során a szerzői jog által védett, harmadik személy által
létrehozott szerzői mű jogosulatlan felhasználására nem kerül sor.

8.6

Vállalkozó a fentieken túl is kifejezetten szavatol azért, hogy az általa jelen Szerződés
keretben átadandó Adatbázis és dokumentáció szerzői vagyoni / felhasználási jogának
jelen Szerződés szerinti átruházására / engedésére jogosult és harmadik személynek
nincsen olyan joga, amely a jelen, 8. pont szerinti szerzői vagyoni/felhasználási jogok
Megrendelőre történő átruházását bármilyen mértékben korlátozná, vagy kizárná.
Harmadik személy ilyen korlátozó igénnyel való fellépése esetén Vállalkozó közvetlenül
fellép a Megrendelő jogos érdekei védelmében. Amennyiben a közvetlen fellépésre
bármilyen okból nincs lehetőség, Vállalkozó köteles Megrendelőt olyan helyzetbe hozni,
hogy jogos érdekeinek védelme Megrendelő számára többletterhekkel, költségekkel vagy
bármilyen egyéb hátránnyal ne járjon.

Ajánlatkérő: KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft.
Beszerzés tárgya: KKC geodézia beszerzés

8.7

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megrendelőnek a jelen Szerződés keretben
átadandó Adatbázis és dokumentáció, valamint a jelen Szerződés teljesítése során
Vállalkozó által létrehozott, szerzői jogi védelem alá eső egyéb alkotás Megrendelő
részére átruházott szerzői vagyoni, felhasználási jogait, illetve hasznosítási jogait
harmadik személyek bármilyen módon megsértik vagy veszélyeztetik, Vállalkozó köteles
Megrendelővel - külön díjazás és térítési igény nélkül - együttműködni Megrendelő jogai
védelme érdekében akár peren kívüli, akár peres eljárásokban. Vállalkozó vállalja, hogy
Megrendelő ilyen tárgyú felhatalmazása esetén Megrendelő helyett a Megrendelő
felhasználási jogai védelme érdekében, Megrendelő képviseletében peren kívül
közvetlenül fellép Megrendelőnek a műre vonatkozó hasznosítási jogait sértő harmadik
személyekkel szemben (ez esetben Vállalkozó a Megrendelővel előzetesen egyeztetett,
indokolt és igazolt költségeinek megtérítésére tarthat igényt). Felek rögzítik, hogy a
Vállalkozó jelen 8.7 pont szerinti kötelezettsége elsődlegesen szakmai jellegű
közreműködést jelent oly mértékben, mely Megrendelő jelen Szerződés alapján
megszerzett jogainak hatékony védelme érdekében szükséges és Vállalkozótól elvárható.

8.8

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy Vállalkozó 8.5-8.7 pont szerinti
kötelezettségei a jelen Szerződés megszűnését követően is időbeli korlátozás nélkül
fennmaradnak.

9

JOGVÉDELEM ÉS KÁRTALANÍTÁS

9.1

Vállalkozónak a jelen Szerződés 9.2. pontjának megfelelően kártalanítania kell és meg
kell óvnia a Megrendelőt, alkalmazottait és tisztviselőit, illetve az érdekkörébe tartozó
összes személyt minden pertől, cselekménytől vagy igazgatási eljárástól, perbeli
keresettől, követeléstől, veszteségtől, kártól, költségviseléstől és kiadástól, bármely
természetű is az, beleértve ügyvédi díjakat és költségeket is, amelyeket a Megrendelő
elszenved harmadik személyek Vállalkozó tevékenységével, illetve a Szerződés alapján
történő eljárásával összefüggő vagy abból eredő követelései miatt.

9.2

Amennyiben a Megrendelő ellen bármely, a jelen Szerződés 9.1. pontjában felsorolt
eljárást megindítanak vagy keresetet nyújtanak be, a Megrendelő erről azonnal - de nem
később mint a tudomásszerzésétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül - értesítést
küld a Vállalkozónak, és a Vállalkozó saját költségén és a Megrendelő nevében és/vagy
meghatalmazása alapján eljárást kezdeményezhet és/vagy keresetet nyújthat be és/vagy
védekezhet és tárgyalhat ilyen eljárások és keresetek rendezése érdekében a magyar
polgári peijog mindenkori előírásaira is figyelemmel.
Ha a Vállalkozó nem értesíti a Megrendelőt az ilyen értesítés kézhezvételétől számított
15 (tizenöt) naptári napon belül arról, hogy szándékában áll eljárást kezdeményezni
és/vagy kereset beadni és/vagy védekezni, akkor a Megrendelő jogosult ezen eljárásokat
saját maga megindítani.

9.3

Megrendelő a Vállalkozó kérésére köteles megadni minden lehetséges és ésszerű
segítséget a Vállalkozónak ilyen eljárás kezdeményezésére és kereset benyújtásra, és a
Vállalkozó köteles megtéríteni Megrendelő felhívásától számított 8 (nyolc) naptári napon
belül az összes felmerült költséget, mely a Megrendelőnél keletkezik ezzel kapcsolatban.

Ajánlatkérő: KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft.
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10 JÓTÁLLÁS
10.1

Vállalkozó a jelen Szerződés alapján kifejlesztett és bevezetett Adatbázisra az Integrált
átvételi bizonyítvány Megrendelő általi kiadástól számított 57 (öt8) évig (a továbbiakban:
„Jótállás időtartama”) terjedő Jótállást vállal a hibamentes működésére.

10.2

A Jótállás időtartama alatt Vállalkozó vállalja továbbá, hogy ha Megrendelő az Adatbázist
a felhasználói utasítások, valamint a specifikáció előírásainak betartásával működtette,
akkor a használata közben bekövetkező és az Adatbázis működési hibáira
visszavezethető minden egyes működési rendellenesség, hiba kijavítását a hiba
Megrendelő részéről történő jelzésének kézhezvételét követően haladéktalanul, de
legkésőbb a 10.3 pont szerinti Válaszidőn belül térítésmentesen megkezdi és azt ésszerű
időn belül, de legkésőbb a 10.3 pont szerinti Megoldási időn belül befejezi.
Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha Vállalkozó nem kezdi meg a probléma
megoldására irányuló kötelezettsége teljesítését Válaszidőn belül és / vagy a probléma
megoldására irányuló kötelezettségét a Megrendelőnek fel nem róható okból nem teljesíti
a Megoldási időn belül, Megrendelő jogosult a hiba elhárítására irányuló szolgáltatást
más vállalkozótól Vállalkozó költségére igénybe venni. Ebben az esetben Megrendelő
Vállalkozóval szemben esetleges egyéb igényein túl a más vállalkozó számára általa
igazoltan megfizetett összeget jogosult érvényesíteni. Tekintettel arra, hogy a más
vállalkozó Megrendelő részéről történő igénybevételére a Vállalkozó szerződésszegése
következtében került sor, szerződő felek kifejezetten megállapodnak, hogy ezen
körülmény nem érinti a Vállalkozó jelen szerződés szerinti szavatossági és jótállási
kötelezettségét. Vállalkozó kizárólag abban az esetben és olyan mértékben,
vonatkozásban mentesül szavatossági és jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy
a hiba oka kizárólagosan a más vállalkozó által nyújtott szolgáltatásra vezethető vissza.

10.3

A hibák kezelésével kapcsolatos határidők tárgyában a Felek az alábbiak szerint
állapodnak meg:
Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó az egyes hibaosztályok tekintetében az alábbi
válaszidőt és az alábbi megoldási időt köteles betartani. A válaszidő (a továbbiakban:
„Válaszidő”) a jelen Szerződés alkalmazásában azt a legkésőbbi időpontot jelenti - a
bejelentés időpontjától számítva - amelyen belül a Vállalkozó érdemben köteles
megkezdeni a probléma, hiba javítását, megoldását. A megoldási idő (a továbbiakban:
„Megoldási idő”) a Válaszidőtől a hibajavítás befejezéséig tart, azzal, hogy a hibajavítás
abban az esetben minősül befejezettnek, ha Megrendelő a javítást írásban átvette
Szerződő Felek az egyes hibaosztályokra vonatkozó Válaszidő és Megoldási idő tartamát
az alábbiak szerint határozzák meg.
Hibaosztály
Kritikus hiba
Közepes hiba

Válaszidő
24 óra
24 óra

Megoldási idő
72 óra
72 óra

7 A n y e r t e s A j á n l a t t e v ő a j á n l a t a a la p já n t ö l t e n d ő k i (s z á m m a l).
8 A n y e r t e s A j á n l a t t e v ő a j á n l a t a a la p já n t ö l t e n d ő k i (BETŰVEL).
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Enyhe hiba

24 óra

72 óra

Kritikus hiba esetén Vállalkozó köteles a hiba elhárítására irányuló tevékenységet a
kritikus hiba elhárításáig folyamatosan teljesíteni.
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy Közepes hiba esetén a
Vállalkozó a Megoldási idő alatt is köteles a hiba, probléma végleges érdemi kijavításáig
átmeneti, ún. elkerülő megoldás alkalmazásával biztosítani, hogy az Adatbázis - ideértve
annak valamennyi elemét - a hibajavítás időtartama alatt is rendeltetésszerűen
működjön.
Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó jótállási illetve hibajavítási kötelezettségei
szempontjából Kritikus hibának kell tekinteni azt is, ha az Adatbázisban rögzített valamely
adat nem felel meg a valóságnak.
10.4

Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozót a jelen Szerződés alapján általa
kifejlesztett, illetve leszállított Adatbázis vonatkozásában a jótállási felelősség korlátozás
nélkül, teljes körűen terheli, így különösen a Vállalkozó jótállást vállal az alábbiakért:

10.4.1 a jelen Szerződés alapján Vállalkozó által kifejlesztésre kerülő Adatbázis mindenben
szigorúan megfelel a jelen Szerződésben, ideértve különösen, de nem kizárólag az 1.
sz. mellékletben meghatározott részletes műszaki előírásoknak, azzal, hogy az
Adatbázisnak valamennyi olyan funkciót, megoldást stb. is tartalmaznia kell, amely az
Adatbázis jelen Szerződés céljának megfelelő működtetéséhez nélkülözhetetlen, még
akkor is, ha az adott funkció, megoldás stb. a hivatkozott mellékletekben,
dokumentumokban nem került kifejezetten feltüntetésre és a Felek szerződéskötést
megelőző tárgyalásai során sem merült fel; és
10.4.2 a Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti Felmérési feladatokat a jelen Szerződés
előírásainak mindenben megfelelő módon végzi el; és
10.4.3 a jelen Szerződés alapján Vállalkozó által létrehozott Adatbázisba a Vállalkozó által
feltöltött adatok, információk mindenben megfelelnek a valóságnak és a jelen
Szerződés előírásainak; és
10.4.4 a jelen Szerződés alapján Vállalkozó által létrehozott Adatbázis mindenben megfelel
a felhasználás céljának; és
10.4.5 a jelen Szerződés alapján Vállalkozó által létrehozott Adatbázist alkotó valamennyi
szellemi termék jogtiszta, és az Adatbázison és kapcsolódó dokumentációkon, a
Megrendelő a jelen Szerződés 8. fejezetében rögzítettek szerinti szerzői vagyoni
jogot és / vagy felhasználási jogot szerez; és
10.4.6 az Adatbázis az Integrált átvételi bizonyítvány kiadásának időpontjában teljes
egészében vírusmentes; és
10.4.7 valamennyi leszállítandó megfelel a vonatkozó jogszabályi és hatósági, továbbá a
jelen Szerződésben rögzített előírásoknak.
Ajánlatkérő: KTT Közlekedéstudományi Nonprofit Kft.
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Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy Vállalkozó jótállási
kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal vagy közreműködőkkel elvégeztetett munkára
is.
10.5

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik továbbá, hogy a Jótállás
meghosszabbodik azon időtartammal, amíg a Megrendelő az Adatbázist és / vagy annak
valamely részét (funkcióját) a jótállási hiba miatt részben vagy egészben nem tudta
használni.

10.6

Felek megállapodnak, hogy az Adatbázisra vonatkozó jótállási időszak lejártát
megelőzően, a jótállási időszak zárónapjáig, de legalább 3 napig tartó közös eljárást
folytatnak le, amelynek során a Felek közösen felmérik, és külön jegyzőkönyvben rögzítik
az Adatbázis állapotát, az Adatbázisban, illetve annak elemeiben esetlegesen keletkezett,
jótállási körben javítandó hibákat és a javítás határidejét a jelen Szerződés vonatkozó
rendelkezéseivel összhangban.

10.7

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jótállási kötelezettségek
teljesítése nem mentesíti a Vállalkozót az esetleges kártérítési és / vagy más felelőssége
alól.

11

VISMAIOR

11.1 A Felek mentesülnek szerződésszegésük jogkövetkezménye alól,
ha a
szerződésszegésre vis maior miatt került sor. Vis maiomak minősül minden olyan
rendkívüli, a szerződéskötéskor előre nem látható és a Felek működési körén kívül eső
körülmény, amely a Felek által elháríthatatlan, és amely a szerződés teljesítését
akadályozza vagy korlátozza. így például vis maiomak tekintendő a természeti
katasztrófa, háború, embargó stb.
11.2 A vis maior által érintett fél köteles a másik Felet értesíteni késlekedés nélkül bármely vis
maior esemény bekövetkezéséről vagy fennállásáról, közölve annak várható időtartamát.
A bejelentés vagy az igazolás elmulasztásával vagy késedelmével okozott kárért a
mulasztó Fél anyagi felelősséggel tartozik.
11.3 Amennyiben egy vis maior esemény 1 (egy) hónapnál hosszabb ideig tart, a jelen
Szerződést bármely Fél jogkövetkezmény nélkül felmondhatja azzal, hogy a Felek a
megszűnést követő 15 (tizenöt) naptári napon belül kötelesek egymással elszámolni. A
Felek továbbra is kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy bármely vis maior
esemény okozta károkat enyhítsék.
12

TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

12.1

Vállalkozó és Megrendelő titoktartásra kötelezett, és a másik Fél írásba foglalt
egyetértése nélkül nem adhat át bármely harmadik személy részére semmilyen
dokumentumot, adatot vagy más információt, amelyet közvetlenül, vagy közvetve kapott a
másik Féltől a jelen Szerződéssel kapcsolatosan, akár a szerződés megkötését
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megelőzően, akár a Szerződés időtartama alatt vagy megszűnése után, hacsak a jelen
Szerződésben nincs máshogy meghatározva.
Függetlenül a fentiektől a Megrendelő jogosult valamennyi dokumentumot, adatot és más
információt átadni a Projekt megvalósítását finanszírozó vagy azt ellenőrző szervezetnek
illetve az általuk kijelölt szervezetnek vagy személynek.
Függetlenül a fentiektől, a Vállalkozó jogosult a jogszerűen igénybe vett alvállalkozójának,
teljesítési segédjének azon dokumentumokat, adatokat és más információkat átadni,
amelyeket a Megrendelőtől kapott, de csak olyan mértékig, ami az alvállalkozó, teljesítési
segéd szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges, mely esetben a Vállalkozó az ilyen
alvállalkozótól, teljesítési segédtől köteles bizalmas kezelés vállalását megkövetelni,
hasonlóan ahhoz, ahogy a Vállalkozó erre kötelezve van a jelen Szerződés szerint.
A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre és azon információkra, melyek
kiadására jogszabály vagy kötelező hatósági döntés kötelezi valamely Felet.
12.2

A Vállalkozó semmilyen, a Szerződés teljesítéséhez szükséges munkától és
szolgáltatástól független célra nem használhatja fel azokat a dokumentumokat, adatokat
és más információkat, amelyeket a Megrendelőtől kapott.

12.3

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a fenti 12.1. és/vagy 12.2.
pontban foglaltakat nem lehet úgy értelmezni, hogy azok bármilyen tekintetben
korlátoznák a Megrendelőt az őt a jelen Szerződés alapján megszerzett szerzői vagyoni /
felhasználási joga teljes körű gyakorlásában a jelen Szerződés rendelkezéseivel
összhangban.

12.4

A Szerződő Felek fenti 12.1 és / vagy 12.2 pontokban meghatározott kötelezettsége nem
terjed ki azon információkra:
a) melyeket a Megrendelő vagy a Vállalkozó köteles megosztani bankkal vagy más, a
finanszírozásban esetlegesen résztvevő pénzügyi intézménnyel, illetve biztosító
társasággal;
b) mely most vagy ezt követően közismertté válik, anélkül, hogy valamely Fél
titoktartási kötelezettségét megsértette volna,
c) amelyről bizonyítható, hogy a szerződő Fél ismerte a titoktartási körbe vonásakor
és korábban közvetlenül vagy közvetve nem a másik féltől jutott tudomására; vagy
d) amely egyébként jog szerint válik elérhetővé a szerződő Fél számára egy harmadik
féltől, aki nem kötelezett titoktartásra

12.5

A jelen 12. pont szerinti követelmények semmiképpen sem gátolhatják a Feleket a jelen
Szerződésből eredő jogaik bíróság előtt történő érvényesítésében.

12.6

Feleknek a jelen 12. pont szerinti titoktartási kötelezettsége a jelen Szerződés bármely
okból történő megszűnését követően továbbra is időbeli korlátozás nélkül fennmarad.
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13

A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA, FELMONDÁSA

13.1

A jelen Szerződés az aláírása napján lép hatályba és a Felek kötelezettségeinek
maradéktalan teljesítésével szűnik meg. Vállalkozó szerződéses feladatai teljesítésének
megkezdésére jelen Szerződés aláírásától kezdődően köteles.

13.2

Felek megállapodnak, hogy Megrendelő - a jelen Szerződésben és a Ptk-ban rögzített
jogainak teljes körű érvényesíthetősége mellett, az ott rögzítetteken túlmenően - jogosult
a jelen Szerződéstől - mérlegelése szerint - részben vagy egészben, a Vállalkozó
részére megküldött írásos nyilatkozatával elállni, vagy választása szerint a jelen
Szerződést rendkívüli felmondással, a Vállalkozó részére megküldött írásos nyilatkozattal
felmondani Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén, különösen ha:
a) a Vállalkozó vagy bármely, Vállalkozó érdekkörébe tartozó személy megsérti a
titoktartásra vonatkozó rendelkezéseket: vagy
b) a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó csak olyan
számottevő késéssel tudja valamely feladatát teljesíteni, hogy a teljesítés emiatt a
Megrendelőnek már nem áll érdekében; vagy
c) Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítésével bármely vonatkozásban 60 napot
meghaladó késedelembe esik; vagy
d) a Vállalkozó által a jelen Szerződés alapján fizetendő kötbérek együttes összege
meghaladja a 20 000 000 HUF összeget; vagy
e) Vállalkozó jelen
Szerződésből
fakadó
kártérítés és
kötbérfizetési
kötelezettségének együttes (aggregét) összege meghaladja 25 000 000,- HUF
összeget; vagy
f) a Megrendelő által a jelen Szerződés 4.2 pontja alapján az átvett adatmennyiség
10%-ára nézve szúrópróbaszerűen elvégzett vizsgálatok eredményeként a
vizsgált adatmennyiség 5%-ára bebizonyosodik, hogy a Vállalkozó által az
Adatbázisban rögzített adatok nem felelnek meg a valóságnak; vagy
g) az Integrált átvételi bizonyítvány kiadásától számítva a jótállás időtartama alatt a
Megrendelő az Adatbázist vagy annak bármely részét, funkcióját 5 napos
egybefüggő időszak alatt a Vállalkozónak felróható hiba miatt nem tudja
használni; vagy
h) a Vállalkozó a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségeit egyébként hibásan
teljesíti, így különösen ha
1. az 1. sz. mellékletben előírt pontossági követelmény nem teljesül,
vagy
2. a kritikus hibával rendelkező objektumok száma az Adatbázisban
meghaladja az 1%-át a teljes objektum mennyiségnek;
i) a Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő
jó hírét, üzleti tisztességét; vagy
j) Vállalkozó Megrendelőnek szándékosan kárt okoz; vagy
k) a Vállalkozó a Megrendelő vagy az általa meghatalmazott személy írásbeli
megkeresésének átvételét követő 5 munkanapon belül nem tesz eleget a
Szerződésben
előírt
ellenőrzéstűrési
és
ellenőrzéshez
kapcsolódó
információszolgáltatási, tájékoztatási kötelezettségének, vagy a Szerződés szerint
kötelezően megteendő nyilatkozatot nem teszi meg, és a Megrendelő által ezt
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követően kitűzött további 5 munkanapos póthatáridőt is elmulasztja és
késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki; vagy
I) a Vállalkozó által a jelen Szerződés alapján tett bármely szavatosságvállalás nem
felel meg a valóságnak vagy az egyébként valótlanná válik; vagy
m) a Vállalkozó egyéb módon megsérti a szerződésből fakadó kötelezettségeit és feltéve, hogy a szerződésszegés orvosolható - a Megrendelő írásbeli felszólítása
ellenére, a Megrendelő által megadott póthatáridő elteltével továbbra sem teljesít
szerződésszerűen.
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy Megrendelő a jelen Szerződés
alapján - kizárólagos és szabad választása szerint - jogosult arra, hogy a jelen
Szerződésben rögzített elállási (felmondási) joga helyett, az azt megalapozó körülmények
bekövetkezte esetén elállás (felmondás) helyett a Szerződést felmondás (elállás) útján
szüntesse meg.
13.3

Megrendelő bármikor elállhat a jelen Szerződéstől a Vállalkozóhoz intézett írásbeli
nyilatkozatával, ha a Vállalkozó ellen csődeljárás/felszámolási eljárás indul, vagy
másképpen fizetésképtelenné válik, vagy végelszámolását határozza el.
Ilyen esetben a Megrendelő elállása jogszerűnek minősül, Vállalkozót kártérítés nem illeti
meg. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy amennyiben a jelen
Szerződés a jelen 13.3 pont alapján szűnik meg, úgy a megszűnést a Vállalkozónak
felróható okból bekövetkezettnek kell tekinteni.
Vállalkozó a jelen pontban rögzített feltételek
haladéktalanul köteles értesíteni Megrendelőt.

bármelyikének

bekövetkeztéről

A jelen pont szerinti elállási ok bekövetkezése súlyos szerződésszegésnek minősül a
Vállalkozó részéről, azzal, hogy Megrendelő póthatáridő biztosítására ilyen esetben nem
köteles.
13.4

Vállalkozó jogosult a jelen Szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben
annak Ptk. szerinti feltételei fennállnak, azzal, hogy a rendkívüli felmondás gyakorlását
megelőzően - amennyiben a szerződésszegés orvosolható - a Vállalkozó írásban
ésszerű, de legalább 15 (tizenöt) naptári napos póthatáridőt köteles a Megrendelő
részére biztosítani.

13.5

Vállalkozó a jelen Szerződés felmondására egyebekben nem jogosult, kivéve a jelen
Szerződés 13.4. pontjában rögzített és/vagy jogszabály által lehetővé tett esetet.

13.6

Felek kifejezetten megállapodnak továbbá, hogy a Megrendelő jogosult a Ptk.6:249. íj
ában meghatározottak szerint a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése
előtt bármikor elállni, azt követően pedig a teljesítésig a szerződést felmondhatja , az ott
írt jogkövetkezmények mellett.

13.7

Felmondása és elállása esetére Megrendelő fenntartja magának a jogot a
szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve bármely kötbér követelésére
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és a kárai megtérítésére való jogot is, különös figyelemmel a támogatás esetleges
elvesztéséből fakadó károkra.
13.8

A Kbt. 125. § (5) bekezdése alapján a Megrendelő jogosult és egyben köteles a
szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
-a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés
k) pontjában meghatározott feltételeknek.
-a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
Felek rögzítik, hogy a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a
szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli
ellenértékére jogosult.

13.9

Felek a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnésekor kötelesek elszámolni
egymással.
Felek a félreértések elkerülése érdekében a jelen Szerződés részleges megszűnése
esetére rögzítik, hogy a jelen Szerződés 8. fejezete alapján Vállalkozó által a Szerződés
megszűnéséig Megrendelő részére átadott szerzői művek tekintetében átruházott /
engedett szerzői vagyoni illetve felhasználási jogok ellenértékét a Megrendelő által a
Szerződés megszűnéséig fizetett Vállalkozói Díjrészletek magukban foglalják, a
Vállalkozó további díjazásra ezekkel összefüggésben igényt nem támaszthat.

14

KONZORCIUM

14.1

Amennyiben a Vállalkozó konzorcium, minden tag egyetemlegesen felelős a Megrendelő
felé a szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítéséért és vezetőként az [ • ]-t jelölik
meg, amely a konzorciumot kötelező hatáskörrel jár el. A konzorcium alapszabálya - mely
a jelen Szerződés 3. számú mellékletét9 képezi - nem változhat a Megrendelő előzetes
írásbeli egyetértése nélkül. A konzorcium alapszabályának - a közbeszerzési eljárásban
előírtak mellett - tartalmaznia kell, hogy a konzorcium vezetője a konzorciumi tagok
milyen hozzájárulása mellett vállalhat további pénzügyi és egyéb kötelezettségeket,
illetve a konzorcium vezetőjének megváltoztatására vonatkozó eljárási rendet. A
konzorciumban lévő cégek egyetemlegesen felelősek és jogosultak.

14.2

Az [ • ] a konzorcium vezetőjeként vesz át és ad ki a szerződés alapján minden
dokumentumot a Vállalkozó nevében. A konzorcium biztosítja, hogy a konzorcium

9A b b a n a z e s e t b e n c s a t o l a n d ó , h a a N y e r t e s A j á n l a t t e v ő k o n z o r c iu m i f o r m á b a n t e r j e s z t e t t e

e lő a já n la tá t.
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nevében kiadott és továbbított valamennyi dokumentum megfelel a vonatkozó magyar
jogszabályoknak és rendelkezéseknek.
14.3

Amennyiben a Vállalkozó nem konzorciumi formában terjesztette elő ajánlatát, úgy a
jelen Szerződés 14.1.-14.2 pontja nem alkalmazandó.

15

ÉRTESÍTÉSEK

15.1

Felek az egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban kötelesek megtenni. A Felek
tudomásul veszik, hogy a Felek levelezési/fax/e-mail címként a jelen Szerződésben
meghatározott címet fogadják el. Amennyiben valamelyik fél pontatlan, téves címet adott
meg, illetve elmulasztja értesíteni a másik felet az adott címe változásáról és emiatt válik
sikertelenné a kézbesítés, akkor ennek a felelőssége az értesítést elmulasztó Felet
terheli.

15.2

Minden, a jelen Szerződéssel összefüggő értesítést írásban, (amennyiben ettől eltérő
szabályozást a jelen Szerződés nem tartalmaz) fax útján vagy tértivevényes postai
levélben vagy e-mailben kell közölni a kapcsolattartó személyekkel.
Megrendelő kapcsolattartója:
Név: Jakab Attila
Cím: 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.
Tel.: 06 70 515 0488
Fax: 1 205 5897
e-mail: jakab.attila@kti.hu
Vállalkozó kapcsolattartója:
Név: Dányi József
Cím: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Tel.: 42 504-246
Fax: 42 504-246
e-mail: danyi.jozsef@geodezia.hu

15.3

A jelen Szerződés alapján megküldött értesítések akkor minősíthetők kézbesítettnek, ha:
- fax esetén az érintett Fél fax-számát is tartalmazó, a sikeres kézbesítést igazoló
faxnaplóban megjelölt időpontban;
- e-mail esetén a kézbesítési visszaigazolásban megjelölt időpontban;
- a Felek levélben megküldött (postai tértivevényes) nyilatkozatai a tértivevényben
megjelölt időpontban azzal, hogy akkor is kézbesítettnek tekintendők,
amennyiben azok „nem kereste", vagy „eredménytelen" vagy „elköltözött” vagy
„címzett ismeretlen” jelzéssel érkeznek vissza. Az így visszaküldött iratot a postai
kézbesítés első megkísérlésének napjától számított 5. napra vonatkozó hatállyal
kézbesítettnek kell tekinteni.
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16

JOGLEMONDÁS

16.1

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Feleket megillető bármely jog érvényesítésének
elmulasztása, a jog nem gyakorlása nem minősül jogról való lemondásnak.

16.2

Valamely szerződő Fél a jogairól, felhatalmazásáról vagy igényérvényesítéséről való
lemondása írásban, dátummal és az adott Fél cégszerű aláírásával ellátva érvényes,
meghatározva a lemondásra kerülő jogot és annak terjedelmét.

17

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

17.1 A jelen Szerződés a Felek teljes, érvényes és a jelen Szerződés aláírásának napjától
hatályos megállapodását tartalmazza.
17.2 Megrendelő és Vállalkozó a Szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában is
együttműködnek. Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják a
szükséges adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek
megteremtéséről; a teljesítést érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul
tájékoztatják egymást. Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szerződés teljesítése során
egymással a Szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon
megfelelően kölcsönösen együttműködnek, és a másik Fél szerződésszerű teljesítésének
elősegítése érdekében úgy járnak el, ahogy az tőlük a mindenkori helyzetben - különös
figyelemmel a jelen Szerződés előírására - elvárható.
17.3 Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a
Szerződés teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, és elfogadja a
Szerződés tárgyát, illetőleg annak megvalósítását és a jelen Szerződés egyéb feltételeit
valamint a jelen Szerződést érintő valamennyi Európai Uniós és magyar jogszabályt,
továbbá az európai uniós forrásból történő finanszírozáshoz kapcsolódó sajátosságokat.
17.4

A Felek a jelen Szerződés alapján létrejövő jogviszonyukban független szerződő Felek. A
Felek egyike sem jogosult arra, hogy a Szerződéssel összefüggésben a másik Fél
képviselőjének tüntesse fel magát, ilyen minőségben járjon el, továbbá, hogy a
Szerződésre hivatkozással, vagy egyébként olyan megállapodást kössön harmadik
személyekkel, amely a Vállalkozási Szerződésben és/vagy a szerződésben foglaltakkal,
illetőleg a vonatkozó Európai Uniós és magyar jogszabályokkal összeegyeztethetetlen,
illetve a Szerződés megfelelő teljesítését veszélyeztetheti.

17.5

Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozói, illetőleg közreműködői vonatkozásában nem áll
fenn olyan valós vagy potenciális érdekellentét, amely a jelen Szerződés szerint a
Megrendelő részére nyújtandó szolgáltatásokat érintené.

17.6

Vállalkozó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen Szerződés Vállalkozó általi
teljesítése nem jelenti, és nem eredményezi bármilyen olyan szerződés vagy
kötelezettség megszegését, amely valamely harmadik személlyel kötött Szerződés
alapján áll fenn, illetőleg valamely harmadik fél tulajdonát képező információ titokban
tartására vonatkozik.
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17.7

Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy vele és az érdekkörébe tartozó, a jelen Szerződés
teljesítésébe bevont egyéb személyekkel szemben a Kbt. 24. §-ában meghatározott
összeférhetetlenség nem áll fenn.

17.8

Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan
lenne, a Szerződés többi része továbbra is változatlanul érvényben marad, kivéve, ha az
érvénytelen rész nélkül a Szerződés már nem alkalmas a Felek szándékainak és
céljainak elérésére. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan rendelkezést kölcsönösen elfogadható, érvényes és végrehajtható
rendelkezéssel helyettesítik, amely a Feleknek a korábbi rendelkezésben meghatározott
szándékait fejezi ki.

17.9

A jelen Szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható,
figyelemmel a Kbt. 132. §-ában foglaltakra.
Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban,
így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező
változás, továbbá az elérhetőségekben, értesítési címben, a kapcsolattartók adataiban
bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet - az eset
körülményeitől függően - vagy előzetesen írásban 3 (három) naptári napos határidővel
vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 3 (három) naptári napon belül
köteles értesíteni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes
teljesítéséből.fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.

17.10 Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy rendelkeznek a jelen Szerződés
megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal és a jelen Szerződésben rögzített
kötelezettségeik szerződésszerű teljesítéséhez szükséges erőforrásokkal, feltételekkel.
17.11 Amennyiben a jelen Szerződésben megállapított bármely kötelezettség teljesítésének
határideje munkaszüneti napra vagy szünnapra esik, akkor - a Felek kifejezett, eltérő
megállapodása hiányában -az esedékesség időpontja az eredi határidőt követő első
munkanap.
17.12 Az alábbi dokumentumok - élsőbbségi sorrendben - a szerződés részének tekintendők
és ennek megfelelően olvasandók és értelmezendők:
a) a jelen Szerződés és mellékletei;
b) a közbeszerzési eljárás dokumentációja;
c) Vállalkozó ajánlata.
17.13 Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az 1. számú
mellékletek; a jelen Szerződés kizárólag mellékleteivel együtt érvényes.
A jelen Szerződés mellékletei:
- 1. számú melléklet: Szakmai követelmények
- 2. számú melléklet: Konzorciumi eljárás (nem alkalmazandó)
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17.14 Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Szerződés törzsszövege és a jelen
Szerződés bármely mellékletében rögzített rendelkezések között bármilyen ellentmondás
van, úgy a Vállalkozóra nézve szigorúbb feltételeket megállapító rendelkezést kell
irányadónak tekinteni. Amennyiben az előzőek tekintetében vita áll fenn, úgy a felek a
Megrendelő álláspontját kötelesek elfogadni.
17.15 Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik továbbá, hogy az „ideértve”,
„beleértve", „különösen”, „elsősorban” és más hasonló kifejezések nem szűkítik a
megelőző szavak, szövegrészek jelentését.
17.16 Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés magyar nyelven készült. A szerződéssel
kapcsolatos valamennyi kommunikációt magyar nyelven kell folytatni.
17.17 Felek rögzítik, hogy ahol a jelen Szerződés a Ptk. rendelkezéseire hivatkozik, az alatt a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései értendőek.
17.18 A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, továbbá a
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései irányadóak. Felek
egyebekben rögzítik, hogy a jelen Szerződés rendelkezései a hatályos magyar
jogszabályokkal - ide nem értve a kollíziós magánjogi rendelkezéseket - foglaltakkal
összhangban értelmezendők és alkalmazandók. Az Egyesült Nemzetek Szervezete Áruk
Nemzetközi Kereskedelmére vonatkozó Szerződések Konvenciója nem alkalmazandó.
17.19 Felek megállapítják, hogy bármely vita eldöntésre, amely a jelen Szerződésből vagy azzal
összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes magyar
bíróság jogosult eljárni, a magyar jog alkalmazásával.
17.20 A jelen Szerződés 7, azaz hét egymással szó szerint megegyező példányban készült,
melyből Megrendelőt 5 (öt), Vállalkozót 2 (kettő) példány illet meg.
Felek a jelen Szerződést közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Vállalkozó képviseletében
Brunbauer Ottó
elnök-vezérigazgató
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