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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  

 
 
amely egyrészről létrejött az 
Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 
címe: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2. 
adószám: 12794726-2-11 
bankszámlaszáma: 12028003-00345927-00100003 (Raiffeisen Bank Zrt.) 
cégjegyzékszám: 11-10-001601 
továbbiakban: Megrendelő 
 
 
és a 3697/2010. sz. közbeszerzési eljárás nyertese: a LÍRA-I1D-APP Konzorcium 
 
 
a konzorcium vezetője: 
a LÍRA Épületgépészeti Szerelő és Szolgáltató Kft. 
címe: 1095 Budapest, Soroksári út 94-96 
adószáma: 10706587-2-43 
bankszámlaszáma: 10104167-09499449-00000006 
cégjegyzékszám: 01-09-072353 
továbbiakban: Vállalkozó  
 
között az alábbi feltételekkel. 
 
 
1. A vállalkozás tárgya 

  
6 hőközponti körzetben 63 helyen technológiai szerelés: 
 

Kivitelezési 
egység 

Hőközponti 
körzet 

Feladat 

II. T1 4 fogyasztói hőközpont technológiai szerelése 

III. T4 6 fogyasztói hőközpont technológiai szerelése 

IV. T2 4 fogyasztói hőközpont technológiai szerelése 

V. IKV 6 fogyasztói hőközpont technológiai szerelése 

VI. Gimnázium 1 fogyasztói hőközpont technológiai szerelése 
1 átalakító hőközpont technológiai szerelése 
9 lakásfűtő készülék technológiai szerelése 

VII. Takács I KH 16 fogyasztói hőközpont technológiai szerelése 
2 átalakító hőközpont technológiai szerelése 
14 lakásfűtő készülék technológiai szerelése 
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az Ajánlattételi Felhívás, az Ajánlati Dokumentáció és Vállalkozó ajánlata szerinti 
tartalommal. 
 
2. A vállalkozói díj (a Vállalkozó elfogadott ajánlati ára alapján): 
 
2.1 A nettó vállalkozói díj a teljesítés időpontjára prognosztizált fix, átalányár. 
 
 Nettó díj:       219.818.893 Ft 
 5 % tartalékkeret        10.990.945 Ft 
 1ettó díj tartalékkerettel:     230.809.838 Ft 
 ÁFA 25 %         57.702.459 Ft 
 
 Bruttó vállalkozói díj:      288.512.297 Ft 
 
 azaz „kettőszáznyolcvannyolcmillió-ötszáztizenkettőezer-kettőszázkilencvenhét” 

 forint. 
 
2.2 A vállalkozói díj magában foglalja  

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormány rendelet 
3.§ (5) bekezdése szerinti 
  = közvetlen költséget 
  = fedezetet, 

- a külön költségeket (fel- és levonulás, munkásellátás, ideiglenes munkák és 
  építmények, segédszerkezetek, bontott szerelvények beszállítása, egyéb 
  bontási anyagok elszállítása és lerakóhelyi díja, stb.),  

 - a beszabályozás, beüzemelés és a próbaüzem elvégzésének költségeit,  
 - a prognosztizált árváltozásokat a szerződés szerinti befejezési határidőig,  
 - a mintavételi, mérési és minősítési díjakat, a szükséges hatósági díjakat,  

- a megvalósításhoz szükséges további szervezési, technológiai, átadási és 
  egyéb szakértői díjakat, valamint minden olyan egyéb költséget, ami a 
  technológiai szereléssel kapcsolatos. 

 
2.3 Vállalkozó a vállalkozói díj alapját képező ajánlati árát a közbeszerzési Ajánlati 

Dokumentációban lévő, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 
15.) Kormány rendelet 2.§ g) pontja szerinti árazatlan (tételes) költségvetési kiírás 
alapján készítette el. 

 
3.  Teljesítési határidők, ütemezés: 
 
3.1. Felek a következő határidőkben állapodnak meg: 

Kivitelezési 
egység 

Munkakezdés HMV rendszer üzembe 
helyezése 

Fűtési rendszer 
próbaüzemének 

befejezése 

Teljes befejezés 

II. 2010. 06. 25. 2010. 07. 21. 2010. 09. 15. 2010. 10. 15. 

III. 2010. 07. 01. 2010. 07. 30. 2010. 09. 15. 2010. 10. 15. 

IV. 2010. 07. 15. 2010. 08. 13. 2010. 09. 15. 2010. 10. 15. 

V. 2010. 08. 01. 2010. 08. 27. 2010. 09. 15. 2010. 10. 15. 

VI. 2010. 06. 21. 2010. 07. 14. 2010. 09. 15. 2010. 10. 15. 

VII. 2010. 08. 15. 2010. 09. 10. 2010. 09. 15. 2010. 10. 15. 
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3.2 A 3.1 határidőktől való késedelem késedelmi kötbér szankciót von maga után. 
 
3.3. Megrendelő előteljesítést elfogad. 
 
3.4. A teljesítés során a Vállalkozónak az épületekben a használati melegvíz 
           szolgáltatást biztosítania kell úgy, hogy a kiesés egy épületben sem lehet 
           hosszabb, mint 3 nap, s a kiesés egyetlen napja sem eshet hétvégére. 
 
4. Pénzügyi fedezet,  számlázás, pót- és többletmunkák 
 
4.1 Megrendelő kijelenti, hogy a beszerzés pénzügyi fedezete a KEOP-5.-4.-0/09-2009-

0004 támogatási döntéssel megítélt 174.704.898 Ft állami támogatás, továbbá a 
szükséges saját forrás pénzügyi szolgáltató által rendelkezésre áll. 

 
 A kifizetések lebonyolítására a Megrendelő építtetői fedezetkezelői szerződést köt.  
 
 Az építtető által nyitott fedezetkezelői számla száma: 10036004-00292272-09001008 
 A Fedezetkezelő adatai: Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda 
 Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 32. 
 E-mail: api.kom@allamkincstar.gov.hu 
 Tel: +36 34 310 611 
 Fax: +36 34 310 012 
 
 A vállalkozó részére az építtetői fedezetkezelési tevékenységgel kapcsolatban 

meghatározott belépési kódja:  
 
 Fővállalkozó:      LÍRA Épületgépészeti Szerelő és Szolgáltató Kft. 
 Felhasználónév:   pka2sqey 
 Jelszó:       vn0vSx2p 
 Beruházás azonosítója: 11/000021/2010 

 
4.2 Amennyiben a Megrendelő rajta kívül álló ok miatt kénytelen a szerződést 

felfüggeszteni, a megvalósult munkák és a leszállított illetve igazoltan beszerzett 
anyagok kifizetése mellett kártérítés mellőzésével elállhat a szerződéstől. 
 

4.3   A kifizetés a kivitelezési egységek teljesítése alapján történik: 

- A kivitelezési egység technológiai szerelése és HMV rendszerének üzembe helyezése 
után az adott kivitelezési egység vállalkozási díja 70 %-ának megfelelő összegű 
részszámla nyújtható be.  

- A fűtési rendszer sikeres, 72 órás próbaüzemét követően a vállalkozási díj 20 %-ának 
megfelelő összegű részszámla nyújtható be.  

- A kivitelezési egység teljes körű teljesítése esetén végszámla nyújtható be a díj 10%-
ról. 

  - Vállalkozó a számlák benyújtására csak az ahhoz tartozó műszaki teljesítés, 
Megrendelő által történt igazolása után jogosult. 

4.4 A kifizetése feltételeként a Megrendelő kéri a Vállalkozó által beszerzett és beszerelt 
anyagok és szerkezetek műbizonylatait és minőségi tanúsítványait is. 
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4.5 A végszámla elismerésének feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel (beüzemeléssel, a 
használatbavétel összes feltételének teljesítésével), a megvalósulási és az átadási 
dokumentáció és annak összes melléklete-szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés 
szerinti visszaszolgáltatása és a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása. 

 
4.6 A Megrendelő az igazolt rész és végszámlák Megrendelőt terhelő részét (saját forrás) a 

beérkezéstől számított 60 napon belül, átutalással egyenlíti ki. A megítélt állami 
támogatásra eső részt szállítói finanszírozás keretében az építtetői fedezetkezelésen 
keresztül a KEOP Közreműködő Szervezete egyenlíti ki a 60 napos fizetési határidőre 
való tekintettel. 

 
4.7 Szerződő felek megegyeznek abban, hogy az esetleges késedelmi kötbér 

elszámolásának módja elsődlegesen az egyeztetett összeg beszámítása a végszámlában. 
 
4.8 A megfelelően benyújtott számla (végszámla) elfogadása kizárja az utólagos pénzügyi 

követeléseket. 
 
4.9 Többletmunkának minősül – az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 

(IX. 15.) Kormányrendelet 2.§ e) pontja alapján – a szerződéskötés alapját képező 
ajánlati dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban figyelembe 
nem vett tétel. 

 Többletmunka a szerződés teljesítése során nem számolható el. 

4.10 Pótmunkának minősül – az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 
15.) Kormányrendelet 2.§ f) pontja alapján – a szerződés alapját képező 
dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel. A munkatételre 
vonatkozó megrendelést a megrendelő képviselője kezdeményezheti és hagyhatja jóvá. 

4.11 A pótmunka elszámolása azonos tétel esetében a vállalkozó elfogadott ajánlatában 
szereplő egységárakkal történik. Amennyiben összehasonlítással nem állapítható meg a 
munka ellenértéke - részletes kalkulációval támasztandó alá az adott munka költsége. A 
kalkulációban az erőforrás szükségleti értékeket a KONTROLL normái alapján kell 
előirányozni és Megrendelővel jóvá kell hagyatni. A pótmunka vállalkozói díj 
kialakításához a vállalkozó elfogadott ajánlatában alkalmazott rezsióradíjat kell alapul 
venni. 
A pótmunka a pótmunka tartalékkeretből kerül kifizetésre. 

 
5.  Munkaterület, munkaszervezés és  ellenőrzés 
 
5.1 A munkaterület elhatárolásáról, őrzéséről és védelméről Vállalkozónak kell 

gondoskodnia. 
 
5.2 Vállalkozó a biztonságos munkavégzés érdekében köteles az 1993. évi XCIII. törvényt 

és az összes vonatkozó munkavédelmi egészségügyi rendszabályokat valamint a 
tűzvédelmi előírásokat betartani.  

 
5.3 A Megrendelő hetente kooperációs értekezletet hív össze. Erre meghívja a Megrendelő 

műszaki ellenőrét, a munkafázisnak megfelelő alvállalkozó képviselőjét, a primer 
vezeték építését végző vállalkozás képviselőjét és szükség szerint a tervezőt is. A 
lefolytatásra kerülő kooperációs értekezletekről jegyzőkönyv készül.  
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5.4. Vállalkozó köteles a primer vezeték építését végző vállalkozás képviselőjével 
egyeztetni s címenként jegyzőkönyvben rögzíteni a vezeték beállás pontos helyét.  

 
5.5 Vállalkozó köteles biztosítani Megrendelő képviseletében eljáró személyek részére a 

munkaterületre való bejutást és ott a biztonságos munkavégzést, információszerzést és 
ellenőrzést. 

 
5.6 Kompakt hőközponti blokk szükség szerinti megbontása esetén Vállalkozónak igényelni 

kell a blokk szállítójának közreműködését. 
 
5.7 Vállalkozó köteles címenként (63 cím) építési naplót vezetni a munkaterület átadás-

átvétel időpontjától az esetleges hiánypótlás lezárásáig az 191/2009.(IX. 15.) 
Kormányrendelet előírásai szerint. Ezen túlmenően minden olyan fontos információ 
bejegyzendő, amely a munkavégzőkre, az ütemezésre, a minőségre és az elszámolásra 
hatással lehet. 

 
5.8 Felek megállapodnak abban, hogy az eltakarásra kerülő munkák esetében Vállalkozó 

előzetes írásbeli bejelentése alapján Megrendelő képviselője (Műszaki Ellenőr) ellenőrzi 
az eltakarásra kerülő részek elkészültét. Eltakarni csak a Műszaki Ellenőr 
hozzájárulásával lehet. A Műszaki Ellenőr hozzájárulása nem mentesíti Vállalkozót 
teljes körű felelőssége alól. 

 
5.9 Vállalkozó munkavégzését a Megrendelő képviselői bármikor ellenőrizhetik. 

Észrevételeiket a naplóban, ennek hiányában jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni.  Az 
élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetése esetén a Megrendelő a Vállalkozó 
munkavégzését azonnali hatállyal megtilthatja, a minőség veszélyeztetése esetén az 
érintett rész munkálatait felfüggesztheti. 

 
5.10 Vállalkozó a munkát - a Megrendelő egyidejű értesítése mellett - azonnal 

felfüggesztheti, ha olyan körülmények állnak elő, amelyek veszélyesek dolgozóinak 
életére vagy egészségére.  

 
5.11 Vállalkozónak a szerződés teljesítése során különös figyelmet kell fordítania az Épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 évi LXXVIII. Törvény és a Környezet 
védelméről szóló 1995 évi LIII. Törvény betartására.  

 
5.12 A kiviteli tervektől a Vállalkozó csak a Megrendelő és a Tervező együttes engedélyével 

térhet el 
 
5.13 Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha munkájában a határidőt 

veszélyeztető akadály lép fel, vagy olyan körülmény merül fel, ami a dokumentációban 
megadottól eltérő műszaki megoldást eredményezhet. 

 
5.14 Az anyagtárolási helyek kialakítása a Vállalkozó kötelessége, a tervezett megoldást a 

Megrendelővel jóvá kell hagyatni. 
 
5.15 Az építési területen tárolt anyagok és eszközök őrzéséről, állagának megóvásáról 

Vállalkozó köteles gondoskodni. 
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5.16 Ha a munkaterületen, az érintett épületben, az építés-szerelési tevékenységgel 
kapcsolatos építményekben, műtárgyakban és az igénybevett szállítási útban a 
Vállalkozó vagy a vele szerződéses kapcsolatban lévő alvállalkozók, beszállítók (akár 
szándékosan akár véletlenül) kárt okoznak, (beleértve az őrzési hiányosságokat is), a 
Vállalkozó köteles a kárt azonnal, feltétel nélkül és teljes értékben megtéríteni vagy az 
eredeti állapotot azonnal helyreállítani. A Vállalkozónak a munkák megkezdése előtt be 
kell mutatnia az elvégzendő munkákhoz kapcsolódó, érvényes felelősség biztosítására 
vonatkozó dokumentumokat. 

 
6.  Megrendelő szolgáltatásai 
 
 A Megrendelő térítés nélkül biztosít: 
 - kiviteli terveket, 

- tervezői művezetést (címenként egy alkalommal), 
- vizet 
- a próbaüzemhez kezelő személyzetet és a szükséges energiát 
 

7. Vállalkozó egyéb kötelezettségei 
 
7.1 A bontási anyagok és veszélyes hulladék gyűjtése, szakszerű tárolása és lerakóhelyre 

szállítása Vállalkozó feladata. A munkavégzés során és annak befejezése után 
Megrendelőre nézve visszterhes bontási anyagok nem keletkezhetnek. 

7.2 A bontott szerelvények a Megrendelő tulajdonában maradnak, melyeket a bontási- 
        jegyzőkönyvben meghatározott mennyiségben a Vállalkozónak a Megrendelő 
        által megadott oroszlányi telephelyekre kell szállítania. 

7.3 Vállalkozónak a munka megkezdésének időpontjára, a szerződés szerinti munka 
egészére, a munkavégzés teljes időtartamára, felelősségbiztosítási szerződést kell 
kötnie, vagy meglévő biztosítását erre a munkára kiterjesztenie. 

 
7.4 Vállalkozónak kerülni kell a környezet szennyezését, az általa esetleg beszennyezett 

terület megtisztításáról haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkező esetben 
Megrendelő jogosult saját költségén, de Vállalkozó terhére a szennyeződést 
megszüntetni. 

 
7.5 Vállalkozó köteles a helyszínen tartani a munkavégzéshez szükséges dokumentációkat, 

szabványokat (utasításokat és irányelveket), illetve szükség esetén ezeket haladéktalanul 
be kell szereznie. 

 
7.6  Ha a munkavégzés során tárgyi vagy személyi sérülés történik, Vállalkozó azonnal 

köteles az érintett szerveket, hatóságokat értesíteni a Megrendelő egyidejű tájékoztatása 
mellett. 

 
7.7 Amennyiben a munkavégzéshez közművek kiiktatása szükséges, Vállalkozó köteles 

felvenni a kapcsolatot a szolgáltató, üzemeltető vállalatokkal a Megrendelő egyidejű 
értesítése mellett. 

 
7.8 A felek kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azon értesüléseket, 

tényeket, körülményeket, amelyek a szerződés szerinti teljesítést akadályozó 
körülmények elhárítása érdekében szükségesek.  
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7.9 A Vállalkozó garantálja, hogy a teljesítésben résztvevő összes munkavállaló érvényes 

munkavállalási engedéllyel rendelkezik, illetve a Társadalombiztosításnál be van 
jelentve és utánuk a törvényben előírtaknak megfelelő járulékokat befizetik. 

 
8. Minőségi kikötések, díjcsökkentés 
 
8.1 Vállalkozó az MSZ 800 04 szabvány sorozat mértékadó előírásai szerinti I.o. minőségű 

illetve  legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal. 
 
8.2 Amennyiben valamely szerkezet minősége nem elégíti ki a fent leírtakat, Megrendelő 

kizárólagos joga eldönteni, hogy a csökkentett értékű, illetve csökkentett osztályú 
munkát elfogadja, vagy ragaszkodik az újraépítéshez. 

 
 A munka csökkentett értékének megállapításánál a szerkezet teljes ellenértéke a 

minőségcsökkenés arányában kerül csökkentésre, illetve osztályos munka esetében II. o. 
minőség esetén 10 %-kal, III. o. esetén 25 %-kal csökkentendő az ellenérték. 

 
9. Jótállás, szavatosság 
 
9.1 A szerződésben foglalt munkákra Vállalkozó 25 hónap jótállást vállal.  

A jótállási időszak a sikeres átadás-átvétel befejezésekor kezdődik. 
Ettől az időponttól kezdődik valamennyi beépített anyag, gép, berendezés, felszerelés 
jótállása függetlenül attól, hogy a vállalkozó azokat mikor szerezte be.  

 
9.2. A jótállás teljes időszakára Vállalkozó a bruttó vállalkozói díj 5 %-a összegű jótállási 

biztosítékot nyújt, a biztosítéknyújtás módja bankgarancia.  
 

A garanciához kizárólag a Megrendelőnek van hozzáférése, azt egyedül a Megrendelő 
hívhatja le. 

 
9.3 A vállalkozó megszegi jótállási kötelezettségét, ha  

- tevékenysége a megrendelőre nézve visszterhes kötelezettséget keletkeztet, 
- a jótállás időszakának első évében a vállalkozás tárgyával kapcsolatos hiba, 
   üzemzavar elhárítását a hibaközlés időpontjától kezdve 8 órán belül nem  
   kezdi meg 
- a jótállás időszakának első évét követő jótállási időszakban a vállalkozás 
  tárgyával kapcsolatos hiba, üzemzavar elhárítását a hibaközlés időpontjától 
  kezdve 16 órán belül nem kezdi meg 

 
9.4. Megrendelő a vállalkozó jótállási kötelezettségei megszegéséből eredő költségei és kára 

megtérítésére igénybe veheti a jótállási biztosítékot. 
 
9.5 A szavatosság idő az egyes épületszerkezetek és az azok létrehozásánál felhasználásra 

kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről valamint az egyes nyomvonal jellegű 
építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló szóló rendeletek hatálya alá 
tartozó szerkezetek és termékek esetében a rendeletben előírt idő, a rendeletben fel nem 
sorolt esetekben pedig a Ptk. 308.§ szerinti 3 év. 

 
10. Kötbér 
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10.1 A késedelmes teljesítés késedelmi kötbér megfizetését vonja maga után. 
 
10.2 A késedelmi kötbér mértéke: 200.000 Ft/nap 
 A kötbér érvényesítésének módja: vállalkozó által kiállított számlából történő 

visszatartással, vagy a jótállási biztosítékból történő levonással. 
 

A késedelem a szerződésben kivitelezési egységenként meghatározott befejezési 
határidőkhöz (3.1 pont) képest késedelmes tejesítés ideje és a megengedett meleg 
vízszolgáltatás kiesés (3.4 pont) feletti szolgáltatás kiesési napok ideje alapján kerül 
felszámításra. 

 
 

11. Műszaki átadás-átvétel 
 
11.1  A műszaki átadás időpontját Vállalkozó tűzi ki, ha a szerződés szerinti teljesítés 

megtörtént és a rendeltetésszerű használat feltételei biztosíthatók. Az átadás időpontja 
előtt legalább 5 munkanappal előbb kell értesíteni a meghívottakat. 

 
11.2 Az esetleges hiánypótlás és hibajavítás nem akadályozhatja a rendeltetésszerű 

használatot. A hiánypótlási munkák átadás-átvételére, a hibás és késedelmes teljesítésre 
a szerződés vonatkozó kikötései érvényesek. 

11.3   A címenkénti műszaki átadás-átvétel feltétele a hiánymentes, rendeltetésszerű 
használatra alkalmas létesítmény – az MSZ 80004 szabványsorozat mértékadó előírásai 
szerint - I. minőségi osztályú elkészítése.  
 

11.4   A létesítményenkénti átadás-átvétel bizonylatai: 
- munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv (E-ON nyilatkozattal a mérőhely létesítésről) 
- bontási jegyzőkönyv 
- szerelési nyilatkozat 
- próbaüzemi jegyzőkönyvek 
- szabványossági nyilatkozatok (érintésvédelmi, nyomáspróba, stb.) 
- műbizonylatok 
- betanításról szóló jegyzőkönyv (amennyiben szükséges) 
- kezelési és karbantartási utasítások 
- átadási dokumentáció (megvalósulási terv 2 pld-ban)) 
- építési napló másolatok  

 
11.5 A végszámla csak akkor nyújtható be, ha a Megrendelő vagy Megbízottja által elrendelt 

pótmunkákat, valamint esetleges hibás teljesítés miatt szükségessé váló javításokat is 
elvégezték, ezeket a Megrendelő vagy Megbízottja igazolta. 

 
11.6 A teljesítés napja a sikeres átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvi lezárásának időpontja. 

11.7 Vállalkozó a műszaki átadás-átvételt követő 3 munkanapon belül a felvonulási 
létesítményeit köteles elszállítani és azok helyeit eredeti állapotban visszaszolgáltatni. A 
3 napot meghaladó késedelem – a késedelem mértékének megfelelően – növeli a 
végszámla kifizetésének idejét. 
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A kivitelezés záró napja a munkaterület rendeltetésszerű visszaadásának napja, melyet 
jegyzőkönyvben rögzítenek a felek. 

 
12. Utó-felülvizsgálat 
 
  
12.1 Az utó-felülvizsgálat a műszaki átadást követő egy éven belül történik. Az eljárást 

Megrendelő hívja össze és meghívójához mellékeli az általa összeállított hibajegyzéket. 
 
12.2 A hibajegyzékben szereplő hiányosságok kijavítására a jótállás szabályai vonatkoznak. 
 
13. Adatszolgáltatás 
 
13.1 Vállalkozó köteles Támogató és Közreműködő szervezetek esetleges  információ 

igényének eleget tenni. 
 
13.2 Vállalkozó köteles a Megrendelő kérésére a beruházás helyzetéről írásos jelentést 

készíteni, a Megrendelő által szervezett fórumokon felelős képviselővel részt venni és 
tájékoztatást adni. 

 
13.3 Vállalkozó köteles a létesítmények aktiválásához szükséges adatszolgáltatást megadni. 
 
14. Képviselet: 
 
 Megrendelő képviselője:  Kontschán Jenő, beruházási igazgató 
      Cím: 2840 Oroszlány, Bánki Donát u. 2. 
      Tel: +36 34 560 876 
      Fax: +36 34 360 270 
      E-mail: kontschan.jeno@oszrt.hu 
 

      1agy Zsolt, műszaki ellenőr 
      Cím: 2890 Tata, Komáromi u. 60. 
      Tel: + 36 384 578 / +36 30 223 0732 
      Fax: ……………………………… 
      E-mail: zsolt.nagy@kabelnet.hu 
 
 Vállalkozó képviselője:  Szakali Ákos, felelős műszaki vezető 
  Cím: 1095 Budapest, Soroksári út 94-96 
  Tel: +36 1 456 6060 
  Fax: +36 1 456 6065 
  E-mail: szakali.akos@lirakft.hu 
 

Kékesi András, műszaki vezető, okleveles 
gépészmérnök  

  Cím: 1095 Budapest, Soroksári út 94-96 
  Tel: +36 1 456 6060 
  Fax: +36 1 456 6065 
  E-mail: kekesi.andras@lirakft.hu 

 



63 hkp  Vállalkozási szerződés  

 

10

 

15.  Szerződésmódosítás, felmondás 
 
15.1 A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a közbeszerzési eljárás Ajánlati 

Felhívás, az Ajánlati Dokumentáció feltételei, illetőleg a Vállalkozó ajánlatának 
tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően – a 
szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a 
szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. 
  

15.2  Megrendelő felmondhatja a szerződést részben vagy egészben, jogi eljárás 
mellőzésével és kártérítési kötelezettség nélkül amennyiben Vállalkozó a teljesítés 
ideje alatt csődbe megy, bírósági, vagy hatósági határozat következtében elveszíti 
rendelkezési jogait, vagy a közbeszerzési eljárásban való részvételhez megkívánt 
feltételek oly mértékben módosulnak, hogy a továbbiakban nem állják meg a helyüket. 

 
16.  Alvállalkozó 
 
16.1 Vállalkozó a teljesítésbe nem vonhat be a szerződés értékének 10 %-át meghaladó 

mértékű alvállalkozót. 
 

16.2 A Vállalkozó a szerződés teljesítésébe nem von be alvállalkozókat. 
 
16.3  A Vállalkozó alvállalkozó foglalkoztatása esetén a szerződés teljesítése céljából, e 

szerződésen alapuló szerződéseiben, saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja 
a Kbt. 305.§ (1) – (3) bekezdései és 306./A § (1) és (5) bekezdése szerinti előírások 
érvényesítését.  

 
16.4  A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 2003. évi XCII. törvény 36/A.§ (2) 

bekezdése szerint tájékoztatja az alvállalkozóit arról, hogy a szerződés és ennek 
teljesítése esetén a kifizetés 2003. évi XCII. törvény 36/A.§ hatálya alá tartozik. 

 
17.   Egyéb kikötése 
 
17.1 Szerződő felek a szerződés teljesítés folyamán kötelesek együttműködni és egymást 

minden olyan körülményről értesíteni, ami a szerződés szerinti teljesítéssel 
kapcsolatos, különösen az ütemes teljesítést akadályozó vagy a költségeket 
befolyásoló körülményekkel kapcsolatban.  

 
17.2   Vitás kérdések rendezésében felek egyezségre törekednek és megkísérlik vitáikat 

egyeztetés, egyezkedés vagy választott békéltető-szakértő segítségével rendezni. 
 
17.3 A szerződés kapcsán keletkezett, és az fentiek szerint nem rendezhető viták esetében 

felek a Tatabányai Bíróság illetékességének vetik alá magukat. 
 
17.4. A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő 

 területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik félnek átadható felhasználási jogot 
szerez. 

 
17.5 A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az Megrendelő 

jogot szerez az alkotás átdolgozására. 
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17.6 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozásról szóló 
rendelkezései az irányadók. 

 
17.7   Jelen szerződés a közbeszerzési eljárás dokumentumaival (Ajánlattételi Felhívás, 

Ajánlati Dokumentáció, Ajánlat és mellékletei) együtt érvényes és ezek a szerződés 
részét képezik. 

 
 
A szerződő felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 
 
Oroszlány, 2010. május 25.     
 
A szerződés mellékletei: 
 

• Konzorciumi együttműködési megállapodás 
• Főösszesítő (63 hkp szerelése) 
• Támogató Levél másolata (KEOP-5.-4.-0/09-2009-0004 támogatási döntés) 

 
 
 
 
 
 
......................................................                            ......................................................... 
                Megrendelő           Vállalkozó 
 
 


