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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

(tervezet) 
 
amely létre jött egyrészről:  
    Szombathelyi Egyházmegye 
    székhely: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 3. 
    adószám: 19895316-2-18 
    KSH statisztikai számjel: 19895316-9491-555-18 
    Képviseli: Dr.Székely János megyéspüspök 
    mint Megrendelő 
 
másrészről:   név: ……………………………………………. 
    székhely: ……………………………………… 
    cégjegyzékszám: ………………………………  
                          adószám: ………………………………………   
    számlavezető pénzintézet neve: ………………. 
    számlaszám: …………………………………… 
    képviseli: ………………………………………  
    mint Vállalkozó 
 
(együttes említésük esetén úgy is, mint: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:  
 
1. PREAMBULUM 
 
1.1. Megrendelő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.)Harmadik Része szerinti, uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 
115. §-ában foglaltak szerint. 
 
1.2. A jelen szerződés 1.1 pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárás tárgya az alábbiak szerint 
került meghatározásra:  
 

„Szent Benedek Katolikus Általános Iskola bővítése –Celldömölk” építési beruházás  
 
1.3. Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, azokat egymással 
összevetette. Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján hozott döntése szerint nyertes 
ajánlattevőként a jelen szerződést aláíró Vállalkozót nevezte meg. 
 
1.4. Vállalkozó kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlattétel során a vonatkozó tervdokumentációt, 
műszaki leírásokat,az ajánlattételi felhívást, a dokumentációt és annak valamennyi mellékletét 
(különösen a költségvetést), továbbá minden egyéb rendelkezésre álló dokumentumot áttekintett, a 
beruházás megvalósíthatósága szempontjából megfelelőnek találta és ajánlatát a fentiekben 
rögzítetteknek megfelelően tette. 
 
1.5. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés mellékletét képezi a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás 
során benyújtott árazott költségvetés és a vonatkozó (dokumentáció mellékletét képező) 
tervdokumentáció. 
 
 
2. A szerződés tárgya 
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2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Celldömölk, Koptik Odó u. 11. sz. (531. 
hrsz.)alatt, az ajánlattételi felhívásban és annak valamennyi mellékletében részletezett építőipari 
kivitelezési munkák és a kapcsolódó feladatok (pl. esetlegesen szükséges engedélyeztetési 
feladatok) teljesítését elvégzését, a beruházás 100%-os állapotban Megrendelő részére történő 
átadásával bezárólag. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építőipari kivitelezési 
munkák tárgyát képező ingatlan a Megrendelő tulajdonában áll és a jelen szerződés tárgyát képező 
ingatlanon létrejövő beruházás a Megrendelő tulajdonába kerül.  
 
2.2. A szerződés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a jelen szerződésben, illetve 
annak mellékleteiben és az egyéb dokumentációkban külön nevesítve nincsenek ugyan, de az 
elvállalt munkák komplett megvalósításához szükségszerűen hozzátartoznak. Ezen munkák a Ptk. 
6:244. és 6:245. § szerint többletmunkának minősülnek, így a vállalkozói díjat (átalányár) nem 
növelik. 
 
2.3. Vállalkozó a munkaterületet megismerte, azt a feladat elvállalásához szükséges mértékben 
megvizsgálta. Az építést zavaró közlekedési, társadalmi, technikai és természeti körülményeket az 
elvárható gondossággal a közbeszerzési eljárás során és az eljárás eredményéről szóló értesítés 
ajánlattevőnek való megküldését követően ismételten tanulmányozta és a szerződést ezek 
ismeretében köti meg. 
 
 
3. A szerződés összege 
 
3.1. A szerződésben vállalt munkák vállalkozási díja egyösszegű megállapodásos vállalási áron 
(átalányár):  
nettó vállalási ár: ……………………..Ft   
azaz……………………………………………………………………forint. 
 
Megrendelő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a szerinti tartalékkeretet képez, melynek 
összege 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint. 
 
A tartalékkeret a jelen szerződés 4. sz. mellékletében szereplő, a Vállalkozó által beárazott 
költségvetési kimutatásokban nem szereplő tételekre használható fel az alábbi feltételek mellett: 
 
A tartalékkeret kizárólag a jelen szerződés szerinti építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű 
és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A 
tartalékkeret felhasználható a Ptk. 6:244. §-a szerinti pótmunka elvégzésére. 
 
Vállalkozó a Megrendelő műszaki ellenőre felé írásban köteles bejelenteni a tartalékkeret terhére 
történő munkavégzés iránti igényét. A tartalékkeret felhasználásáról a Megrendelő dönt a műszaki 
ellenőre írásos, indoklással ellátott javaslata alapján. A műszaki ellenőr ezen javaslatban részletesen 
köteles ismertetni mindazon műszaki, szakmai vagy egyéb (pl. jogszabályváltozásból, hatósági 
előírásokból vagy rendelkezésekből eredő) okokat, melyek megítélése szerint kétséget kizáróan 
megalapozzák a tartalékkeret teljes vagy részleges felhasználása feltételeinek fennállását és a 
tartalékkeret terhére elvégzendő munkálatok szükségességét. A műszaki ellenőr javaslatának 
részletesen be kell mutatnia és kétséget kizáróan alá kell támasztania, hogy a Vállalkozó az adott 
kivitelezési munkát műszakilag alátámasztható és indokolt ellenszolgáltatás mellett teljesíti a 
tartalékkeret terhére. 
 
Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a tartalékkeret terhére a munkákat legfeljebb a jelen szerződés 4. sz. 
mellékletében szereplő, a Vállalkozó által beárazott költségvetési kimutatásokban feltüntetett 
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árakon/egységárakon köteles elvégezni, amennyiben az adott munka műszaki tartalma 
egyértelműen megegyezik a 4. sz. melléklet szerinti tétel(ek) műszaki tartalmával. (E vonatkozásban 
Megrendelő műszaki ellenőrének nyilatkozata irányadó). Amennyiben a 4. sz. melléklet nem 
tartalmaz olyan árat/egységárat, mely alkalmazható lenne a tartalékkeret terhére elvégzendő 
munkára, akkor Felek a Megrendelő műszaki ellenőre javaslata alapján lefolytatott egyeztetésük 
eredményének megfelelően, illetőleg amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor építőipari 
szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő véleménye alapján állapítják meg az alkalmazandó 
árat. (Az igazságügyi szakértő költségét Felek egyenlő arányban viselik.) 
 
Felek rögzítik, hogy a fenti szabályokat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdésében 
foglaltakkal összhangban állapították meg. 
 
3.2. A vállalkozási díj teljes körű, az tartalmaz minden járulékos költséget. Megrendelő nyilatkozik, 
hogy a jelen beszerzés hatálya alá tartozó, szolgáltatás nyújtásának minősülő építési-szerelési és 
egyéb szerelési munkák az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) 
bekezdés b) pontja alá tartoznak (fordított ÁFA). 
 
3.3. A teljesítés elszámolása 3 rész-számlával és 1 végszámlával (100 %-os, maradéktalan 
teljesítésnél, sikeres műszaki átadás-átvétel alapján) történik az alábbiak szerint: 
 
A kiszámlázható vállalkozási díj aránya megegyezik a kivitelezési készültségi fokának arányával. 
Ennek megfelelően kifizetési mérföldkövek az alábbiak: 
 

 1. részszámla a 3.1. pont szerinti vállalkozási díj 25 %-áról (huszonöt százalékáról) 25 %-
os műszaki tartalom megvalósítása esetén; 
 

 2. részszámla a 3.1. pont szerinti vállalkozási díj 25 %-áról (huszonöt százalékáról) 50 %-
os műszaki tartalom megvalósítása esetén 
 

 3. részszámla a 3.1. pont szerinti vállalkozási díj 20 %-áról (húsz százalékáról) 70 %-os 
műszaki tartalom megvalósítása esetén; 
 

 végszámla a 3.1. pont szerinti vállalkozási díj fennmaradó 30 %-áról (harminc százalékáról) 
100 %-os műszaki tartalom megvalósítása esetén. 

 
A számlák kibocsátásának a feltétele a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítésigazolás és 
számlarészletező, továbbá a végszámla esetében a hiány- és hibamentes lezárt műszaki átadás-
átvételi jegyzőkönyv mindkét Fél általi aláírása is. A kiállított számlákon a teljesítés napja a teljesítést 
igazoló dokumentum kelte kell, hogy legyen. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki 
átadás-átvételi eljárás lezárása (Ptk. 6:130. § (2) bekezdés a) pontja). 
 
Megrendelő a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-
ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja legkésőbb az építési 
munkaterület átadását követő 15 napon belül. Az előleg elszámolása a végszámlában történik. A 
jelen szerződés esetleges későbbi módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti. 
3.4. Megrendelő a kifizetés során az alábbi szabályok szerint jár el: 
- a Kbt. 135. § (1), (2), (3), (5), (6), (8) bekezdései, 
- 322/205. (X. 30.) Kormányrendelet 19. fejezete, különös tekintettel a Kormányrendelet 32/A. §-
ában és 32/B. §-ában foglaltakra, 
- Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései. 
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3.5. A szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF). Megrendelő 100 % mértékű vissza nem 
térítendő támogatásból kívánja az ellenszolgáltatást fedezni.  
A támogatási szerződés azonosítója:  
EGYH-KCP-16-P-0108, támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma 
 
Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő felhívására a kellő időben minden, tőle észszerűen elvárható 
intézkedést megtesz, illetőleg nyilatkozatot kiad annak érdekében, hogy Megrendelő a támogatási 
forrásokat sikeresen elszámolhassa. A Vállalkozó jelen bekezdésben foglalt kötelezettségének 
megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. 
 
3.6. A vállalkozási díj magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan: 

 a vállalkozó által beépítésre kerülő valamennyi anyag ellenértékét (anyagárat); 

 a munkabért és járulékait; 

 külföldi- és belföldi anyagszállítási- és csomagolási díjakat az ezekben bekövetkező 

 esetleges árváltozásokkal együtt; 

 a forint (HUF) esetleges árfolyamváltozásának többletköltségeit; 

 vámköltségeket, illetékeket és egyéb hasonló költséget; 

 a teljesítéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények, felvonulások megvalósítási és 

 ezek elbontási, elszállítási költségeit; 

 a kivitelezéshez szükséges mindennemű közüzemi díjat, valamint az azok méréséhez 

 szükséges eszközök (almérők) telepítésének költségét; 

 a bontásból, építésből származó hulladék, törmelék szállítási és elhelyezési díját; 

 a meteorológiai hatásokkal szembeni védekezés költségeit; 

 a vízszintes és függőleges anyagmozgatás költségeit; 

 a vállalkozó által használt munkaterület folyamatos őrzésének őrzési költségét; 

 a vállalkozó által végzett munkák megóvási költségeit; 

 a fel- és levonulással kapcsolatos összes költséget; 

 a kivitelezéssel összefüggő szervezési, organizációs tevékenység ellenértékét, és a 

 vállalkozó kivitelezésében megvalósuló tevékenység és a rendelkezésre álló organizációs 

 terület elvárható, ésszerű összehangolását a kapcsolódó Vállalkozókkal, illetve 

 tevékenységekkel. 
 
A fentieken túlmenően a vállalkozási díj magába foglalja továbbá az alábbi díjakat és költségeket: 

 a szállítási, deponálási és lerakóhelyi, közterület bérleti; 

 valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, használati és javítási; 

 különleges körülmények, akadályoztatás miatti; 

 szabadalmi és licencia; 

 jótállási, szavatossági; 

 helyszíni adottságok és körülmények miatti; 

 a kivitelezéshez esetlegesen szükséges – a Megrendelő által nem biztosított – hatósági és 
egyéb kiviteli,behozatali,vám és export- és importengedélyek megszerzésével járó 
engedélyekkel, hozzájárulásokkal kapcsolatos és banki; 

 a bruttó fedezet (úgy, mint: közvetett nem fuvarigényes szállítási költség, főépítés 
vezetőségi általános költség, munkásellátási költség, anyagigazgatási költség, 
vállalatirányítási költség, általános kockázat, nyereség); 

 az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint a mintavételi 
tervben előírt mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségek; 

 a keletkező (veszélyes) hulladékokat megsemmisítő helyre elszállítása és megsemmisítése; 
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 a teljesítés során az építési tevékenységet akadályozó közművek kiváltásának, szükséges 
védőcsövezésének, valamint közműszolgáltató szakfelügyeletének díja; 

 az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződés teljesítéséhez szükséges 
járulékos költségek; 

 az átadási tervdokumentáció, minősítési dokumentáció készítésének díja. 
 
3.7. Vállalkozó a fenti ellenértéken felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem érvényesíthet, a 
vállalkozási díj fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkákra, amelyek jelen szerződés tárgyát 
képezik és a tárgyi kivitelezési munkával kapcsolatosak. 
 
3.8. A hatósági eljárások során a hatóságok részéről felmerülő jogos észrevételek, előírások miatt a 
szerződéses összeg nem módosítható. 
 
3.9. A költségelőirányzatban szereplő, azonban a beruházás során ténylegesen nem realizálódó 
költségelemek/tételek nem érvényesíthetőek. 
 
3.10. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult, 
melynek mértéke a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésére figyelemmel a késedelemmel érintett naptári félév 
első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat 
számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első naptári napján érvényes jegybanki 
alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. 
 
 
4. Teljesítési határidő 
 
4.1. Teljesítési (kivitelezési) véghatáridő: 2018. december 01., mely a sikeres műszaki átadás 
átvételnek a határideje. 
 
4.2. A szerződés szerinti teljesítés lezárására a sikeres műszaki átadás-átvételt követően kerül sor, 
mely során kerül sor a Megrendelő képviselője által elfogadott átadási dokumentáció átadása. 
 
4.3. A határidő teljesítését, valamint az elvégzett munkák átvételét Vállalkozónak kell 
kezdeményeznie, a Megrendelőnek írt előértesítéssel küldött készre-jelentéssel. 
 
4.4. Amennyiben a jelen szerződésben meghatározott valamely határidőt nem a Vállalkozónak (vagy 
a vállalkozóknak) az érdekkörébe tartozó valamely ok (így pl. valamely elháríthatatlan objektív körülmény 
vagy a Megrendelő érdekkörében felmerült valamely ok) következtében előállt akadályoztatás miatt nem 
lehet betartani, akkor az adott határidő – és ennek megfelelően az azt követő határidők is – az 
akadályoztatás időtartamával meghosszabbodnak. 
 
 
5. A Vállalkozó kötelezettségei 
 
5.1. A Vállalkozó az elvállalt munkákat a hatályos jogszabályok, hatósági előírások, kötelező 
szabványok, műszaki normatívák betartásával I. osztályú minőségben köteles elvégezni. 
Vállalkozó kötelessége az ÉME-ek, Műszaki Irányelvek, Technológiai Utasítások, Műszaki 
Feltételek, Alkalmazási Útmutatók előírásainak betartása. Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy 
kizárólag az I. osztályú kivitelezés minősül teljesítésnek, és a jelen szerződés 3.1. pontjában 
meghatározott vállalkozási díj I. osztályú anyagokra és I. osztályú minőségben elvégzett munkára 
vonatkozik. 
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5.2. A munkaterület szabályos elzárását a Vállalkozó köteles folyamatosan biztosítani, köteles 
továbbá Megrendelővel vagy az általa kijelölt személlyel/személyekkel egyeztetni a lebonyolítás 
rendjéről. A munkaterületen az egyes munkaszakaszokat a Vállalkozó csak oly módon végezheti, 
hogy a teljesítéssel érintett területen a gyalogos, illetve gépjármű forgalmat csak a szükséges 
mértékben korlátozza/akadályozza. 
 
5.3. A Vállalkozó köteles elvégezni, illetve elvégeztetni mindazon kivitelezési munkálatokat – 
függetlenül attól, hogy azok mely szakterületet érintik – amelyek a jelen szerződés tárgyát képező 
létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas komplett szolgáltatásához szükségesek. 
 
5.4. A kivitelezés körében a Vállalkozó feladatai közé tartozik a beépítendő anyagok, eszközök, 
készülékek, berendezések saját költségen történő beszerzése, a szükséges minőségvédelmi 
vizsgálatok elvégeztetése, és megfelelőségi igazolások beszerzése, valamint az építési munkákkal 
kapcsolatos alappontok kitűzetése. A Vállalkozó köteles saját költségén gondoskodni a 
személyzetének, anyagainak, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási 
költségek). 
 
5.5. A Vállalkozó saját költségére és felelősségére gondoskodni köteles továbbá az átadás-átvétel 
napjáig a készülő létesítmény és az ahhoz kapcsolódó munkaterület (a tárolt, illetve beépített anyagok, 
készülékek, berendezések, stb.) őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. 
Az építési területen a munkálatok teljes időszaka alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A kárveszély 
az átadás-átvétellel (adott esetben az előzetes átadással) száll át a Megrendelőre. A Vállalkozó köteles 
gondoskodni a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzrendészeti, közegészségügyi és környezetvédelmi 
előírások betartásáról is, az ezek megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. 
 
5.6. Vállalkozó a kivitelezés alatt köteles saját dolgozóival és alvállalkozóinak dolgozóival betartatni 
az általános érvényű hatósági-, szakmai-, és szabvány előírásokat, az ágazati szabványokat, 
szakhatósági előírásokat, minden általa végzett munkára vonatkozó technológiai-, műszaki-, 
balesetelhárítási- és minőségvédelmi előírást. Megrendelő és Vállalkozó szerződéses viszonyában 
előbbiek elmulasztásából vagy be nem tartásából, illetve Vállalkozó bárminemű szakszerűtlen 
tevékenységéből eredő károkozás – a vis maior esetektől eltekintve – Vállalkozó tevékenységének 
következménye, így az ebből származó kártérítési és kár helyreállítási kötelezettségek Vállalkozót 
terhelik. A Vállalkozó alvállalkozóért úgy felel a Megrendelő felé, mintha a munkát maga végezte 
volna. 
 
5.7. Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót. Az építési napló 
vezetésére az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
szabályait kell megfelelően alkalmazni.  Vállalkozó kötelezettsége a mindenkori hatályos 
jogszabályok alapján az építési napló folyamatos vezetése, melyben minden olyan feltétel és állapot 
rögzítésre kerül, mely a létesítmény megvalósításával kapcsolatos. Az építési naplók az átadási 
dokumentáció részét képezik. 
 
5.8. Szerződő Felek képviselői a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt, 
utasítást az építési naplóban kötelesek egymással közölni. Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak 
a Megrendelő részéről (vagy a képviseletében eljáró) és Vállalkozó részéről és képviseletében a 
vállalkozó felelős műszaki vezetője.  
 
Megrendelő részéről vagy a képviseletében eljáró személy: 
Név: Karáth Péter műszaki ellenőr 
Elérhetőség: 30-9108753 
E-mail: karath.peter@cellkabel.hu 
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Vállalkozó felelős műszaki vezetője:  
Név: ……………………………………………………. 
Elérhetőség: ……………………………………………. 
E-mail: ………………………………………………….. 
 
5.9. Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a 
megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az építési 
naplóban rögzíteni. A végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, szerkezet minőségi 
megfelelőségének vitája esetén Megrendelő minőségi vizsgálatot végeztet. Ha a vizsgálat eredménye 
Vállalkozó számára elmarasztaló, annak költségét Vállalkozó köteles viselni és Megrendelő által 
elrendelt bontást vagy cserét Vállalkozó haladéktalanul, költségmentesen köteles elvégezni. 
 
5.10. Ha a kivitelezés során vagy a jótállás és szavatosság ideje alatt a Vállalkozó saját 
tevékenységéhez tartozó szakszerűtlen munkavégzésre vagy csökkent értékű anyagokra 
visszavezethető hiányosságok, hibák merülnek fel, ezeket Megrendelő felszólítására Vállalkozó 
azonnal köteles térítésmentesen megszüntetni. 
 
5.11. Az eltakarásra kerülő munkarészről, az eltakarást megelőző 3 nappal Vállalkozó értesíti 
Megrendelőt, megjelölve az eltakarás időpontját. Megrendelő engedélye nélkül az eltakarásra kerülő 
munkarészt Vállalkozó nem takarhatja el. 
 
5.12. Vállalkozó a kivitelezés időtartama alatt a kivitelezési munkavégzés területén csak érvényes 
munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező, cégjelzéses munkaruhában dolgozó 
munkavállalókat foglalkoztathat. 
 
5.13. Vállalkozó köteles minden biztonságtechnikai rendellenességet Megrendelőnek is jelenteni, a 
munkájával összefüggésben bekövetkező balesetet kivizsgálni, bejelenteni és a szükséges 
intézkedéseket megtenni. 
 
5.14. Alapvetően Vállalkozó és annak alvállalkozói részéről történő cselekményeket úgy kell 
lefolytatni, hogy Megrendelő ne legyen kitéve harmadik fél részéről esetlegesen felmerülő 
igényeknek. Káresemény bekövetkezésekor, vagy bűncselekményre utaló esemény észlelésekor 
Megrendelő tájékoztatása mellett Vállalkozónak haladéktalanul eleget kell tenni a bejelentési, 
feljelentési kötelezettségeinek. 
 
5.15. Vállalkozó a szerződés megkötésével egyidejűleg köteles érvényes biztosítással rendelkezni az 
ajánlattételi felhívásban részletezettek szerint. 
 
Megrendelő mindaddig nem köteles a jelen szerződést aláírni és/vagy a jelen szerződés alapján 
fennálló bármely fizetési kötelezettségeit teljesíteni, amíg a Vállalkozó a jelen szerződésben 
foglaltaknak megfelelő, hatályos biztosítási szerződését és a vonatkozó biztosítási kötvényt nem 
mutatja be Megrendelő részére. A biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 2. sz. mellékletét 
képezi. 
 
Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a jelen szerződés időbeli hatálya alatt folyamatosan 
rendelkezzen a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelő biztosítással. 
 
Vállalkozó a Megrendelő kérése esetén, a Megrendelő kérésének kézhezvételétől számított 5 
munkanapon belül köteles átadni a Megrendelő részére a mindenkor hatályos biztosítási 
szerződésének (és biztosítási kötvényének) mindenkor hatályos változatát, illetve az annak 
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fennállását igazoló okiratokat. Amennyiben a Vállalkozó által megkötött biztosítás vonatkozásában 
bármilyen változás következik be, úgy Vállalkozó Megrendelő külön kérése nélkül is köteles 
haladéktalanul – de legkésőbb a változást 5 munkanappal megelőzően (amennyiben az adott 
változás vonatkozásában ez értelmezhető) – tájékoztatni a Megrendelőt a változás tartalmáról, a 
vonatkozó dokumentumok csatolásával.  
 
A jelen pontban foglaltak megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. 
 
5.16. A létesítménybe csak olyan anyagok, stb. építhetők be, amelyeket a Megrendelő jóváhagyott 
és egyébként az MSZ szabvány, egyéb előírásokban rögzített követelményeknek megfelelnek, illetve 
az egészségügyre vonatkozó előírások szerinti minőségtanúsítással rendelkeznek. Vállalkozó a jelen 
szerződés teljesítése során kizárólag új anyagokat használhat fel. 
 
5.17. A Vállalkozó teljesítésében alvállalkozóként csak olyan cégbíróságon bejegyzett cég vagy 
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó vehető igénybe, aki nem tartozik a Kbt. 62. 
§ (1) és (2) bekezdések hatálya alá. 
 
5.18. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezete(ke)t a Kbt. 65. 
§ (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 
Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni. E szervezet(ek) 
bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével maradhat el, továbbá 
helyette/helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek figyelembevételével vonható be 
más szervezet (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő jogutódlás eseteit is). 
 
Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti szervezet(ek) jelen szerződés időbeli hatálya alatti 
rendelkezésre állásának nem szerződésszerű biztosítása esetén Megrendelő érintett szervezetenként 
és naponként 50.000,- Ft (ötvenezer forint) kötbér felszámítására jogosult Vállalkozóval szemben, 
továbbá jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az alkalmasság 
igazolásához bemutatott szervezet(ek), vagy helyette/helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben 
rögzítettek figyelembevételével bevont más szervezet(ek) rendelkezésre állása hiányával érintett – 
előzőek szerinti – napok száma az összesen 15 (tizenöt) napot eléri. 
 
Amennyiben a Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
igazolásához más szervezet kapacitásaira támaszkodva felelt meg, a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján 
az a szervezet, amelynek adatait a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során 
a Vállalkozó a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználta, a Ptk. 6:419. §-ában 
foglaltak szerint kezesként felel a Megrendelőt a Vállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás 
teljesítésével összefüggésben ért károk megtérítéséért. 
 
5.19. Vállalkozó a beruházással kapcsolatban rádió, TV vagy sajtó útján közzétett közleménytételre 
csak Megrendelővel való egyeztetést követően jogosult. Kizárólag a Megrendelő jogosult a 
munkaterületet elhatároló kerítéseken reklámot elhelyezni, azonban külön jóváhagyás után a 
Vállalkozó és alvállalkozói Megrendelővel előzetesen egyeztetett módon és méretben – elhelyezheti 
emblémáját, tájékoztató tábláját. 
 
5.20. A Vállalkozó köteles olyan telephelyre elszállítani a bontásból, építésből származó hulladékot 
és törmeléket, mely telephely rendelkezik a hulladék fogadásával kapcsolatos hatósági engedéllyel. 
A hulladék elszállítását és átvételét bizonylatokkal igazolni szükséges. Az építési törmelék és 
hulladék kezelésével (minősítése, szállítása és tárolása) kapcsolatban Vállalkozó köteles betartani a 
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 
7.) Kormányrendeletben foglaltakat. A bontásból származó – működőképes, egyéb helyen beépíthető – 
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anyagokat, berendezéseket elszállítani csak a Megrendelő, vagy annak megbízottja írásos 
hozzájárulásával lehet. 
 
5.21. A Vállalkozó a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi eszközzel (berendezéssel) és 
szakemberrel rendelkezni köteles. 
 
5.22. Amennyiben tervezői művezetés indokolt a teljesítés során, úgy annak ellenértéke a 
Vállalkozót terheli. 
 
5.23. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése során személye csak a Kbt. 139. 
§-ában rögzítettek figyelembevételével változhat meg. A jelen szerződést és a szerződésben vállalt 
kötelezettségeit Vállalkozó át nem ruházhatja, jogosult viszont a szerződés teljesítése során – a Kbt-
ben foglaltak szerinti feltételek szerint – alvállalkozót igénybe venni. 
 
A szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által bevonni kívánt, a jelen szerződés megkötésekor ismert 
alvállalkozók adatait a Vállalkozó által a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen 
szerződés 6. sz. mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza. 
 
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó új alvállalkozó bevonására csak a Kbt-ben foglalt feltételekkel 
jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen szerződés 6. sz. melléklete szerinti 
nyilatkozat aktualizált, a Vállalkozó által cégszerűen aláírt 4 eredeti példányának Megrendelő részére 
történő megküldésével köteles teljesíteni.  
 
Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 6. sz. mellékletét érintő változásról – 
ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói teljesítésének arányának megváltozását 
– Vállalkozó a jelen szerződés 6. sz. melléklete szerinti nyilatkozat aktualizált, a Vállalkozó által 
cégszerűen aláírt 4 eredeti példányának Megrendelő részére történő megküldésével köteles 
bejelenteni. 
 
A jelen szerződés 6. sz. mellékletének előzőekben rögzítettek szerinti változása nem minősül a jelen 
szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti, aktualizált mellékletet Vállalkozó 
– a benyújtás sorrendjében – folytatólagos alszámozással (6/1., 6/2., 6/3. stb.) ellátva köteles 
benyújtani a Megrendelő részére. 
 
A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során korlátozás 
nélkül jogosult ellenőrizni az építési napló adatai alapján, hogy a jelen szerződés teljesítésében a 
Vállalkozó oldalán a jelen szerződés 6. sz. melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt. 
 
 
6. Felek együttműködése 
 
6.1. A szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek 
eljárni. Ennek során a feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelem-felhívási kötelezettség 
terheli minden olyan körülmény tekintetében, amely a szerződésszerű teljesítést befolyásolhatja. Így 
pl. a Vállalkozó értesítési kötelezettsége kiterjed különösen a teljesítés minőségét, határidejét érintő 
körülményekre, az anyagbeszerzés akadályaira, pótmunkák elvégzésének szükségességére; a 
Megrendelő értesítési kötelezettsége, pedig elsősorban a fizetési képességével kapcsolatos 
körülmények, valamint a jelen szerződés műszaki tartalmát meghaladó munkák elvégzésére irányuló 
igényei tekintetében áll fenn. Az együttműködés keretében mindegyik fél köteles képviselője útján 
részt venni a másik fél által kezdeményezett kooperációs megbeszéléseken. Mindegyik fél köteles 
minden tőle elvárható intézkedést megtenni a károk megelőzése, valamint az esetleg már 
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bekövetkezett károk enyhítése érdekében. 
 
6.2. Vállalkozó alvállalkozói felé köteles jelen szerződésben meghatározott teljesítési feltételeket 
betartatni, Megrendelő az egyes alvállalkozói szerződések tartalmi elemeit meghatározhatja. 
Megrendelő az alvállalkozói szerződéseket bármikor jogosult ellenőrizni. Vállalkozó, illetve az 
alvállalkozó köteles az általa igénybe vett alvállalkozóval kötött szerződéstől elállni, ha olyan 
körülmény következik be, ami miatt az alvállalkozó a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés hatálya alá 
tartozónak minősül. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt-ben rögzített, az alvállalkozók 
vonatkozásában irányadó szabályokkal – ideértve különösen a Kbt. 138. § (1) bekezdésében és 138. 
§ (5) bekezdésében foglaltakat –, továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben – ideértve 
különösen annak 32/A. és 32/B. §-ait – az alvállalkozók vonatkozásában rögzített szabályokkal 
maradéktalanul tisztában van és minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása 
érdekében (pl. a Kbt. 138. § (5) bekezdése, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (2) 
bekezdése szerinti kikötést érvényesíti az alvállalkozókkal kötött szerződéseiben), továbbá a jelen 
szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy e kötelezettségei megszegése a részéről 
súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Megrendelő jogosulttá válik a jelen szerződés 
azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá Vállalkozóval szemben a jelen 
szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is korlátozás nélkül 
érvényesíthetők. 
 
6.3. Megrendelő és Vállalkozó megállapodnak abban, hogy valamennyi, a jelen szerződéssel 
kapcsolatos dokumentum a Megrendelő tulajdonát képezi. Megrendelő jogosult továbbá 
költségmentesen másolatokat kapni – beleértve a reprodukálható másolatokat –, Vállalkozó 
terveiről, rajzairól, specifikációiról és más, a jelen szerződéssel kapcsolatos dokumentumairól - azon 
célból, hogy azokat(a) az építési munkák befejezésével, amennyiben Vállalkozó teljesítését 
megszüntetik, (b) az építési munkákkal összefüggő bármely változással, módosítással vagy 
bővítéssel és (c) az építési-karbantartási munkákkal összefüggő tevékenységgel kapcsolatban 
használják. 
 
6.4. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés keretében átvett dokumentációkat csak a 
jelenszerződés alapján, a vállalt feladat teljesítése érdekében használják fel. 
 
6.5. A Megrendelő bármikor ellenőrizheti a munkavégzés bármely fázisát függetlenül attól, hogy 
azt maga a Vállalkozó vagy más vállalkozók végzik. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője útján 
köteles gondoskodni arról, hogy az ellenőrzés feltételei biztosítottak legyenek, így pl. köteles 
előzetesen értesíteni a Megrendelő műszaki ellenőrét arról, ha valamely munkarész eltakarásra 
kerülne. 
 
6.6. Ha a Megrendelő részéről olyan pótmunka igény merül fel, amelynek elvégzése műszakilag 
nem feltétlenül szükséges a létesítmény rendeltetésszerű használatához, akkor a Vállalkozó az igény 
közlésétől számított nyolc napon belül ajánlatot tesz a pótmunka elvégzésére és annak díjazására. 
Az ilyen pótmunka elvégzésére a Vállalkozó csak akkor köteles, ha arra nézve megállapodás (amely 
történhet a jelen szerződés módosításával vagy külön szerződéssel) jött létre a felek között, a Kbt. 
és a jelen Szerződés vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett. 
 
6.7. Megrendelő biztosítja a Vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a munkaterület 
zavartalan megközelítését és annak birtokbavételét, és lehetővé teszi, hogy a munkaterületen a 
Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója/alvállalkozói az alábbi napokon, az alábbiak szerinti 
időablakokban folyamatosan végezze/végezzék a kivitelezési munkákat:  
 

Hétfő – Péntek: 6 – 18 óra 
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Szombat: 6 – 18 óra 
 
Felek rögzítik, hogy a fentiekben rögzítettektől eltérő időpontokban és vasárnapi napokon való 
munkavégzésre csak Megrendelő kifejezett, előzetes írásos hozzájárulása esetén van lehetőség. 
 
6.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás 
elvének érvényesítése jegyében – a jelen szerződés teljesítése, illetve teljesülése során a Kbt. 142. §-
ában rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. Megrendelő ennek keretében köteles a 
Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdésében rögzített esetekben és körben 
adatot szolgáltatni, melyet Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz.    
 
 
7. A teljesítések átvétele 
 
7.1. A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le. A felek 
megállapodhatnak abban, hogy a Megrendelő egyes műszakilag elkülöníthető munkarészeket még 
az átadás-átvételi eljárást megelőzően ideiglenes jelleggel átvesz (előzetes átadás).  
 
7.2. A kivitelezés befejezésének időpontjáról a Vállalkozó legalább 7 munkanappal korábban 
köteles a Megrendelőt írásban értesíteni (készre jelentés), melyet követően Megrendelő kitűzi az 
átadás-átvételi eljárás megindításának időpontját. 
 
7.3. Az átadás-átvétel eredményéről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a teljesítés 
Megrendelő általi megvizsgálása alapján felfedezett mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, ezek 
összértékét, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket (pl. 
hiánypótlási, illetve kijavítási határidők, igényelt díjleszállítás összege). A jegyzőkönyvben 
feltüntetett hibák tekintetében a szavatossági jogok érvényesítésére az elévülési idő az átadás- 
átvétel befejezésének napján kezdődik. 
 
7.4. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a létesítmény olyan jelentéktelen hibái, 
hiányosságai miatt, amelyek a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák. 
 
7.5. A Megrendelő a kivitelezési munkák átadás-átvételi eljárás során észlelt hibáinak, hiányainak 
kijavításához, illetve pótlásához szükséges összeget visszatarthatja. A végszámla kiállítására csak az 
eredményes átadás-átvétel, illetve (adott esetben) sikeres próbaüzem lezárása után kerülhet sor. 
 
7.6. Az átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni a beépített 
anyagok, szerkezetek, műszaki berendezések megfelelőségi igazolásait (garancialeveleket, minőségi 
tanúsítványokat, stb.), valamint mindennemű olyan dokumentumot, amely a használatbavételi 
engedély kiadásához szükséges. A munkák műszaki átvétele csak 4 példány megvalósulási 
tervdokumentáció és a használatbavételi engedély kiadásához szükséges dokumentumok teljes körű 
átadása után fejeződhet be. 
 
7.7. Az átvétel jogszerű megtagadása esetén a Megrendelő póthatáridőt tűz ki. Ha és amennyiben e 
határidő is eredménytelenül telt el, akkor gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait. 
 
7.8. A Felek a műszaki átadás-átvételtől számított egy éven belül utó felülvizsgálati eljárást 
folytatnak le. Az utó felülvizsgálati eljárást a Megrendelő készíti elő, kitűzi annak időpontját és 
meghívja arra a Vállalkozót, valamint az építési munkával érintett egyéb szervezeteket. A meghívót 
az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a 
Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak 
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jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a résztvevőknek a hibákkal, 
hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok 
pótlására vállalt határidőt. Az utó felülvizsgálat során észlelt és jegyzőkönyvezett hiányok pótlására, 
hibák kijavítására a Vállalkozó legkésőbb 30 napon belül köteles. Az átadás-átvételt követően észlelt 
hibák kijavítását - létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozó, valamint a további 
károsodás veszélyével járó hibák kivételével - csak az utó felülvizsgálat keretében lehet igényelni. 
 
 
8. Jótállási és szavatossági feltételek 
 
8.1. Vállalkozó a vonatkozó hatályos törvényi szabályozásokban, rendeletekben és Magyar 
Szabványban előírt teljes körű jótállást és szavatosságot vállal a vállalkozási szerződés keretében 
megvalósult műszaki tartalom szerinti munkákra, berendezésekre és szerelvényekre. A Vállalkozó 
egységes jótállási kötelezettsége a sikeres átadás-átvételtől számított ….. (…………..) hónap1, azzal, 
hogy amennyiben bármely, a jelen szerződés teljesítéséhez felhasznált, beépített, beszerelt anyag, 
termék, berendezés, alkatrész vonatkozásában annak gyártója ennél hosszabb idejű jótállást vállal, 
akkor az ilyen anyag, termék, berendezés, alkatrész vonatkozásában ezen, hosszabb jótállási 
időtartam irányadó. 
 
8.2. A jótállás és szavatosság kezdete a sikeres átadás-átvétel napja. A jótállási és szavatossági idő 
az esetleges javítástól számítva a javított részekre vonatkozóan az érvényes jogszabályok szerint 
határozandó meg. A jótállási és szavatossági idő a javított rész vonatkozásában a mindenkor 
hatályos jogszabályok szerint számítandó, alapértelmezésben újra indul. 
 
8.3. A vállalkozási szerződés keretében megvalósult műszaki tartalom szerinti munkákra az átadás-
átvételkor érvényben lévő jótállási és szavatossági rendelkezések is vonatkoznak. Hibabejelentés 
esetén a Vállalkozó annak kézhezvételét követő 72 órán belül köteles a helyszínre kiszállni és 
dokumentált hibafeltáró vizsgálatot tartani, valamint a hiba elhárításáról intézkedni. Ebben a 
nyilatkozatban a Vállalkozó ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan 
kiküszöbölése érdekében megtett, beleértve a hiba megszüntetésének időpontját, határidejét. 
 
8.4. Az elvégzett javításról a Vállalkozó által kiállított igazolás 1 példányát a Megrendelő részére 
megküldi. 
 
8.5. Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége esetén nem szünteti meg, 
nem vállalja (nem ismeri el) vagy késedelmesen szünteti meg, Megrendelő jogosult, Vállalkozó 
előzetes értesítése után, azt más kivitelezővel elvégeztetni Vállalkozó költségére. Ezen költséget 
Vállalkozó utólag nem vitathatja. 
 
 
9. Szerződésszegés 
 
9.1. Szerződő felek a Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére az alábbi kötbérfizetési 
kötelezettségben állapodnak meg:  
 
Késedelem esetén a Vállalkozó a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás nettó 
ellenértéke 0,5%-a/nap (a késedelem első napjától), de maximum a tartalékkeret és ÁFA nélkül 
számított ellenszolgáltatás 15 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles megfizetni. 
 

                                                      
1 A NYERTES AJÁNLATTEVŐ AJÁNLATA ALAPJÁN TÖLTENDŐ KI SZÁMMAL ÉS BETŰVEL KIÍRVA 

IS. 
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Felek rögzítik, hogy a Megrendelő jogosulttá válik a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, 
amennyiben a jelen pont szerinti késedelmi kötbér eléri a maximumát. 

 

9.2. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér megfizetése a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége 
alól nem mentesít. 
 
9.3. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a Vállalkozó kártérítési felelősségét, melyért helytállni 
tartozik. 
 
9.4. Vállalkozó mentesül a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy 
kötelezettségeit vis-maior miatt nem tudta teljesíteni. A Megrendelőt az akadály beálltáról és 
megszüntetéséről haladéktalanul, utólag is igazolható módon értesíteni kell. 
 
9.5. Megrendelő jogosult a kötbér mértékének megfelelő összeggel csökkentett díjat fizetni 
Vállalkozó felé (beszámítás). 
 
9.6. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően a kötbérek abban az esetben érvényesíthetők, ha 
a Vállalkozó, olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.  
 
9.7. A szerződés biztosítékai: 
 
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésének 
biztosítására teljesítési biztosítékot és jóteljesítési biztosítékot köteles a Megrendelő rendelkezésére 
bocsátani. 
 
A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a biztosítékok, azok összeg és / vagy 
azok igénybevételének feltételei semmilyen tekintetben nem korlátozzák a Vállalkozó jelen 
szerződés alapján fennálló felelősségét. 
 
9.7.1. Felek a teljesítési biztosíték Vállalkozó általi rendelkezésre bocsátása tárgyában az alábbiak 
szerint állapodnak meg: 
 
A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles a jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg a 
szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, 
tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának (azaz Öt 
százalékának) megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújtani. 
 
A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a fenti, meghatározott mértékű teljesítési biztosítékot a Kbt. 
134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, vagy akár ezen biztosítéki formák vegyes 
alkalmazásával – így például részben garancia, részben óvadék formájában, stb. – jogosult nyújtani, 
választása szerint. 
 
A teljesítési biztosítékot a Megrendelő a Kbt-ben írt feltételek mellett, a jelen szerződés szerinti 
feladatok elmaradásából fakadó igényei érvényesítésére veheti igénybe. 
 
A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő mindaddig nem köteles a jelen szerződés alapján 
fennálló kötelezettségeit teljesíteni, amíg a Vállalkozó a teljesítési biztosíték nyújtására vonatkozó 
kötelezettségének nem tesz szerződésszerűen eleget. 
 
Amennyiben a teljesítési biztosíték pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy 
készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 
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kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény formájában kerül rendelkezésre bocsátásra, az okiratnak 
az 1. sz. mellékletben foglaltaknak és a következő követelményeknek is meg kell felelnie: A 
visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnali teljesítési garanciát/okiratot/kötelezvényt a 
Vállalkozó az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely állam vagy a 
Svájci Államszövetség területén székhellyel rendelkező pénzügyi intézménnyel/biztosítóval köteles 
kiállíttatni. A teljesítési garanciára/okiratra/kötelezvényre a magyar jog irányadó. A teljesítési 
garanciából/okiratból/kötelezvényből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, 
megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely jogvita 
tekintetében a Szombathelyi Járásbíróság / Szombathelyi Törvényszék jogosult eljárni. 
 
Amennyiben a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot részben vagy egészben óvadék formájában 
nyújtja annak összegét a Megrendelő ……………………………. számú bankszámláján köteles 
letétbe helyezni, és a visszavonhatatlan átutalás megtörténtét és a Vállalkozó bankszámlájának 
előzőek szerinti megterhelését igazoló teljes bizonyító erejű banki igazolást köteles átadni a 
Megrendelő részére. A teljesítési óvadék letétbe helyezési kötelezettség a teljesítési óvadék 
összegének a Megrendelő bankszámláján történt maradéktalan jóváírásakor minősül pénzügyileg 
teljesítettnek. Megrendelő az ilyen módon letétbe helyezett összeg után kamatot nem fizet. 
 
A teljesítési biztosíték érvényességét a Vállalkozó köteles megfelelően meghosszabbítani, ha 
bármilyen okból a jelen Szerződés szerinti feladatok maradéktalan teljesítésére a végteljesítési 
határidőig nem kerülne sor. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés szerinti 
meghosszabbításnak és / vagy kicserélésnek a Vállalkozó legkésőbb a Megrendelőnél lévő (lejáró) 
teljesítési biztosíték lejártát 5 naptári nappal megelőzően köteles eleget tenni és a Megrendelő 
részére a meghosszabbított és / vagy új teljesítési biztosítékot átadni.  
 
Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a meghosszabbított és / vagy új teljesítési biztosíték 
Megrendelő részére határidőben történő átadását, úgy a Megrendelő jogosult a teljesítési biztosíték 
teljes összegét lehívni.  
 
A Megrendelő a teljesítési biztosítékot attól a naptól számított 5 naptári napon belül szabadítja fel 
külön nyilatkozatával és küldi vissza és / vagy fizeti vissza, amikor a jelen szerződésben felsorolt 
vállalkozói teljesítési feladatok maradéktalanul teljesítésre kerültek és a Vállalkozó a jóteljesítési 
biztosíték átadására vonatkozó kötelezettségének eleget tett. Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja 
a jóteljesítési biztosíték Megrendelő részére határidőben történő átadását, úgy Megrendelő jogosult 
a teljesítési biztosítékot lehívni és azt óvadékként a továbbiakban jóteljesítési biztosítékként kezelni. 
 
9.7.2. A Felek a jóteljesítési biztosíték Vállalkozó általi rendelkezésre bocsátása tárgyában az 
alábbiak szerint állapodnak meg: 
 
A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének időpontjától a szerződés hibás 
teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános 
forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának (azaz Öt százalékának) megfelelő összegű 
jóteljesítési biztosítékot nyújtani. 
 
A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a fenti, meghatározott mértékű jóteljesítési biztosítékot akár a 
Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, vagy akár ezen biztosítéki formák vegyes 
alkalmazásával – így például részben garancia, részben óvadék formájában, stb. – jogosult nyújtani, 
választása szerint. 
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A Felek rögzítik, hogy a jóteljesítési biztosítéknak a Vállalkozót terhelő ….. (…………..) hónapos2 
általános jótállási időszakot kell lefednie.  
 
A jóteljesítési biztosítékot a Megrendelő a Kbt-ben írt feltételek mellett, a szerződés Vállalkozó 
általi hibás teljesítése miatti jótállási és szavatossági igényei - ideértve mind a kellék, mind a 
jogszavatossági igényeket - érvényesítésére veheti igénybe.  
 
A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles a jóteljesítési biztosítékot a jóteljesítési biztosíték 
időtartama lejártát követően is mindaddig folyamatosan fenntartani (meghosszabbítani) és a 
Megrendelő rendelkezésére bocsátani, amíg a Vállalkozó maradéktalanul és szerződésszerűen eleget 
nem tesz a jóteljesítési biztosíték időtartama alatt felmerült szerződéses, jótállási és / vagy 
szavatossági kötelezettségeinek és / vagy amíg a jelen Szerződés alapján – figyelemmel a jótállási 
idő meghosszabbodására és / vagy újrakezdődésére is – általános jótállási és / vagy szavatossági 
kötelezettsége bármilyen tekintetben egyébként fennáll. 
 
Amennyiben a jóteljesítési biztosíték pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy 
készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény formájában kerül rendelkezésre bocsátásra, az okiratnak 
az 1. sz. mellékletben foglaltaknak és a következő követelményeknek is meg kell felelnie: A 
visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnali jóteljesítési garanciát/okiratot/kötelezvényt a 
Vállalkozó az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely állam vagy a 
Svájci Államszövetség területén székhellyel rendelkező pénzügyi intézménnyel/biztosítóval köteles 
kiállíttatni. A jóteljesítési garanciára/okiratra/kötelezvényre a magyar jog irányadó. A jóteljesítési 
garanciából/okiratból/kötelezvényből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, 
megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely jogvita 
tekintetében a hatáskörrel és illetőséggel rendelkező tekintetében a Szombathelyi Járásbíróság / 
Szombathelyi Törvényszék jogosult eljárni. 
 
Amennyiben a Vállalkozó a jóteljesítési biztosítékot részben vagy egészben óvadék formájában 
nyújtja annak összegét a Megrendelő …………………… számú bankszámláján köteles letétbe 
helyezni, és a visszavonhatatlan átutalás megtörténtét és a Vállalkozó bankszámlájának előzőek 
szerinti megterhelését igazoló teljes bizonyító erejű banki igazolást köteles átadni a Megrendelő 
részére. A jóteljesítési óvadék letétbe helyezési kötelezettség a jóteljesítési óvadék összegének a 
Megrendelő bankszámláján történt maradéktalan jóváírásakor minősül pénzügyileg teljesítettnek. 
Megrendelő az ilyen módon letétbe helyezett összeg után kamatot nem fizet. 
 
9.7.3. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerint az előírt biztosítékok rendelkezésre 
álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, nem írható elő a követelés 
kielégítése esetére a Vállalkozó számára a biztosíték meghatározott mértékű folyamatos 
fenntartására vonatkozó kötelezettség.  
 
 
10. Megrendelői szolgáltatások és egyéb kötelezettségek 
 
10.1. A Megrendelő a kivitelezéshez szükséges dokumentumokat jelen szerződés aláírásával 
egyidejűleg átadja a Vállalkozó részére. 
 
10.2. Megrendelő a munkaterület átadásával egyidejűleg a víz és elektromos energia csatlakozási 
pontok helyét bemutatja. A munkaterület átadás időpontját szerződő felek külön egyeztetik. 

                                                      
2 A NYERTES AJÁNLATTEVŐ AJÁNLATA ALAPJÁN TÖLTENDŐ KI SZÁMMAL ÉS BETŰVEL KIÍRVA 

IS. 
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10.3. A Megrendelő megbízottja a Vállalkozó által vezetett építési naplóba legalább 8 
munkanaponként bejegyzést végez, az eltakarásra kerülő munkákat soron kívül ellenőrzi és 
rendelkezik a munka tovább folytatásáról. A bejegyzés elmaradása a kivitelezői munka végzését 
nem akadályozhatja. A megrendelői bejegyzés elmaradása következtében esetlegesen felmerülő 
problémáért a Vállalkozót felelősség nem terheli. 
 
 
11. Munkavédelmi előírások 
 
11.1. A Vállalkozó a munkaterületen csak akkor kezdheti meg a munkát, ha ott a biztonságos és az 
egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei minden tekintetben – személyi, tárgyi, 
környezeti tényezők – biztosítva vannak. 
 
11.2. A Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik azért, hogy mind alvállalkozói, mind 
alkalmazottai a munka megkezdésekor, illetve a munkahely vagy munkakör megváltozásakor, új 
kockázatok megjelenésekor, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
követelményeinek megváltozásakor olyan munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatásban 
részesüljenek, hogy elsajátítsák az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
elméleti és gyakorlati ismereteit, és a foglalkoztatás, illetve munkavégzés teljes időtartama alatt 
rendelkezzenek azokkal. A Vállalkozónak a veszélyforrásokat és az ellenük való védekezés módját, 
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit az érintett 
munkavállalókkal meg kell ismertetni. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Vállalkozó köteles a 
munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatást alvállalkozói részére is továbbadni. A Vállalkozó 
egyetemlegesen felel a kivitelezésbe általa bevont alvállalkozók tevékenységeiért. 
 
11.3. A Vállalkozó a munkavállalói, alvállalkozói munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatásait az 
építési-szerelési naplóban vagy külön jegyzőkönyvben köteles dokumentálni, és a jegyzőkönyv egy 
másolati példányát, valamint a munkavállalók szakmai, illetve orvosi alkalmasságára vonatkozó 
dokumentumok másolatait helyszínen tartani és Megrendelő kérésére bemutatni. 
 
11.4. A Vállalkozó a kivitelezési munkák alatt köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni 
vagy megbízni), aki a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
8.§-ában meghatározott feladatokat látja el. 
 
11.5. A Vállalkozónak biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határoznia az építési 
munkahely figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és 
biztonsági követelményeket, különös tekintettel a Rendelet 10.§-ában meghatározottakra. A 
tervnek tartalmaznia kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek a Rendelet 2. számú 
mellékletében felsorolt munkák veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják (pl. vészhelyzeti elhárítási 
terv). 
 
11.6. A Vállalkozó az általa munkavégzés céljára átvett építési munkaterületen észlelt, a 
tevékenységet érintő bármilyen munkabiztonsági szabálytalanságot, közvetlen vagy közvetett 
veszélyforrást haladéktalanul köteles írásban jelenteni a Megrendelő képviselője felé. A Vállalkozó 
emellett köteles az általa észlelt baleseti veszélyhelyzet kockázatát megszüntetni, illetve a 
legminimálisabb szintre csökkenteni. 
 
11.7. A Vállalkozónak a munkaterület átvételét követően kötelessége a munkát a hatályos, 
munkavédelemről szóló jogszabályokban, előírásokban (különösen a munkavédelemről szóló 1993. 
évi XCIII. törvényben, valamint a 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendeletben) foglaltaknak 
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megfelelően végezni. 
 
11.8. Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat 
egyidejűleg foglalkoztatnak, azaz a kivitelezésben több önálló vállalkozó vesz részt, ott Vállalkozó 
elkészíti, illetve ellenőrzi a munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet. A munkabiztonsági 
előírások be nem tartása miatt másnak okozott kárért a Vállalkozót teljes körű felelősség terheli. 
 
11.9. A Vállalkozónak anyagot, terméket mozgatnia csak az anyag, termék tulajdonságainak 
megfelelő, arra alkalmas eszközzel, a kijelölt helyen és módon, a súly-és mérethatárok betartásával 
szabad. A veszélyes anyagok biztonsági adatlapját köteles a helyszínen tartani, és a munkavállalókat 
köteles az adatlap alapján kioktatni, és abban foglaltakat betartatni. 
 
11.10. A Vállalkozónak az olyan járművekre, amelyek a közforgalomban nem vesznek részt, a 
járművek munkaterületen tartásának műszaki feltételeiről rendelkező előírásokat kell alkalmazni. 
 
11.11. A Vállalkozónak a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket írásban meg 
kell határoznia, azokkal a munkavállalóit el kell látnia és használatukat meg kell követelnie. Az 
egyéni védőeszközök minősítő bizonyítványait, felülvizsgálati dokumentációit, illetőleg azok hiteles 
másolatait a helyszínen kell tárolni és a Megrendelő kérésére azokat be kell mutatni. 
 
11.12. A Vállalkozó a helyszínen köteles biztosítani az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeit. 
 
11.13. A Vállalkozó a munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a munkahelyekre, a technológiákra, a 
munkaeszközökre, az egyéni védőeszközökre vonatkozó jogszabályokban, szabályzatokban és 
szabványokban meghatározottakat köteles a kivitelezés során maradéktalanul betartani és 
betartatni. 
 
11.14. A Vállalkozó a munkavégzés helyszínén csak olyan munkaeszközt tarthat és üzemeltethet, 
mely az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti, és 
rendelkezik az adott munkaeszközre érvényes, külön jogszabályban meghatározott megfelelőségi 
nyilatkozattal, illetve megfelelőségi tanúsítvánnyal, és a berendezésen a munkabiztonsági üzembe 
helyezési eljárást lefolytatták, üzemeltetését írásban elrendelték, azokon az időszakos 
munkabiztonsági felülvizsgálatokat elvégezték. A fenti munkabiztonsági dokumentációkat, illetve 
azok hiteles másolatait a Vállalkozó köteles a helyszínen tárolni, és azokat Megrendelő kérésére 
bemutatni. 
 
11.15. A Megrendelő képviselője a munka-, tűz- és környezetvédelemre vonatkozó rendelkezések, 
előírások Vállalkozó részéről történő betartását a helyszínen bármikor ellenőrizheti. Ha a 
Megrendelő képviselője azt észleli, hogy a Vállalkozó ezen előírásokat nem tartja be maradéktalanul, 
felhívja a Vállalkozót a kötelezettségszegés azonnali megszüntetésére. Amennyiben a Vállalkozó 
ezen felszólításnak 24 órán belül nem tesz eleget, illetve a hiányosságok az ismételt helyszíni szemle 
során továbbra is fennállnak, úgy a Megrendelő a következő intézkedéseket teheti: 

˗ a Vállalkozó kötelezettségszegéssel érintett tevékenységének folytatását azonnali hatállyal 
megtiltja, e veszély elhárítására irányuló tevékenységek kivételével; 

˗ a Vállalkozó veszélyek elhárítására tett intézkedéseit köteles a Megrendelő képviselőjével 
egyeztetni, késedelmes, szakszerűtlen intézkedés esetén a Megrendelő jogosult a 
veszélyhelyzetet, szabálytalanságot a Vállalkozó költségére megszüntetni; 

˗ a Megrendelő munkavédelmi szakembere jogosult az ellenőrzés költségét (az Mvt. szerinti) 
ismétlődő, vagy súlyos szabálytalanságok észlelése esetén a Vállalkozóra terhelni. 

 
11.16. A munkaterületen ellenőrzést végző hatóságok vizsgálatainál a Vállalkozó csak saját 
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tevékenységét és saját munkavállalóit érintően tehet nyilatkozatot, továbbá a vizsgálat során 
meghatározott kötelezettségeit azonnali hatállyal köteles végrehajtani. Amennyiben a 
munkaterületen tartott hatósági ellenőrzések következményeként a Megrendelővel szemben az 
ellenőrzést végző hatóságok bírságot szabnak ki a Vállalkozó mulasztásából, szabálytalan 
munkavégzésből eredően, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek ily módon okozott kárt 
megtéríteni, a Megrendelő, pedig jogosult a Vállalkozóval szemben bármilyen jogcímen fennálló 
tartozásába a kártérítés címén fennálló követeléseket beszámítani. 
 
11.17. A Vállalkozó csak munkajogilag maradéktalanul rendezett, a szükséges biztosításokkal 
rendelkező munkavállalókat foglalkoztat, a Megrendelő fentiek elmulasztásából eredő kárát 
(hitelrontás, üzletvesztés, stb.) megtéríti. 
 
11.18. A Vállalkozó a munkaterületen folytatott bárminemű tevékenysége során a tűzvédelmi 
előírásokban [54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról]meghatározottakat maradéktalanul köteles betartani. A Megrendelőnek fenti 
mulasztásokból eredő kárát köteles megtéríteni. 
 
11.19. A Vállalkozó a végzett tevékenységétől, a munkahely jellemzőitől, a munkaeszközöktől, az 
anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaitól függően, az általa átvett munkaterületet köteles az 
esetlegesen keletkező tüzek leküzdésére alkalmas eszközökkel ellátni. Vállalkozó Megrendelő ez 
irányú utasítását haladéktalanul köteles teljesíteni. 
 
11.20. Vállalkozó az átvett munkaterületen köteles rendet és tisztaságot tartani, és a 
tevékenységéből származó hulladékot szelektíven gyűjteni. 
 
11.21. Vállalkozó a munkavállalóit ért munkabalesetet és munkavállalói által okozott tűzesetet, 
környezetszennyezést köteles a Megrendelőnek haladéktalanul bejelenteni, és a Megrendelőt annak 
kivizsgálásába bevonni. A munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzőkönyvet az illetékes szervekhez 
történő továbbítás előtt a Vállalkozó köteles Megrendelőnek jóváhagyásra megküldeni. A 
Vállalkozó köteles a Megrendelő által jóváhagyott munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzőkönyv 
egy eredeti példányát, a munkabalesetet, káresetet követő hónap 8-ig a Megrendelő részére 
megküldeni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelővel szemben a bekövetkezett 
munkabalesettel, káresettel kapcsolatosan semminemű kivizsgálási, kártérítési, anyagi felelősség 
áthárítási követeléseket nem támaszt, ilyen igénnyel a Vállalkozó a Megrendelő felé nem léphet fel. 
 
11.22. A Vállalkozó köteles munkájához munkavédelmi és tűzvédelmi részt is tartalmazó 
technológiai, műveleti karbantartási utasítást készíteni, és azt a munkakezdés előtt köteles 
bemutatni a Megrendelő felelős vezetőjének. 
 
 
12. Képviselet, ellenőrzés 
 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban 
kötelezettségvállalásra jogosult: 
 
Megrendelő részéről: 
Név: Császár István általános helynök 
Elérhetőség: +36 94 312 056 
E-mail: csaszar.istvan@martinus.hu 
 
Vállalkozó részéről: 
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Név: ……………………………………. 
Elérhetőség: ……………………………. 
 
 
13. Egyéb megállapodások 
 
13.1. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjaka)-kb) alpontjaszerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak.  
 
13.2. Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi. A Vállalkozó köteles haladéktalanul – erre irányuló 
külön felhívás nélkül – írásban tájékoztatni a Megrendelőt a Kbt. 143. § (3) bekezdés 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. 
 
13.3. 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) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
valamely feltétel; 

 
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
valamely feltétel. 

 
13.4. A jelen szerződés 13.3 pontja szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése 
előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
 
13.5. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a 
szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. 
 
13.6. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy 
– a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut 
tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési 
eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 
 
13.7. A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá esővalamennyialkotáson az ajánlatkérőa 
jelen szerződés szerinti ellenérték megfizetése fejében megszerzi azok valamennyi átruházható 
szerzői vagyoni jogát, így a Megrendelőt az alkotások vonatkozásában különösenterületi korlátozás 
nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási, hasznosítási, 
átdolgozási, többszörözési jog illeti meg. 
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13.8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (Ptk.), a Kbt., valamint a mindenkori hatályos jogszabályok az irányadók. 
 
13.9. Megrendelő és Vállalkozó megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket 
békés úton rendezik. Felek az esetleges jogviták vonatkozásában kikötik a Szombathelyi 
Járásbíróság / Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 
13.10. Felek a jelen szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma 
alapján meghatározott részét kizárólag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett 
módosíthatják.  
 
13.11. A szerződés magyar nyelven, hat (6) eredeti példányban készül és a felek kölcsönös aláírását 
követő napon lép hatályba. 
A szerződésből a Megrendelőt négy (4), a Vállalkozót pedig kettő (2) eredeti példány illeti meg. 
 
 
A szerződést a felek annak elolvasása és közös értelmezése után, mint szerződéses akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták. 
 
 
201….. ……………………………….. napján 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….                                   ……………………………………  
        M E G R E N D E L Ő                                                          V Á L L A L K O Z Ó 
 
 
Mellékletek: 
1. sz. Biztosítékok mintái 
2. sz. Felelősségbiztosítás  
3. sz. Pénzügyi ütemterv 
4. sz. A Vállalkozó ajánlata 
5. sz. A közbeszerzési ajánlattételi felhívás és dokumentáció  
6. sz. Nyilatkozat alvállalkozókról 
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1. számú melléklet 
 

TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK MINTÁI 
 

1/a. sz. melléklet 
 

TELJESÍTÉSI GARANCIA MINTA (PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY/BIZTOSÍTÓ)3 
 

Garanciaszám: 
Garancia nyilvántartási száma: 
 

 
A garancia kedvezményezettjének neve, címe: 
 
Szombathelyi Egyházmegye 
székhely: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 3. 
adószám: 19895316-2-18 
KSH statisztikai számjel: 19895316-9491-555-18 
 
 
Tárgy: teljesítési garancia 
 
Tudomásunk van arról, hogy a  [●] (székhely/cím: [●], nyilvántartó hatóság: [●], nyilvántartási 
szám: [●]: adószám: [●]) (a továbbiakban: „Megbízó”) ”[●]” tárgyban, [●] napon,  [●] számon 
Vállalkozási Szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”) kötött Önökkel. 
 
Tudomással bírunk arról továbbá, hogy Önök a Szerződésben teljesítési garancia rendelkezésre 
bocsátását is előírták. 
 
A Megbízó megbízása alapján ezennel mi, a [●] pénzügyi intézmény(székhely: [●], a 
cégjegyzékszám: [●]) (továbbiakban: „Pénzügyi Intézmény”) teljesítési garanciát vállalunk az Önök 
javára 
 

legfeljebb [●],- Ft, azaz [●] forint 
 
erejéig, az alábbiak szerint: 
 
E garanciavállalás alapján a Pénzügyi Intézmény feltétel nélkül és visszavonhatatlanul 
kötelezettséget vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata 
nélkül, a Pénzügyi Intézmény vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére 
is, az Önök javára az Önök által megjelölt összegben – legfeljebb azonban a jelen garancia fent 
megjelölt keretösszege erejéig – 5 (öt) banki munkanapon belül fizetést teljesít, amennyiben a 
Pénzügyi Intézmény részére, a [●] címre küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az 
Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Megbízó a Szerződés Megbízó, mint 
Vállalkozó általi teljesítése elmaradásából fakadó igényükre figyelemmel fennálló fizetési és / vagy 
a garancia meghosszabbítására és / vagy kicserélésére és / vagy a Jóteljesítési Biztosíték átadására 
vonatkozó kötelezettségét határidőben nem teljesítette. 
 
Az igénybejelentést ezen garanciára vonatkozóan átutalással teljesítjük, az Önök által Pénzügyi 
Intézményünknek írásban megküldött felszólításnak megfelelően, az igénybejelentésben megjelölt 

                                                      
3 Biztosító esetén a megszövegezésben a „Pénzügyi Intézmény” helyett a „Biztosító” megnevezés alkalmazandó. 
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konkrét számlaszám javára. Az igénybejelentést szíveskedjenek számlavezető bankjuknál 
bejelentett módon aláírva, számlavezető bankjukon keresztül, az aláírások számlavezető bank általi 
igazolásával eljuttatni Pénzügyi Intézményünkhöz.  
 
Jelen garancia [●]-től a garancia eredeti példányának Pénzügyi Intézményünkhöz történő 
visszajuttatásáig, de legfeljebb [●] napján 16 óráig - ha ez a nap munkaszüneti vagy bankszünnap, 
úgy az azt követő banki munkanapon 16 óráig - érvényes, mely időpontig az esetleges 
igénybejelentésnek Pénzügyi Intézményünkhöz be kell érkeznie. Ezen időpont után a garancia 
érvényét veszti, Pénzügyi Intézményünk annak alapján fizetést nem teljesít függetlenül attól, hogy 
az eredeti példányt hozzánk visszajuttatják- e vagy sem. 
 
Jelen garancia keretében az Önök esetleges igénybejelentése alapján teljesített valamennyi kifizetés 
a garancia összegét automatikusan csökkenti. 
 
Jelen garanciából származó igények átruházása, engedményezése, záloggal vagy bármely más 
módon történő megterhelése csak Pénzügyi Intézményünk egyidejű értesítése mellett történhet. 
 
A jelen garanciára a magyar jog irányadó. A jelen garanciából vagy azzal összefüggésben, annak 
megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező 
bármely jogvita tekintetében – az értékhatártól függően – a Szombathelyi Járásbíróság / 
Szombathelyi Törvényszék jogosult eljárni rendelkezik kizárólagos illetékességgel. 
 
 
Dátum: 
 
 

PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY 
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1/b. sz. melléklet 
 

TELJESÍTÉSI KÖTELEZVÉNY MINTA (PÉNZÜGYI 
INTÉZMÉNY/BIZTOSÍTÓ)4 

 
Kötelezvényszám: 
Kötelezvény nyilvántartási száma: 
 

 
A Kötelezvény kedvezményezettjének neve, címe: 
 
Szombathelyi Egyházmegye 
székhely: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 3. 
adószám: 19895316-2-18 
KSH statisztikai számjel: 19895316-9491-555-18 
 
 
Tárgy: visszavonhatatlan készfizető kezességvállalást tartalmazó teljesítési kötelezvény 
 
Tudomásunk van arról, hogy a [●] (székhely/cím: [●], nyilvántartó hatóság: [●], nyilvántartási szám: 
[●], adószám: [●]) (a továbbiakban: „Megbízó”) ”[●]” tárgyban, [●] napon, [●] számon Vállalkozási 
Szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”) kötött Önökkel. 
 
Tudomással bírunk arról továbbá, hogy Önök a Szerződésben visszavonhatatlan készfizető 
kezességvállalást tartalmazó teljesítési kötelezvény („Kötelezvény”) rendelkezésre bocsátását is 
előírták. 
 
A Megbízó megbízása alapján ezennel mi, a [●] pénzügyi intézmény(székhely: [●], a 
cégjegyzékszám: [●]), (továbbiakban: „Készfizető kezes”) teljesítési Kötelezvényt nyújtunk az 
Önök javára 
 

legfeljebb [●]Ft, azaz [●]forint 
 
erejéig, az alábbiak szerint: 
 
E Kötelezvény alapján a Készfizető kezes feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget 
vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Készfizető 
kezes vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére is, az Önök javára az 
Önök által megjelölt összegben - legfeljebb azonban a jelen Kötelezvény fent megjelölt 
keretösszege erejéig – 5 (öt) banki munkanapon belül fizetést teljesít, amennyiben a Készfizető 
kezes részére a [●] címre küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által 
követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Megbízó a Szerződés Megbízó, mint Vállalkozó általi 
teljesítése elmaradásából fakadó igényükre figyelemmel fennálló fizetési és / vagy a Kötelezvény 
meghosszabbítására és / vagy kicserélésére és / vagy a Jóteljesítési Biztosíték átadására vonatkozó 
kötelezettségét határidőben nem teljesítette.  
 
A Készfizető kezes kijelenti, hogy a Kötelezvényben vállalt készfizető kezességet úgy kell érteni, 
ahogy azt a Ptk. 6:420. § szabályozza, azzal, hogy Készfizető kezest nem illeti meg a sortartás 
kifogása és Készfizető kezes a Ptk. 6:417. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem 
érvényesítheti azokat a kifogásokat, amelyeket a Megbízó érvényesíthet Önökkel szemben, és saját, 

                                                      
4 Biztosító esetén a megszövegezésben a „Pénzügyi Intézmény” helyett a „Biztosító” megnevezés alkalmazandó. 
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Önökkel szembeni, egyéb jogviszony(ok)ból származó igényeit sem jogosult beszámítani Önökkel 
szemben. 
 
Az igénybejelentést ezen Kötelezvényre vonatkozóan átutalással teljesítjük, az Önök által a 
Készfizető kezesnek írásban megküldött felszólításnak megfelelően, az igénybejelentésben 
megjelölt konkrét számlaszám javára. Az igénybejelentést szíveskedjenek cégszerűen aláírva 
eljuttatni a Készfizető kezeshez. 
 
Jelen Kötelezvény [●]-től a Kötelezvény eredeti példányának a Készfizető kezeshez történő 
visszajuttatásáig, de legfeljebb [●] napján 16 óráig - ha ez a nap munkaszüneti vagy bankszünnap, 
úgy az azt követő banki munkanapon 16 óráig - érvényes, mely időpontig az esetleges 
igénybejelentésnek a Készfizető kezeshez be kell érkeznie. Ezen időpont után a Kötelezvény 
érvényét veszti, a Készfizető kezes annak alapján fizetést nem teljesít függetlenül attól, hogy az 
eredeti példányt hozzánk visszajuttatják- e vagy sem. 
 
Jelen Kötelezvény keretében az Önök esetleges igénybejelentése alapján teljesített valamennyi 
kifizetés a Kötelezvény összegét automatikusan csökkenti. 
 
Jelen Kötelezvényből származó igények átruházása, engedményezése, záloggal vagy bármely más 
módon történő megterhelése csak Készfizető kezes egyidejű értesítése mellett történhet. 
 
A jelen Kötelezvényre a magyar jog irányadó. A jelen Kötelezvényből vagy azzal összefüggésben, 
annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező 
bármely jogvita tekintetében – az értékhatártól függően – a Szombathelyi Járásbíróság / 
Szombathelyi Törvényszék jogosult eljárni rendelkezik kizárólagos illetékességgel. 
 
Dátum: 
 
 

Készfizető kezes (PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY) 
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JÓTELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK MINTÁI 
 

1/c. sz. melléklet 
 

JÓTELJESÍTÉSI GARANCIA MINTA (PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY/BIZTOSÍTÓ)5 
 

Garanciaszám: 
Garancia nyilvántartási száma: 
 

 
A garancia kedvezményezettjének neve, címe: 
 
Szombathelyi Egyházmegye 
székhely: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 3. 
adószám: 19895316-2-18 
KSH statisztikai számjel: 19895316-9491-555-18 
 
 
Tárgy: jóteljesítési garancia 
 
Tudomásunk van arról, hogy a  [●] (székhely/cím: [●], nyilvántartó hatóság: [●], nyilvántartási 
szám: [●]: adószám: [●]) (a továbbiakban: „Megbízó”) ”[●]” tárgyban, [●] napon,  [●] számon 
Vállalkozási Szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”) kötött Önökkel. 
 
Tudomással bírunk arról továbbá, hogy Önök a Szerződésben Jóteljesítési garancia rendelkezésre 
bocsátását is előírták. 
 
A Megbízó megbízása alapján ezennel mi, a [●] pénzügyi intézmény(székhely: [●], a 
cégjegyzékszám: [●]) (továbbiakban: „Pénzügyi Intézmény”) Jóteljesítési garanciát vállalunk az 
Önök javára 
 

legfeljebb [●],-Ft, azaz [●] forint 
 
erejéig, az alábbiak szerint: 
 
E garanciavállalás alapján a Pénzügyi Intézmény feltétel nélkül és visszavonhatatlanul 
kötelezettséget vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata 
nélkül, a Pénzügyi Intézmény vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére 
is, az Önök javára az Önök által megjelölt összegben - legfeljebb azonban a jelen garancia fent 
megjelölt keretösszege erejéig – 5 (öt) banki munkanapon belül fizetést teljesít, amennyiben a 
Pénzügyi Intézmény részére, a [●] címre küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az 
Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Megbízó nem tett szerződésszerűen eleget 
jótállási és / vagy szavatossági kötelezettségeinek és / vagy a garancia meghosszabbítására és / vagy 
kicserélésére vonatkozó kötelezettségét határidőben nem teljesítette. 
 
Az igénybejelentést ezen garanciára vonatkozóan átutalással teljesítjük, az Önök által Pénzügyi 
Intézményünknek írásban megküldött felszólításnak megfelelően, az igénybejelentésben megjelölt 
konkrét számlaszám javára. Az igénybejelentést szíveskedjenek számlavezető bankjuknál 
bejelentett módon aláírva, számlavezető bankjukon keresztül, az aláírások számlavezető bank általi 
igazolásával eljuttatni Pénzügyi Intézményünkhöz.  

                                                      
5 Biztosító esetén a megszövegezésben a „Pénzügyi Intézmény” helyett a „Biztosító” megnevezés alkalmazandó. 
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Jelen garancia [●]-től a garancia eredeti példányának Pénzügyi Intézményünkhöztörténő 
visszajuttatásáig, de legfeljebb [●] napján 16 óráig - ha ez a nap munkaszüneti vagy bankszünnap, 
úgy az azt követő banki munkanapon 16 óráig - érvényes, mely időpontig az esetleges 
igénybejelentésnek bankunkhoz be kell érkeznie. Ezen időpont után a garancia érvényét veszti, 
Pénzügyi Intézményünkannak alapján fizetést nem teljesít függetlenül attól, hogy az eredeti 
példányt hozzánk visszajuttatják- e vagy sem. 
 
Jelen garancia keretében az Önök esetleges igénybejelentése alapján teljesített valamennyi kifizetés 
a garancia összegét automatikusan csökkenti. 
 
Jelen garanciából származó igények átruházása, engedményezése, záloggal vagy bármely más 
módon történő megterhelése csak Pénzügyi Intézményünk egyidejű értesítése mellett történhet. 
 
A jelen garanciára a magyar jog irányadó. A jelen garanciából vagy azzal összefüggésben, annak 
megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező 
bármely jogvita tekintetében – az értékhatártól függően – a Szombathelyi Járásbíróság / 
Szombathelyi Törvényszék jogosult eljárni rendelkezik kizárólagos illetékességgel. 
 
Dátum: 
 
 

PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY 
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1/d. sz. melléklet 
 

JÓTELJESÍTÉSI KÖTELEZVÉNY MINTA (PÉNZÜGYI 
INTÉZMÉNY/BIZTOSÍTÓ)6 

 
Kötelezvényszám: 
Kötelezvény nyilvántartási száma: 
 

 
A Kötelezvény kedvezményezettjének neve, címe: 
 
Szombathelyi Egyházmegye 
székhely: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 3. 
adószám: 19895316-2-18 
KSH statisztikai számjel: 19895316-9491-555-18 
 
 
Tárgy: visszavonhatatlan készfizető kezességvállalást tartalmazó jóteljesítési kötelezvény 
 
Tudomásunk van arról, hogy a [●] (székhely/cím: [●], nyilvántartó hatóság: [●], nyilvántartási szám: 
[●], adószám: [●]) (a továbbiakban: „Megbízó”) ”[●]” tárgyban, [●] napon, [●] számon Vállalkozási 
Szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”) kötött Önökkel. 
 
Tudomással bírunk arról továbbá, hogy Önök a Szerződésben visszavonhatatlan készfizető 
kezességvállalást tartalmazó jóteljesítési kötelezvény („Kötelezvény”) rendelkezésre bocsátását is 
előírták. 
 
A Megbízó megbízása alapján ezennel mi, a [●] pénzügyi intézmény (székhely: [●], a 
cégjegyzékszám: [●]), (továbbiakban: „Készfizető kezes”) jóteljesítési Kötelezvényt nyújtunk az 
Önök javára 
 

legfeljebb [●]Ft, azaz [●]forint 
 
erejéig, az alábbiak szerint: 
 
E Kötelezvény alapján a Készfizető kezes feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget 
vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Készfizető 
kezes vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére is, az Önök javára az 
Önök által megjelölt összegben - legfeljebb azonban a jelen Kötelezvény fent megjelölt 
keretösszege erejéig – 5 (öt) banki munkanapon belül fizetést teljesít, amennyiben a Készfizető 
kezes részére a [●] címre küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által 
követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Megbízó nem tett szerződésszerűen eleget jótállási és 
/ vagy szavatossági kötelezettségeinek és / vagy a Kötelezvény meghosszabbítására és / vagy 
kicserélésére vonatkozó kötelezettségét határidőben nem teljesítette.  
 
A Készfizető kezes kijelenti, hogy a Kötelezvényben vállalt készfizető kezességet úgy kell érteni, 
ahogy azt a Ptk. 6:420. § szabályozza, azzal, hogy a Készfizető kezest nem illeti meg a sortartás 
kifogása és a Készfizető kezes a 6:417. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem érvényesítheti 
azokat a kifogásokat, amelyeket a Megbízó érvényesíthet Önökkel szemben, és saját, Önökkel 
szembeni, egyéb jogviszony(ok)ból származó igényeit sem jogosult beszámítani Önökkel szemben. 

                                                      
6 Biztosító esetén a megszövegezésben a „Pénzügyi Intézmény” helyett a „Biztosító” megnevezés alkalmazandó. 
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Az igénybejelentést ezen Kötelezvényre vonatkozóan átutalással teljesítjük, az Önök által a 
Készfizető kezesnek írásban megküldött felszólításnak megfelelően, az igénybejelentésben 
megjelölt konkrét számlaszám javára. Az igénybejelentést szíveskedjenek cégszerűen aláírva 
eljuttatni a Készfizető kezeshez. 
 
Jelen Kötelezvény [●]-től a Kötelezvény eredeti példányának a Készfizető kezeshez történő 
visszajuttatásáig, de legfeljebb [●] napján 16 óráig - ha ez a nap munkaszüneti vagy bankszünnap, 
úgy az azt követő banki munkanapon 16 óráig - érvényes, mely időpontig az esetleges 
igénybejelentésnek a Készfizető kezeshez be kell érkeznie. Ezen időpont után a Kötelezvény 
érvényét veszti, a Készfizető kezes annak alapján fizetést nem teljesít függetlenül attól, hogy az 
eredeti példányt hozzánk visszajuttatják- e vagy sem. 
 
Jelen Kötelezvény keretében az Önök esetleges igénybejelentése alapján teljesített valamennyi 
kifizetés a Kötelezvény összegét automatikusan csökkenti. 
 
Jelen Kötelezvényből származó igények átruházása, engedményezése, záloggal vagy bármely más 
módon történő megterhelése csak Készfizető kezes egyidejű értesítése mellett történhet. 
 
A jelen Kötelezvényre a magyar jog irányadó. A jelen Kötelezvényből vagy azzal összefüggésben, 
annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező 
bármely jogvita tekintetében – az értékhatártól függően – a Szombathelyi Járásbíróság / 
Szombathelyi Törvényszék jogosult eljárni rendelkezik kizárólagos illetékességgel. 
 
 
Dátum: 

Készfizető kezes (PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY) 
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3. számú melléklet 
Nyilatkozat alvállalkozókról 

 
Alulírott ………………….(név, beosztás), a ……………………………. (cégnév) 
(székhely:……………………..; cégjegyzékszám:………………………..; 
adószám:………………………..; a továbbiakban: Vállalkozó) arra jogosult képviselőjeként 
polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság és 
Szombathelyi Egyházmegye között „………………………………………..” tárgyban 
…………………..(dátum) napján kötött vállalkozási szerződés teljesítésébe a Vállalkozó az alábbi 
alvállalkozókat kívánja bevonni, továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és 
a hivatkozott szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt, illetőleg csatolom az érintett alvállalkozó ilyen tartalmú nyilatkozatát. 
 

Alvállalkozó 1.7 
 
Az alvállalkozó megnevezése:  
Képviselőjének neve:  
Székhely:  
Cégjegyzékszám: 
Adószám 
Telefon: 
Telefax:  
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a szerződés teljes értékéhez viszonyítottan: 
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban 
megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést 
követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó8 
 

Alvállalkozó 2. 
 
Az alvállalkozó megnevezése:  
Képviselőjének neve:  
Székhely:  
Cégjegyzékszám: 
Adószám 
Telefon:   
Telefax:  
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a szerződés teljes értékéhez viszonyítottan: 
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban 
megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést 
követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó9 
 

                                                      
7 Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz. 
8 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó 
bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő 
bejelentésének napja!  
9 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó 
bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő 
bejelentésének napja!  
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……………….., 201……………….. 
 

……………… 
………………… 

a Vállalkozó képviseletében cégszerű aláírás 
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