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székhely:
cégjegyzékszám:
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mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó; Vállalkozó és Megrendelő a továbbiakban
együttesen: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.
Preambulum
Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § (1) bekezdése szerinti, nyílt
közbeszerzési eljárást folyatott le „Hálózat fejlesztés, bővítés és kiépítés az MNL OL
részére” tárgyban.
Megrendelő a hivatkozott közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó ajánlatát nyilvánította az
eljárás „Daróczi út 1-3. Három budapesti helyszínen hálózat fejlesztés, aktív hálózati
eszközök” tárgyú 1. részajánlata nyertesének. A nyertes ajánlat a jelen szerződés
elválaszthatatlan, 2. számú mellékletét képezi.
Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatokat megismerte, azokat, mint a jelen szerződés
szerinti feladatok teljesítésére szakosodott gazdasági társaság, az elvárható gondossággal
tanulmányozta, és a szerződést Felek e tények ismeretében köti meg.
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1.

A szerződés tárgya, időbeli hatálya

1.1.

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elvállalja a
Megrendelő 1113 Budapest, Daróczi út 1-3. számú épületében hálózatfejlesztési
munkák elvégzését, aktív hálózati eszközök telepítését valamint kapcsolódó
szolgáltatások nyújtását (a továbbiakban: Alapfeladat), továbbá, Megrendelő ilyen
tárgyú igénye esetén az 1.2. pont szerinti opciós feladatok teljesítését a Megrendelő
által meghatározottak szerinti, Budapest közigazgatási határán belül lévő, legfeljebb 3
(három) helyszínen. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő az Alapfeladat teljesítésének
pontos helyszínét a jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg, írásban, külön
nyilatkozatban, míg a jelen szerződés 1.2. pontja szerinti 1. Opció és 2. Opció
teljesítési helyszínét/helyszíneit az 1.2. pont szerinti opciós jognyilatkozataiban
köteles megadni. Felek a teljesítési helyszínek kapcsán rögzítik, hogy Megrendelő az
Alapfeladat, az 1. Opció és a 2. Opció szerinti teljesítések vonatkozásában is 3
(három), adott feladatrészre vonatkozó teljesítési helyszínt jogosult meghatározni
azzal, hogy Megrendelő az Alapfeladat, az 1. Opció és a 2. Opció szerinti teljesítések
vonatkozásában összesen 3 (három) teljesítési helyszínt határozhat meg, azaz az egyes
feladatrészek – Alapfeladat/1. Opció/2. Opció – vonatkozásában legfeljebb ugyanaz a
3 (három) – és nem eltérő 3-3 – teljesítési helyszín határozható meg.

1.2.

Felek megállapodnak, hogy Megrendelő – kizárólagos döntése alapján – jogosult a
Vállalkozó részére megküldött, cégszerűen aláírt, legkésőbb a jelen szerződés
hatálybalépésétől számított 1 (egy) éven belül tértivevényesen, a Vállalkozó 10.1. pont
szerinti kapcsolattartója részére postára adott (vagy amennyiben Megrendelő így dönt,
Vállalkozó 10.1. pont szerinti kapcsolattartója részére személyesen átadott) egyoldalú
jognyilatkozatával megrendelni Vállalkozótól az alábbi – opciós – feladatok
bármelyikének vagy akár egyszerre mindkettőnek (a továbbiakban együttesen: Opciós
Feladatok) teljesítését:
1. opció: a 1113 Budapest, Daróczi út 1-3. szám alatti épületben hálózatfejlesztés,
passzív hálózat kiépítése az 1. sz. mellékletben meghatározottak szerint
(a továbbiakban: 1. Opció).
2. opció: a 1113 Budapest, Daróczi út 1-3. szám alatti épületben hálózatfejlesztés,
passzív hálózat kiépítése az 1. sz. mellékletben meghatározottak szerint
(a továbbiakban: 2. Opció).
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy az Opciós Feladatok
lehívására – opciónként – csak teljes egészében kerülhet sor, azaz Megrendelő nem
jogosult az adott opció csak egy részének megrendelésére. Felek rögzítik továbbá,
hogy a fentiek szerinti rendelkezésben foglaltak szerinti „postára adás” időpontja
kizárólag a Megrendelő opciós jogosultsága gyakorlásának szempontjából bír
relevanciával, míg a teljesítés vonatkozásában az 1.4. pontban foglaltak irányadók.

1.3.

Vállalkozó feladatait és a teljesítési helyszínek meghatározását részletesen a jelen
szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.
Felek rögzítik, hogy Vállalkozót terhelik mindazon kötelezettségek, amelyeket a jelen
szerződés nem tesz kifejezetten a Megrendelő kötelezettségévé. Hacsak a jelen
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szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a Vállalkozó jelen szerződés szerinti
kötelezettségei magukban foglalja az összes olyan tételt, amelyek specifikusan
nincsenek a szerződésben megemlítve, de minden kétséget kizáróan következik a
szerződésből, valamint a jelen szerződés szerinti teljesítések Vállalkozó általi
maradéktalan megvalósításához ugyanannyira szükségesek, mintha ezeket a tételeket a
szerződés kifejezetten említette volna.
1.4.

Vállalkozó a jelen szerződés szerinti
− Alapfeladatát a jelen szerződés hatálybalépésétől számított ………….., azaz
………………………… munkanapon belül1;
− az Opciós Feladatokat a Megrendelő 1.2. pont szerinti adott opciós nyilatkozata
kézhezvételétől számított 60, azaz hatvan munkanapon belül köteles teljesíteni
mind az 1. Opció, mind a 2. Opció esetében.
Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti feladatok teljesítésének – adott véghatáridőkig
történő – pontos ütemezését a jelen szerződés hatálybalépését követően, külön, írásos
jegyzőkönyvben rögzítve határozzák meg.
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti Alap- és Opciós Feladatok Vállalkozó
általi teljesítése a teljesítési helyek hivatalos munkarendjéhez igazodva, kizárólag
munkanapokon történhet. A teljesítési helyek munkarendje az alábbi:
Hétfő – Péntek: 9.00 – 15.00 óra
Vállalkozó teljes előteljesítésre vagy részletekben történő teljesítésre – mint részleges
előteljesítésre az adott Alap- vagy Opciós Feladaton belül – Megrendelő kifejezett,
írásos hozzájárulása esetén, a Megrendelővel írásban egyeztetettek szerint jogosult.
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy Vállalkozó részszámlázásra
nem jogosult, azaz számlázás és kifizetés kizárólag a jelen szerződés szerinti
Alapfeladat vagy adott Opciós Feladat maradéktalan teljesítése esetén lehetséges.
Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződés szerinti valamely teljesítését bármely oknál
fogva akadályoztatva látja, haladéktalanul köteles írásban értesíteni Megrendelőt az
általa vállalhatónak tekintett és teljesíthető új határidőről. A módosított határidő
kizárólag abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha azt a Megrendelő írásban
elfogadta (e vonatkozásban ez póthatáridő-biztosításnak minősül). Felek rögzítik,
hogy a határidő jelen pont szerinti módosítása – mint póthatáridő biztosítása – nem
mentesíti Vállalkozót a jelen szerződés szerinti késedelmi kötbér megfizetésének
kötelezettsége alól, amennyiben a határidő-módosítást szükségessé tevő késedelem
oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel.

1.5.

1

Felek megállapítják, hogy Megrendelő a jelen szerződés megkötését megelőző
közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdésében foglaltakkal összhangban
feltételes eljárásként indította meg, illetőleg folytatta le, tekintettel arra, hogy a jelen
szerződés tárgyát képező beruházás pénzügyi fedezetét olyan költségvetési
támogatásból kívánja finanszírozni, amely a hivatkozott közbeszerzési eljárás
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megindítása időpontjában nem állt rendelkezésére. (A beszerzés költségvetési forrása
betervezésre került az EMMI-nek a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ és a Magyar Nemzeti Levéltár költözéssel összefüggő
kormány-előterjesztésébe.) Megrendelő a költségvetési támogatás folyósításának
elmaradását vagy kisebb összegben történő folyósítását olyan körülménynek tekinti,
amely miatt a jelen szerződés nem lép hatályba. A fentiekben részletezettek alapján a
jelen szerződés a Felek általi aláírását követően akkor lép hatályba, amikor a
Megrendelő részére a hivatkozottak szerinti költségvetési támogatást megítélték és
folyósították és az ezen tényről szóló, cégszerűen aláírt, tértivevényesen postára adott
vagy személyesen átadott megrendelői értesítést a Vállalkozó kézhez vette.
Felek rögzítik, hogy Megrendelő saját kizárólagos döntése alapján az általa
cégszerűen aláírt, kifejezett írásos, egyoldalú jognyilatkozatával jogosult a jelen
szerződést hatályba léptetni abban az esetben is, ha a fenti, a költségvetési támogatás
folyósításával kapcsolatos feltételek nem vagy csak részlegesen teljesülnek.
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés legkésőbb a mindkét
Fél általi aláírásától számított 1 (egy) éven belül nem lép hatályba, úgy Vállalkozó 30
(harminc) napon belül jogosult a jelen szerződéstől bármely, a Megrendelővel
szembeni költségtérítési és/vagy kártérítési és/vagy bármely egyéb igény nélkül elállni
vagy a jelen szerződés igazoltan megváltozott piaci viszonyoknak megfelelő
módosítását igényelni. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik az előzőek
szerinti 1 (egy éves) időtartam alatti időmúlás sem alapoz meg semmiféle
igényérvényesítési, szerződésmódosítási lehetőséget Vállalkozó részéről a
Megrendelővel szemben.
Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző
közbeszerzési eljárás során az ajánlatát a jelen pontban foglaltakra, valamint a
teljesítési helyszínek Megrendelő általi későbbi meghatározásának tényére is
figyelemmel tette meg, illetőleg a szerződést jelen pontban foglaltak ismeretében
kötötte meg.
2.

Vállalkozó jogai és kötelezettségei

2.1.

Vállalkozó köteles a feladatai elvégzése során a Megrendelővel együttműködni a
Megrendelő utasításai szerint, az általa megadott adatok alapján, illetve igényeknek
megfelelően. Vállalkozó kötelessége az együttműködés feltételeinek Vállalkozó
oldaláról történő biztosítása.

2.2.

Vállalkozó köteles a jelen szerződés szerinti feladatait – mint az ilyen feladatok
ellátására szakosodott személy – a tőle elvárható különös gondossággal teljesíteni. A
Vállalkozó tevékenysége során felkészülten, legjobb szakmai tudása szerint, a rá
vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokat és szakmai szabályokat megtartva
köteles eljárni.
Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés időbeli hatálya alatt
folyamatosan rendelkezni fog valamennyi olyan egyéb engedéllyel, műszaki és egyéb
feltétellel (ideértve különösen a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges személyzetet,
eszközöket, szerszámokat, berendezéseket, mindezek szükséges engedélyeit,
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kapcsolattartói rendelkezésre állást, stb.), mely a jelen szerződés szerinti feladatai
ellátásához szükséges azzal, hogy Vállalkozó köteles az ezen feltételekben
bekövetkező esetleges, a jelen szerződés teljesítését potenciálisan érintő változásokról
Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
Megrendelő az előbbiek szerinti feltételek fennállását, illetőleg a jelen szerződésben
foglaltak teljesítését egyebekben is korlátozás nélkül jogosult bármikor – a Vállalkozó
indokolatlan zavarása nélkül – ellenőrizni, mely ellenőrzésekről minden esetben
jegyzőkönyv készül. Amennyiben Megrendelő az ellenőrzése során bármely hibát,
hiányosságot állapít meg, Vállalkozó a Megrendelő írásos felszólításában
meghatározott ésszerű póthatáridőre köteles azt kijavítani, illetőleg a szerződésszerű
feltételeket megteremteni. Megrendelő nem köteles az adott hiba, hiányosság
vonatkozásában póthatáridő tűzésére és jogosult a jelen szerződést akár teljesen, akár
részlegesen azonnali hatállyal felmondani vagy attól – választása szerint – elállni, ha a
hiba, hiányosság nem javítható, pótolható és annak fennállása a jelen szerződés
teljesítését súlyosan veszélyezteti vagy ellehetetleníti.
Vállalkozó e körben a jelen szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy
rendelkezik távközlési hálózatok és megoldások bevezetésére kiterjedő ISO 9001 és
ISO 27001 vagy ezekkel egyenértékű minősítésekkel/intézkedések bizonyítékaival (a
továbbiakban együttesen: minősítések), vállalja továbbá, hogy ezen minősítéseit a
jelen szerződés időbeli hatálya alatt folyamatosan fenntartja és az azokkal kapcsolatos
valamennyi változásról haladéktalanul tájékoztatja Megrendelőt. Felek rögzítik, hogy
Megrendelő a Vállalkozó bármely minősítését korlátozás nélkül jogosult bármikor
ellenőrizni. Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződés időbeli hatálya alatt
egybeszámítva 30 (harminc) naptári napot meghaladó időtartamban nem rendelkezik a
jelen pont szerinti bármely minősítéssel, Megrendelő jogosulttá válik a jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Felek megállapodnak, hogy minden naptári
nap után, melyen a minősítések rendelkezésre állása a jelen szerződés időbeli hatálya
alatt nem biztosított a fentieknek megfelelően, Vállalkozó érintett naptári naponként és
minősítésenként 20.000,- Ft, azaz húszezer forint kötbért köteles fizetni a Megrendelő
részére.
2.3.

A jelen szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozónak kell
teljesítenie. Vállalkozó ugyanakkor a jelen szerződés teljesítéséhez a Kbt-ben foglalt
feltételek szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni.
2.3.1. A jelen 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 3. sz. mellékletét képező
nyilatkozat tartalmazza.
2.3.2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés hatálya alatt új alvállalkozó
bevonására csak a Kbt-ben foglalt feltételekkel, előzetes bejelentés mellett
jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen szerződés 3. sz.
melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 2 (kettő) eredeti példányban
cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles
teljesíteni.
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2.3.3. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 3. sz. mellékletét érintő
változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói
teljesítések arányának megváltozását – Vállalkozó a jelen szerződés 3. sz.
melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 2 (kettő) eredeti példányának
cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles
teljesíteni.
2.3.4. A jelen szerződés 3. sz. mellékletének 2.3.2. és 2.3.3. pontban rögzítettek szerinti
változása nem minősül a jelen szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy a
2.3.2. és 2.3.3. pont szerint aktualizált mellékletet Vállalkozó – a benyújtás
sorrendjében – folytatólagos alszámozással (3/1., 3/2., 3/3. stb.) ellátva köteles
megküldeni a Megrendelő részére.
2.3.5. Vállalkozó a 2.3.2. és 2.3.3. pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten kijelenti,
hogy a Kbt-ben meghatározott, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó
szabályokkal – ideértve különösen a Kbt. 138. § (1) bekezdésében és 138. § (5)
bekezdésében foglaltakat – maradéktalanul tisztában van és minden intézkedést
megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen szerződés
aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegése
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.
2.3.6. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése
során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen szerződés teljesítésében
a Vállalkozó oldalán a jelen szerződés 3. sz. melléklete szerinti alvállalkozó(k)
vesz(nek)-e részt.
2.3.7. A Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási
kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint felel.
2.4.

Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a
Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak
megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles
igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása a Kbt. 138. §
(2) és (4) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével maradhat el, továbbá
helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek figyelembevételével
vonható be más szervezet vagy szakember (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás
útján történő jogutódlás eseteit is).
Vállalkozó e körben vállalja, hogy a jelen szerződés időbeli hatálya alatt mindenkor
rendelkezni fog legalább az alábbi, a jelen szerződés megkötését megelőző
közbeszerzési eljárásban alkalmassági feltételként megjelöltek és a Vállalkozó ajánlata
szerinti szakemberekkel:
− legalább 1 (egy) fő, legalább professional/specialist/expert szintű minősítéssel
rendelkező hálózati rendszermérnök szakemberrel;
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− legalább 2 (kettő) fő CCIE végzettségű szakemberrel, melyek közül:
•

legalább 1 (egy) fő felsőfokú egyetemi/főiskolai (MSc) szakirányú
(villamosmérnöki vagy informatikai) végzettséggel rendelkező,
informatikai hálózatok tervezésében és implementációjában legalább 3
(három) éves tapasztalattal rendelkező szakember, valamint

•

legalább 1 (egy) fő felsőfokú egyetemi/főiskolai (legalább BSc)
végzettséggel rendelkező, informatikai hálózatok implementációjában
legalább 3 (három) év tapasztalattal rendelkező szakember;

− legalább …. (……)2 fő egyetemi/főiskolai végzettségű és 2 (kettő) legalább
középfokú végzettségű, az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes Extreme
Networks ECE-N minősítéssel rendelkező szakemberrel.
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a szakemberek között az
„átfedés” megengedett, azaz a szükséges létszámnak való megfelelés a több
szakismerettel/tapasztalattal rendelkező szakemberek több kritériumnak való
megfelelősége esetén is biztosított lehet.
A fenti személyek rendelkezésre állásával kapcsolatos bármely változásról a
Vállalkozó haladéktalanul köteles tájékoztatni Megrendelőt, továbbá az ezen
személyek rendelkezésre állását Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni.
Amennyiben a fentiek szerinti szakemberek rendelkezésre állása a jelen szerződés
időbeli hatálya alatt egybeszámítva 30 (harminc) napot elérő időtartamban nem
biztosított a Vállalkozó által, a Megrendelő jogosulttá válik a jelen szerződést azonnali
hatállyal felmondani vagy attól – kizárólagos választása szerint – elállni. Felek
megállapodnak, hogy minden naptári nap után, melyen a fenti szakemberek
rendelkezésre állása a jelen szerződés időbeli hatálya alatt nem biztosított a fentieknek
megfelelően, Vállalkozó érintett naptári naponként és személyenként 20.000,- Ft, azaz
húszezer forint kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére.
2.5.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése során személye csak a
Kbt. 139. §-ában rögzítettek figyelembevételével változhat meg.

2.6.

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.

2.7.

Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés teljesítése során olyan munkavállalókat,
alvállalkozókat és közreműködőket alkalmaz, aki a feladatok lehető legmagasabb
színvonalon történő teljesítéséhez szükséges szakképzettséggel, szakismeretekkel,
illetve tapasztalatokkal rendelkeznek.

2

A NYERTES AJÁNLATTEVŐ AJÁNLATA ALAPJÁN TÖLTENDŐ KI SZÁMMAL ÉS BETŰVEL IS
(MINIMUM 1 FŐ AZ „ALAPELVÁRÁS” AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK ALAPJÁN – EZ
IRÁNYADÓ, AMENNYIBEN A NYERTES AJÁNLATTEVŐ „0” FŐT AJÁNL MEG AZ ÉRTÉKELÉSI
SZEMPONTRA; AMENNYIBEN A NYERTES AJÁNLATTEVŐ TOVÁBBI SZEMÉLY(EKE)T AJÁNL
MEG, ABBAN AZ ESETBEN AZ „1 + MEGAJÁNLOTT LÉTSZÁM” SZERINTI KÉPLET ALAPJÁN
SZÁMÍTOTT LÉTSZÁM TÜNTETENDŐ FEL.).
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Vállalkozó e körben vállalja, hogy a jelen szerződés szerinti feladata ellátásába
kizárólag olyan természetes személyt von be, aki az általa végzett tevékenység
ellátásához szükséges valamennyi hatósági engedéllyel (amennyiben ez releváns)
rendelkezik.
2.8.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerinti feladatait a saját
vagy alvállalkozója tulajdonát képező vagy általa/alvállalkozói által jogszerűen
használt eszközökkel teljesíti.

2.9.

A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a Megrendelő vele ismertetett, a jelen
szerződés teljesítése szempontjából releváns szabályzatait betartja, illetőleg betartatja
alkalmazottaival és alvállalkozóival a szerződés teljesítése során.
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles
gondoskodni arról, hogy minden, a jelen szerződésben vállalt feladat teljesítése során
igénybe vett munkavállalója vagy alvállalkozója a feladatok teljesítésének megkezdése
előtt megismerje a feladatai ellátásához szükséges ezen szabályzatok, utasítások
tartalmát, illetve a Megrendelő egyéb eseti utasításait.

2.10. Vállalkozó kijelenti, és szavatolja, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően
tájékozódott a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyszínein és a szerződés teljesítése során
meg kell felelni, ennek megfelelően vállalja, hogy a jelen szerződés hatálya alatt ezen
kötelezettségeinek folyamatosan és a vonatkozó jogszabályok szerint eleget tesz.
2.11. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a részéről a jelen szerződés teljesítésében részt
vevő személyek Megrendelő területeire történő belépésének tervezett időpontját
legalább 48 (negyvennyolc) órával megelőzően e személyek nevét és személyi
igazolványuk számát a Megrendelő jelen szerződés szerinti kapcsolattartója részre
megküldi. A nem vagy nem kellő időben bejelentett, illetőleg magukat hitelt
érdemlően igazolni nem tudó, előzőek szerinti személyek Megrendelő területeire
történő belépését a Megrendelő korlátozás nélkül jogosult megtagadni.
2.12. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul
értesíteni, amely a feladatai teljesítésének eredményességét vagy határidőre való
elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért
Vállalkozó felelős.
2.13. Ha a Vállalkozó – a fentiekben kifejezetten rögzített eseteken kívül is – a jelen
szerződés szerinti valamely teljesítést bármely oknál fogva akadályoztatva látja,
haladéktalanul köteles írásban értesíteni Megrendelőt.
2.14. Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad – ideértve a
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak meg nem felelő utasítást is –, a
Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a Vállalkozó
figyelmeztetése ellenére ezen utasítását fenntartja, a Vállalkozó a jelen szerződéstől
elállhat vagy az utasítással érintett feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a
Megrendelő kockázatára látja el. Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás
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teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez
vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
2.15. Vállalkozó nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a jelen szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
2.16. A Vállalkozó köteles haladéktalanul – erre irányuló külön felhívás nélkül – írásban
tájékoztatni a Megrendelőt a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről, illetve a
jelen 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 gyakorolni tudja. A jelen pont szerinti
kötelezettségek megszegése Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül.
2.17. Vállalkozó a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban
visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok
közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Vállalkozó ezzel kapcsolatos, kifejezett és
visszavonhatatlan meghatalmazása a jelen szerződés 4. sz. mellékletét képezi.
Amennyiben az Vállalkozó nem külföldi adóilletőségű személy, úgy a jelen pont nem
alkalmazandó.
2.18. Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:246. § alkalmazását kifejezetten kizárják.
3.

Megrendelő jogai és kötelezettségei

3.1.

Megrendelő vállalja, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges összes, a
Vállalkozó által ésszerűen igényelt adatot, információt átad Vállalkozó részére.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha késedelmesen vagy hibásan
teljesíti adatszolgáltatási vagy egyéb közreműködési kötelezettségét, úgy az adott
körben a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja.
Az igényelt dokumentumok, információk rendelkezésre bocsátását Megrendelő
jogosult írásban, indoklással ellátott értesítésben megtagadni. A Vállalkozó az átvett
anyagokat csak a jelen szerződés szerinti feladatai ellátása érdekében jogosult
felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerinti feladatai
teljesítéséhez szükséges valamennyi dokumentumot, adatot, információt – ideértve a
rendelkezésére bocsátott összes adathordozót is –, továbbá a birtokában lévő összes,
általa vagy az ő nevében készített dokumentációt, illetve azok tervezeteit is köteles a
jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Megrendelő részére
hiánytalanul visszaadni, illetőleg átadni. Vállalkozó a jelen pont szerinti „adatvisszaszolgáltatási és átadási” kötelezettségének megszegéséből eredő károkért
helytállni tartozik.

3.2.

Megrendelő vállalja, hogy a kapcsolattartó személyek rendelkezésre állását,
elérhetőségét, és minden más, a feladatok teljesítéséhez szükséges személyes
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közreműködést biztosít, valamint a Vállalkozó teljesítésének előrehaladásához
szükséges döntéseket a megfelelő időben meghozza.
3.3.

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Megrendelő jelen
szerződésben rögzített jogosultságai gyakorlásának elmulasztása nem mentesíti a
Vállalkozót a kötelezettségei és felelőssége alól.

3.4.

Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését követően köteles megfizetni a
szerződésszerű teljesítés ellenértékét a jelen szerződésben meghatározottak szerint.

3.5.

Megrendelő a Vállalkozó szerződésszegése esetén kizárólagos döntése alapján
jogosult Vállalkozó számára a teljesítése hibáinak kiküszöbölésére póthatáridőt
biztosítani (feltéve, hogy az adott szerződésszegés orvosolható). Megrendelő vállalja,
hogy a póthatáridő biztosítása során ésszerűen elvárható, a szerződésszerű teljesítést
lehetővé tevő póthatáridőt határoz meg.

3.6.

Megrendelő a saját biztonsági előírásainak megfelelően biztosítja a Vállalkozónak a
szerződés teljesítése kapcsán a hozzá való be- és kijutását, parkolását, valamint az ott
szükséges mozgásának a lehetőségét.

3.7.

Jótállás
3.7.1. Vállalkozó az általa elvégzett munkákért, valamint a kiépített rendszerek
eszközeinek hibamentes üzemképességéért jótállást vállal a sikeres átadásátvételi eljárás napjától számítva. A jótállás időtartama – hacsak pl. valamely
beépített anyag, rendszer stb. gyártója hosszabb időre és/vagy nagyobb (a
Megrendelőre kedvezőbb) terjedelemben/tartalommal nem vállal jótállást – az
ún. aktív eszközök vonatkozásában 3 (három) év, míg az ún. passzív eszközök
esetében 25 (huszonöt) év.
3.7.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozók által, illetve a
szerződés teljesítésében közreműködő egyéb személyek által elvégzett
munkára és az általuk beépített anyagokra, eszközökre is.
3.7.3. A jótállási időn belül Vállalkozó köteles a hibát saját költségén kijavítani.
Meghibásodás esetén Vállalkozó vagy az általa megbízott alvállalkozó a lehető
legrövidebb időn, de legkésőbb a Megrendelő írásbeli értesítésének
kézhezvételétől számított 2 (kettő) munkanapon belül köteles az adott
helyszínre kiszállni és a hibaelhárítást megkezdeni és azt a Felek által
kölcsönösen írásban megállapított– megegyezés hiányában a Megrendelő által
egyoldalúan megállapított, észszerű – határidőre befejezni.
3.7.4. A Vállalkozó hibájából bekövetkező meghibásodás következtében a jótállási
idő a hibával érintett teljesítésrész vonatkozásában meghosszabbodik a hiba
bejelentésétől az elhárításáig eltelt időszakkal.
3.7.5. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek,
érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki
nem elégítik.
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3.7.6. Ha a Vállalkozó a lehető legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba
elhárításáról, a Megrendelő megteheti a szükséges intézkedéseket a hiba
kiküszöbölésére a Vállalkozó kockázat és költségviselése mellett anélkül, hogy
a Megrendelőnek a Vállalkozóval szembeni bármely más, e szerződés szerinti
joga sérelmet szenvedne.
3.7.7. A jótállási idő leteltekor a szerződő Felek közösen aláírt jegyzőkönyvben
rögzítik a jótállási időszak igénymentes lezárását.
3.7.8. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen szerződésben
meghatározott valamely jótállási időtartam lejárta nem érinti a Megrendelőt
jogszabály alapján megillető szavatossági jogok gyakorolhatóságát a
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban. Felek rögzítik továbbá,
hogy a jelen, 3.7. pont egyes alpontjaiban foglaltak nem korlátozzák
Vállalkozó 1. számú mellékletben rögzített kötelezettségeit sem.
4.

A teljesítések igazolása

4.1.

Felek megállapodnak, hogy Megrendelő teljesítésigazolások aláírására jogosult
képviselője a Vállalkozó adott feladata maradéktalan és szerződésszerű teljesítése
esetén köteles – feladatonként, azaz az Alapfeladat és az egyes Opciós Feladatok
esetén külön-külön – teljesítésigazolást kiadni az elfogadott teljesítésekről. Felek
kifejezetten rögzítik, hogy Vállalkozó a jelen szerződés szerinti adott feladata (az
Alap- vagy adott Opciós Feladat) maradéktalan és szerződésszerű teljesítését tanúsító,
vonatkozó teljesítésigazolás birtokában jogosult a számlája (feladatonként 1 db (egy
darab) számla) kiállítására.

4.2.

Megrendelő részéről a teljesítésigazolások kiállítására önállóan jogosult személy:
− név:

Baracs Tibor

− e-mail:

baracs.tibor@mnl.gov.hu

− telefon:

+36 1 225 2862

− cím:

1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

4.3.

Felek rögzítik, hogy a teljesítésigazolások kiállítása nem jelent joglemondást
Megrendelő részéről, továbbá Megrendelő a fenntartja a szerződésszegésből eredő
igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről
tudva elfogadta és igényét nem jelentette be azonnal a Vállalkozó részére.

5.

Ellenérték, fizetési feltételek

5.1.

Felek megállapodnak, hogy Vállalkozót jelen szerződésben meghatározott Alap- és
Opciós Feladatai szerződésszerű teljesítésének ellenértékeként a jelen szerződés
megkötését
megelőző
ajánlatában
foglaltakkal
összhangban
összesen
………………..,- Ft + ÁFA, azaz …………………………………………. forint +
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ÁFA3 összegű vállalkozási díj (a továbbiakban: Teljes Szerződéses Érték) illeti meg az
alábbiak szerinti megoszlásban:
− az Alapfeladat szerződésszerű teljesítésének ellenértékeként ………………..,Ft + ÁFA, azaz …………………………………………. forint + ÁFA
összegű4;
− az 1. Opció szerződésszerű teljesítésének ellenértékeként ………………..,- Ft
+ ÁFA, azaz …………………………………………. forint + ÁFA összegű5;
− a 2. Opció szerződésszerű teljesítésének ellenértékeként ………………..,- Ft +
ÁFA, azaz …………………………………………. forint + ÁFA összegű6
vállalkozási díj illeti meg Vállalkozót.
5.2.

Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad Vállalkozó részére és
egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek nem terhelik. Felek rögzítik, hogy a
vállalkozási díj módosítására nincs lehetőség. Vállalkozó nem jogosult a jelen
szerződés feltételeinek, így különösen a díjnak a módosítását kérni bármely
devizaárfolyam változására, finanszírozási kockázat megváltozására vagy bármely
makrogazdasági hatásra (pl. inflációra) hivatkozással vagy ha valamely adókulcs nő
vagy csökken, új adó kerül bevezetésre, egy adófajta megszűnik, vagy bármilyen
változás történik bármely adófajta értelmezésében vagy alkalmazásában a jelen
szerződés teljesítése során, amelyet a Vállalkozóra, alvállalkozójára vagy
alkalmazottjaira kivetettek vagy kivetnek, különösen a jelen szerződés teljesítésével
kapcsolatosan.

5.3.

Az adók – ide nem értve a Megrendelő által fizetendő, áthárított általános forgalmi
adót –, esetleges díjak és illetékek viselése Vállalkozó által történik. Erre tekintettel
ezen költségek hatóságok, illetve harmadik személyek felé történő megfizetése
Vállalkozó kötelezettsége. Felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó a vállalkozási
díjon túlmenően semmiféle többletdíjazásra, költségtérítésre nem jogosult; a
vállalkozási díj a Vállalkozó összes költségére fedezetet nyújt.

5.4.

Vállalkozó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző
eljárás során az ajánlatában a jelen szerződés szerinti díjait a jelen szerződésben –
különösen az 5.2. és 5.3. pontban – foglaltakra figyelemmel határozta meg.

5.5.

Vállalkozó a számla kiállítására a Megrendelő által kiállított, a jelen szerződés szerinti
teljesítésigazolása birtokában jogosult.
Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
szabályoknak megfelelően történik. Megrendelő a Vállalkozót megillető ellenértéket a
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AJÁNLATTEVŐ AJÁNLATA ALAPJÁN TÖLTENDŐ KI SZÁMMAL ÉS BETŰVEL
AJÁNLATTEVŐ AJÁNLATA ALAPJÁN TÖLTENDŐ KI SZÁMMAL ÉS BETŰVEL
AJÁNLATTEVŐ AJÁNLATA ALAPJÁN TÖLTENDŐ KI SZÁMMAL ÉS BETŰVEL
AJÁNLATTEVŐ AJÁNLATA ALAPJÁN TÖLTENDŐ KI SZÁMMAL ÉS BETŰVEL
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Megrendelő teljesítésigazolásának kiállítását követő 15 (tizenöt) naptári napon, a
Vállalkozó számlája ellenében, átutalással fizeti meg a Vállalkozó számláján megjelölt
bankszámlaszámra.
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti kifizetések az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a
havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla
kifizetésének feltétele, hogy az Vállalkozó 30 (harminc) napnál nem régebbi,
nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást mutasson be, adjon át, vagy küldjön meg
Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a
köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a
jelen szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen szerződésben
meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát
visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Vállalkozót. Ebben az
esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik.
Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán
a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési
határidő.
5.6.

Vállalkozó a számláját a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – és
határidőben – köteles kiállítani.
Vállalkozó a számlákon köteles feltüntetni különösen:
− a „számla” elnevezést;
− a tevékenység leírását;
− Vállalkozó bankszámlaszámát és számlavezető bankjának nevét;
− Vállalkozó adószámát;
− a jelen szerződés nyilvántartási számát;
− mindazon adatokat, tartalmi és formai elemeket, melyeknek
feltüntetése a számla kiállításakor hatályos jogszabályok alapján
szükséges.

5.7.

Vállalkozó a számlájához köteles mellékelni a jelen szerződés alapján a részére a
Megrendelő által kiállított, adott teljesítésigazolás egy másolati példányát is.

5.8.

Vállalkozó a számláját Megrendelő részére a következő címre köteles megküldeni:
Magyar Nemzeti Levéltár
1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

5.9.

Megrendelő egyebekben mindaddig jogosult a Vállalkozó számláját visszautasítani,
amíg az nem felel meg maradéktalanul a jelen szerződésben foglaltaknak. A hibás,
hiányos, téves címre megküldött vagy egyéb okból nem a jelen szerződés
rendelkezéseiben és/vagy a hatályos jogszabályokban megfogalmazottaknak megfelelő
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számla visszautasításából eredően a Vállalkozó, illetőleg bármely alvállalkozója a
Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthet és Vállalkozó köteles helyt állni a
Megrendelőt a jelen az ilyen esetekből kifolyólag érő összes kárért. Az előzőekben
részletezett esetekben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján
kezdődik.
5.10. Amennyiben Megrendelő a jelen szerződésben kifejezetten meghatározott vagy egyéb,
vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására
kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy
teljes kifizetésből eredően Vállalkozó, illetőleg bármely alvállalkozója Megrendelővel
szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb
költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.
5.11. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő fizetési kötelezettsége azon a napon minősül
pénzügyileg teljesítettnek, amikor a díjat Vállalkozó (és az alvállalkozó(k))
számlavezető pénzintézete a Vállalkozó (és az alvállalkozó(k)) bankszámláján jóváírta
vagy jóvá kellett volna írnia.
5.12. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése
szerinti mértékű késedelmi kamat számítható fel a Megrendelővel szemben.
5.13. A Megrendelővel szembeni követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását
is), valamint a Megrendelővel szembeni követelésen zálogjog alapítása csak a
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. Az engedély nélküli
engedményezéssel (faktorálással) vagy zálogjog alapítással a Vállalkozó
szerződésszegést követ el, melyért felelősséggel tartozik. Vállalkozó vállalja továbbá,
hogy alvállalkozóival olyan szerződéseket köt, melyek a jelen pontban foglaltak
betartását az alvállalkozó vonatkozásában is biztosítják.
6.

Felelősség, szerződésszegés, kötbér

6.1.

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

6.2.

Vállalkozó teljeskörű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőt Vállalkozó
szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően ért valamennyi kárért,
beleértve a közvetett, következményes károkat – így különösen, de nem kizárólag a
helyettesítés többletköltségeit és az elmaradt hasznot – is, függetlenül attól, hogy az
adott kár bekövetkezését a Vállalkozó a jelen szerződés megkötésekor előre láthatta-e.

6.3.

Felek rögzítik, hogy 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.
Vállalkozó a Ptk. 6:186. §-a szerinti kötbérfelelősséggel tartozik az alábbi szerződéses
kötelezettségei nem vagy késedelmes teljesítése miatt.
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6.3.1. A jelen szerződésben vállalt kötelezettségeknek bármely okból a Vállalkozó
érdekkörébe tartozó okból nem a szerződésben megállapodott teljesítési határidőre
történő teljesítése (késedelmes teljesítés) – ideértve a jótállás/szavatosság körébe
tartozó hibajavítási kötelezettség késedelmes teljesítését is –esetén Vállalkozó
késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek mértéke a
késedelem minden megkezdett naptári napja után a késedelemmel érintett
feladatra eső, 5.1. pont szerinti nettó vállalkozási díj 2 %-a, azaz kettő százaléka.
6.3.2. Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített határidőt bármely okból
elmulasztja, és nem kerül sor a Megrendelővel egyeztetett póthatáridő tűzésére
vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a szerződést –
Megrendelő teljes szerződéstől történő elállása vagy a szerződés Megrendelő
általi azonnali hatályú felmondása esetén – nem teljesítettnek kell tekinteni. Nem
teljesítésnek minősül továbbá az az eset, amennyiben Megrendelő a jelen
szerződést azonnali hatályú felmondással felmondja, vagy attól jogszerűen eláll.
Nem teljesítés esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek
mértéke a meghiúsulással érintett feladatra eső, 5.1. pont szerinti nettó
vállalkozási díj összegének 30 %-a, azaz harminc százaléka.
Nemteljesítési kötbér alkalmazása esetén Vállalkozó a nemteljesítéssel érintett
szerződéses részre vonatkozóan díjigénnyel nem élhet.
6.3.3. Amennyiben Vállalkozó teljesítése egyebekben bármely okból nem
szerződésszerű (hibás teljesítés) – ideértve a jótállás/szavatosság körébe tartozó
hibajavítási kötelezettség hibás teljesítését is –, Vállalkozó hibás teljesítési kötbért
köteles fizetni, melynek mértéke a hibával érintett feladatra eső, 5.1. pont szerinti
nettó vállalkozási díj 10 %-a, azaz tíz százaléka hibánként.
6.3.4. A kötbér esedékessé válik:
− késedelmi kötbér esetén a késedelem bekövetkezésének napján,
− hibás teljesítési kötbér esetén amikor a Megrendelő a kötbér iránti
igényét a Vállalkozónak bejelentette;
− meghiúsulási (nemteljesítési) kötbér esetén, ha Megrendelő – a teljes
vagy részleges – elállását, azonnali hatályú felmondását
Vállalkozónak bejelentette.
6.3.5. Megrendelő korlátozás nélkül jogosult a Vállalkozóval szemben a kötbéreket
meghaladó kárának érvényesítésére is.
6.3.6. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés szerinti kötbérek –
amennyiben adott eset kapcsán több kötbér alkalmazásának jelen szerződésben
meghatározott feltételei fennállnak – akár kumulatívan is alkalmazhatók a
Megrendelő kizárólagos választása szerint.
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7.

Vis maior

7.1.

Felek mentesülnek szerződésszegésük jogkövetkezménye alól, ha a szerződésszegésre
vis maior miatt került sor. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a
szerződéskötéskor előre nem látható és a Felek működési körén kívül eső körülmény,
amely a Felek által elháríthatatlan, és amely a szerződés teljesítését akadályozza vagy
korlátozza. Így például természeti katasztrófa, háborús események, embargók, stb.
Nem minősül vis maiornak az olyan sztrájk; üzembezárás, munkamegtagadás, amely a
Vállalkozót, illetve a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében
közreműködő harmadik személyeket érinti.

7.2.

A vis maior által érintett Fél köteles a másik Felet értesíteni késlekedés nélkül a vis
maior bekövetkezéséről vagy fennállásáról, közölve annak várható időtartamát. A vis
maior bekövetkezését vagy fennállását igazoltatni kell.

7.3.

A bejelentés vagy az igazolás elmulasztásával vagy késedelmével okozott kárért a
mulasztó Fél anyagi felelősséggel tartozik.

7.4.

A jelen szerződésben szereplő határidők a vis maior által okozott igazolt időtartammal
meghosszabbodnak.

8.

Bizalmas információk

8.1.

Vállalkozó titoktartásra kötelezett, és a Megrendelő írásba foglalt, előzetes egyetértése
nélkül nem adhat át bármely harmadik személy részére semmilyen dokumentumot,
adatot vagy más információt, amelyet közvetlenül, vagy közvetve kapott a
Megrendelőtől a szerződéssel kapcsolatosan, akár a szerződés megkötését
megelőzően, akár a szerződés időtartama alatt vagy megszűnése után kapta azt, hacsak
a jelen szerződésben nincs máshogy meghatározva. A fentiektől függetlenül a
Vállalkozó átadhat alvállalkozójának ilyen dokumentumokat, adatokat és más
információkat, amelyeket a Megrendelőtől kapott, de csak olyan mértékig, ami az
alvállalkozó szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges, mely esetben a Vállalkozó az
ilyen alvállalkozótól meg kell, hogy követelje a bizalmas kezelés vállalását, hasonlóan
ahhoz, ahogy Vállalkozó erre kötelezve van a jelen szerződés szerint.

8.2.

Vállalkozó fentiekben meghatározott kötelezettsége nem terjed ki azon információra:
(a)

mely a jelen szerződés aláírásakor nyilvános vagy azt követően közismertté válik
úgy, hogy az nem róható fel a Vállalkozó hibájaként,

(b)

amelyről bizonyítható, hogy a Vállalkozó birtokolta a titoktartási körbe
vonásakor és korábban közvetlenül vagy közvetve nem a Megrendelőtől került a
birtokába, feltéve, hogy ezen információ nyilvánosságra hozatalára jogosult;

(c)

amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály és/vagy hatósági határozat
rendelte el;

(d)

amely egyébként jog szerint válik elérhetővé a Vállalkozó számára egy harmadik
féltől, aki nem kötelezett titoktartásra.
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8.3.

A jelen fejezet szerinti követelmények semmiképpen sem gátolhatják a Feleket a jelen
szerződésből eredő jogaik bíróság előtt történő érvényesítésében.

8.4.

A szerződés jelen, 8. fejezet szerinti rendelkezései, követelményei időbeli korlátozás
nélkül érvényben maradnak akkor is, ha a jelen szerződés teljesül vagy bármely okból
megszűnik.

9.

A szerződés időbeli hatálya, felmondása

9.1.

A jelen szerződés az 1.5. pontban rögzítettek szerint lép hatályba.
A jelen szerződés megszűnik, amennyiben:
− mindegyik Fél a jelen szerződésben vállalt összes kötelezettségét teljesítette, és
a teljesítés és annak maradéktalan elszámolása is megtörtént;
− Megrendelő a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy attól eláll;
− Vállalkozó a jelen szerződést azonnali hatályú felmondással felmondja.

9.2.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megrendelő – a jelen szerződésben és a Ptk-ban
rögzített jogainak teljes körű érvényesíthetősége mellett, az ott rögzítetteken
túlmenően – jogosult (akár teljesen, akár részlegesen) a jelen szerződéstől –
mérlegelése szerint, amennyiben az a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján
lehetséges – elállni, vagy választása szerint a jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondani, különösen – de nem kizárólagosan – ha:
a) Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott valamely kötelezettségével
késedelembe esik és azt a Megrendelő által a jelen szerződés szerint meghatározott
póthatáridőre (amennyiben póthatáridő tűzésére sor kerül) sem teljesíti;
b) Vállalkozó a jelen szerződés alapján fennálló bármely egyéb kötelezettségét
megszegi, és az Megrendelő ésszerű megítélése alapján súlyos szerződésszegésnek
minősül, feltéve, hogy Vállalkozó a Megrendelő felhívására a szerződésszegést a
jelen szerződés szerint meghatározott póthatáridő alatt nem orvosolja (amennyiben
az orvosolható);
c) Vállalkozó a Megrendelő ellenőrzési jogainak gyakorlását akadályozza;
d) Vállalkozó a Megrendelővel való együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy
ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen
szerződés fenntartását lehetetlenné teszi;
e) a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei (ideértve az
üzemeltetőt is) jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát
veszélyeztető magatartást tanúsít;
f) Vállalkozó megszegi a titoktartási kötelezettségét.
A fentiek szerinti elállás/felmondás esetére Megrendelő fenntartja magának a jogot a
szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve bármely kötbér követelésére
és a kárai megtérítésére való jogot is.

9.3.

Megrendelő jogosult és egyben köteles továbbá a jelen szerződést felmondani – ha
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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 feltétel; vagy
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 feltétel.
9.4.

A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a
szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben.

9.5.

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.

9.6.

Vállalkozó jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni,
amennyiben annak Ptk. szerinti feltételei fennállnak, azzal, hogy a rendkívüli
felmondás gyakorlását megelőzően – amennyiben a szerződésszegés orvosolható – a
Vállalkozó írásban ésszerű, de legfeljebb 15 (tizenöt) munkanapos póthatáridőt köteles
a Megrendelő részére biztosítani.

9.7.

Felek rögzítik, hogy a jelen, 9. pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek
jelen szerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl.
titoktartási kötelezettség).

9.8.

A jelen szerződésben meghatározott vagy a jelen szerződés alapján a Megrendelő által
a Vállalkozó számára biztosított bármely póthatáridő, orvoslási határidő nem jelent
joglemondást a Megrendelő részéről, így Megrendelő a póthatáridő, orvoslási idő
biztosításától függetlenül jogosult a hibás teljesítés időpontjától a hibás teljesítésből
eredő igények Vállalkozóval szembeni érvényesítésére.

9.9.

Felek a jelen szerződés megszűnésekor kötelesek elszámolni egymással.

10.

Értesítések

10.1. Minden, a jelen szerződéssel összefüggő értesítést írásban, (amennyiben ettől eltérő
szabályozást a jelen szerződés nem tartalmaz) fax útján vagy tértivevényes postai
levélben vagy e-mailben kell közölni a kapcsolattartó személyekkel.7
Megrendelő kapcsolattartója:
7

A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN TÖLTENDŐK KI AZ ADATOK.
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− név:

Baracs Tibor

− e-mail:

baracs.tibor@mnl.gov.hu

− telefon:

+36 1 225 2862

− fax:

+36 1 225 2875

− cím:

1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

Vállalkozó kapcsolattartója:
−
−
−
−
−

Név:
Cím:
Tel.:
Fax:
e-mail:

10.2. A jelen szerződés alapján megküldött értesítések akkor minősíthetők kézbesítettnek,
ha:
− fax esetén az érintett Fél fax-számát is tartalmazó, a sikeres kézbesítést igazoló
faxnaplóban megjelölt időpontban;
− e-mail esetén a kézbesítési visszaigazolásban megjelölt időpontban;
− a Felek levélben megküldött (postai tértivevényes) nyilatkozatai a
tértivevényben megjelölt időpontban azzal, hogy akkor is kézbesítettnek
tekintendők, amennyiben azok „nem kereste”, vagy „eredménytelen” vagy
„elköltözött” vagy „címzett ismeretlen” jelzéssel érkeznek vissza. Az így
visszaküldött iratot a postai visszaküldés napjára vonatkozó hatállyal
kézbesítettnek kell tekinteni.
10.3. A Felek tudomásul veszik, hogy a Felek levelezési, értesítési címként a jelen
szerződésben meghatározott címet fogadják el. Amennyiben valamelyik Fél pontatlan,
téves címet adott meg, illetve elmulasztja értesíteni a másik Felet a levelezési címe
változásáról és emiatt válik sikertelenné a kézbesítés, akkor ennek a felelőssége az
értesítést elmulasztó Felet terheli.
11.

Egyéb rendelkezések

11.1. A jelen szerződés a Felek teljes, érvényes és a jelen szerződés aláírásának napjától
hatályos megállapodását tartalmazza.
11.2. Megrendelő és Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában
is együttműködnek. Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják
a szükséges adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek
megteremtéséről; a teljesítést érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul
tájékoztatják egymást. Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során
egymással a szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon
megfelelően kölcsönösen együttműködnek, és a másik Fél szerződésszerű
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teljesítésének elősegítése érdekében úgy járnak el, ahogy az tőlük a mindenkori
helyzetben – különös figyelemmel a jelen szerződés előírására – elvárható.
11.3. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és
a szerződés teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, és elfogadja a
szerződés tárgyát, illetőleg annak megvalósítását és a jelen szerződés egyéb feltételeit
valamint a jelen szerződést érintő valamennyi Európai Uniós és magyar jogszabályt.
11.4. A Felek a jelen szerződés alapján létrejövő jogviszonyukban független szerződő Felek.
A Felek egyike sem jogosult arra, hogy a szerződéssel összefüggésben a másik Fél
képviselőjének tüntesse fel magát, ilyen minőségben járjon el, továbbá, hogy a
szerződésre hivatkozással, vagy egyébként olyan megállapodást kössön harmadik
személyekkel, amely a Vállalkozási szerződésben és/vagy a szerződésben foglaltakkal,
illetőleg a vonatkozó Európai Uniós és magyar jogszabályokkal összeegyeztethetetlen,
illetve a szerződés megfelelő teljesítését veszélyeztetheti.
11.5. Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozó, illetőleg közreműködői vonatkozásában nem
áll fenn olyan valós vagy potenciális érdekellentét, amely a jelen szerződés szerint a
Megrendelő részére nyújtandó szolgáltatásokat érintené. Vállalkozó kijelenti és
szavatolja továbbá, hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek
vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként nem áll jogviszonyban a Megrendelő vezető
tisztségviselőjével, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak törvény szerint
értelmezett közeli hozzátartozójával.
11.6. Vállalkozó legkésőbb a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg cégszerű aláírásával
köteles ellátni a jelen szerződés 5. sz. mellékletét képező, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
50. § (1) bekezdés (1a) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. §-a szerinti megfelelésről szóló nyilatkozatot 5 (öt) példányban, amelynek
1-1 (egy-egy) eredeti példánya a jelen szerződés eredeti példányaihoz csatolásra kerül.
Vállalkozó egyebekben kijelenti, hogy ismeri az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése jelen szerződés vonatkozásában irányadó
rendelkezését, mely alapján központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére –
azaz a jelen szerződés esetében a Megrendelő által – olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes
szerződés, illetve ilyen létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az 5. sz. melléklet szerinti nyilatkozatban foglaltak
változásáról haladéktalanul köteles Megrendelőt írásban értesíteni, mely
kötelezettségének megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül a Vállalkozó
részéről. Vállalkozó egyebekben tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú
nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal
felmondani vagy attól elállni.
11.7. Vállalkozó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen szerződés Vállalkozó általi
teljesítése nem jelenti, és nem eredményezi bármilyen olyan szerződés vagy
kötelezettség megszegését, amely valamely harmadik személlyel kötött szerződés
alapján áll fenn, illetőleg valamely harmadik fél tulajdonát képező információ titokban
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tartására vonatkozik.
11.8. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy
végrehajthatatlan lenne, a szerződés többi része továbbra is változatlanul érvényben
marad, kivéve, ha az érvénytelen rész nélkül a szerződés már nem alkalmas a Felek
szándékainak és céljainak elérésére. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy az
érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést kölcsönösen elfogadható, érvényes, és
végrehajtható rendelkezéssel helyettesítik, amely a Feleknek a korábbi rendelkezésben
meghatározott szándékait fejezi ki.
11.9. A jelen szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével, a Kbt. 141. §-ában
foglaltak szerint, írásban módosítható.
11.10. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban,
így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező
változás, továbbá az elérhetőségekben, értesítési címben, a kapcsolattartók adataiban
bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset
körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 3 (három) naptári napos határidővel
vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 3 (három) naptári napon belül
köteles értesíteni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes
teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség. Megrendelő e
körben kifejezetten tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a nála folyamatban lévő új
telephelyek kialakítása okán várhatóan a közeljövőben új, illetőleg további
kapcsolattartók kerülnek megadásra.
11.11. Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy rendelkeznek a jelen szerződés
megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal, és a jelen szerződésben rögzített
kötelezettségeik szerződésszerű teljesítéséhez szükséges erőforrásokkal, feltételekkel.
11.12. Amennyiben a jelen szerződésben megállapított bármely kötelezettség teljesítésének
határideje munkaszüneti napra vagy szünnapra esik, akkor – a Felek kifejezett, eltérő
megállapodása hiányában – akkor az esedékesség időpontja a követő első munkanap.
11.13. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az 1-5. számú
mellékletek; a jelen szerződés kizárólag mellékletével együtt érvényes.
A jelen szerződés mellékletei:
− 1. számú melléklet:

a jelen szerződés megkötését megelőzően lefolytatott
közbeszerzési eljárás műszaki leírása

− 2. számú melléklet:

Vállalkozó ajánlata

− 3. számú melléklet:

nyilatkozat alvállalkozókról

− 4. számú melléklet:

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 136. §
(2) bekezdése szerinti meghatalmazás [amennyiben
Vállalkozó külföldi adóilletőségű személy]

− 5. számú melléklet:

Átláthatósági nyilatkozat

11.14. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés magyar nyelven készült. A szerződéssel
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kapcsolatos valamennyi kommunikációt magyar nyelven kell folytatni.
11.15. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadóak. Felek egyebekben rögzítik,
hogy a jelen szerződés rendelkezései a hatályos jogszabályokkal összhangban
értelmezendők és alkalmazandók.
11.16. Felek megállapítják, hogy bármely vita eldöntésre, amely a jelen szerződésből vagy
azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes magyar
bíróság jogosult eljárni.
11.17. A jelen szerződés 5 (öt) egymással szó szerint megegyező példányban készült,
melyből Megrendelőt 4 (négy), Vállalkozót 1 (egy) példány illet meg.
Felek a jelen szerződést közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Budapest, 2017. ………………
…………………………………
Magyar Nemzeti Levéltár
Megrendelő
képviseletében
dr. Mikó Zsuzsanna
főigazgató

……………, 2017. ………………
…………………………………
……………….(teljes cégnév)
Vállalkozó
képviseletében
(név)
(beosztás)

…………………………………
Nemesné Zsigmondi Erzsébet
pénzügyi ellenjegyző
Magyar Nemzeti Levéltár
…………………………………
Lux Zoltán
informatikai osztályvezető
Magyar Nemzeti Levéltár
…………………………………
dr. Medveczky Viktória
jogi ellenjegyző
Magyar Nemzeti Levéltár
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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 a Magyar Nemzeti Levéltár között „Hálózat fejlesztés, bővítés és kiépítés az MNL OL
részére – 1. rész: Daróczi út 1-3. Három budapesti helyszínen hálózat fejlesztés, aktív hálózati
eszközök” tárgyban …………………..(dátum) napján kötött vállalkozási szerződés
teljesítésébe a Vállalkozó az alábbi alvállalkozók kívánja bevonni, továbbá8
a)

kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott szerződés megkötését megelőző
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt,
VAGY

b)

csatolom ezen alvállalkozók cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a
Kbt. és a hivatkozott szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya
alatt.

Alvállalkozó 1.9
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 alvállalkozó10
Alvállalkozó 2.
Az alvállalkozó megnevezése:
Képviselőjének neve:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám
8

Az irányadó pont megszövegezése aláhúzandó vagy a nem irányadó pont törlendő a szövegből azzal, hogy a b)
pont szerinti esetben az alvállalkozói nyilatkozatok is csatolandók az eladói nyilatkozathoz.
9
Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz.
10
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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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 alvállalkozó11
……………….., 201………………..
………………
…………………
a Vállalkozó képviseletében cégszerű aláírás

11

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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5. sz. melléklet
Átláthatósági nyilatkozat
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja, valamint a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről
Alulírott

…………………………………………………..

(Lakcím:

…………………

………........................................................................................; Adóazonosító jel: ...............................)
büntetőjogi felelőségem tudatában

–

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja szerint –
kijelentem,

hogy

az

általam

képviselt

................................

.......................................................................................... szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontja szerint az általam képviselt
szervezet**:
– nemzetközi szervezet, az állam, külföldi állam, külföldi helyhatóság,
− köztestület,
− költségvetési szerv, önkormányzati intézmény,
− külföldi állami vagy helyhatósági szerv,
− lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti egyház, belső egyházi jogi személy,
− helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és azok társulása, valamint gazdálkodó szervezet,
amelyben az állam vagy az önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel
rendelkezik,
− az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság;
olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:
− tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról
szóló
törvény
szerint
meghatározott
tényleges
tulajdonosa
megismerhető,
− az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről
szóló egyezménye van,
− nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak,
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− a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak.
Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből
eredő követelések elévüléséig az Áht-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht-ban meghatározott
adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak
megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról
haladéktalanul értesítem a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és
cégjegyzésére).

......................................., 20.............................
...................................................
cégszerű aláírás
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