
                 V.    VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

 

 

Amely létrejött egyrészről Kerepes Város Önkormányzat 

Székhely: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. 

Bank: …. 

Bankszámla száma:….  

Adószám.…. 

Képviseletében aláír: Franka Tibor Pál Polgármester 

Mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

 

Másrészről: 

Cégnév: ….. 

Székhely: ….. 

Cégjegyzékszám: …..  

Adószám: ….. 

Bank: …..….. 

Bankszámla száma: ….. 

Képviseletében aláír: …. 

Mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

 

 

I. Előzmények 

 

A Szerződő felek rögzítik, hogy a megrendelő nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „Közétkeztetési 

szolgáltatás biztosítása Kerepes Város Önkormányzata intézményei részére az Önkormányzat 

tulajdonában lévő általános iskolában lévő tálaló konyha felújításával és annak komplett 

üzemeltetésével a szerződés aláírásától számított 60 hónapra (2019. 07. 01. napjától 2024. 06. 30-ig) az 

alábbi helyeken és mennyiségben napjáig, határozott időtartamban: 

Általános iskola részére hetente: 262 fő részére napi 3* étkezés (tízórai ebéd és uzsonna) 105 adag napi 

egyszeri étkezés, ebéd,  az alábbi megosztásban: 

− 7-10 éves gyermekeknek hetente 186 fő részére tízórai ebéd és uzsonna, 56 fő részére ebéd, 

− 11-14 éves gyermekeknek hetente: 76 fő részére tízórai ebéd és uzsonna 49 fő részére ebéd,  

 

Óvodások részére hetente: 375 fő részére tízórai, ebéd és uzsonna,  

 

Szociális ellátásban részesülőknek 52 fő részére előrecsomagolt és hűtött ebéd biztosításával és a 

2144 Kerepes Wesselényi u 51. sz. székhelyre szállítással. 

 

A Vállalkozó, mint ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az az 

eljárást megindító felhívás szerinti bírálati szempont alapján került kiválasztásra. Ennek alapján a 

Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként. 

 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(Kbt.) rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják 

alá. 

 

 

II. Szerződés tárgya: 

 

1. A Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig vállalja Kerepes Város 

Önkormányzata intézményei részére - Önkormányzat tulajdonában lévő általános iskolában lévő 



tálaló konyha felújításával és annak komplett üzemeltetésével- 3 óvoda és egy iskola részére minden 

hétköznap napi háromszori étkezés  A és B menűk közötti választási lehetőséggel valamint szociális 

étkezés keretében ebéd biztosítását a műszaki leírás szerint, figyelembe véve a különböző -tej-, 

tojás-, gluténmentes, sómentes vagy egyéb diétás ételek biztosítását az alábbiak szerint: 

 

Általános iskola részére hetente: 262 fő részére napi 3* étkezés (tízórai ebéd és uzsonna) 105 adag 

napi egyszeri étkezés, ebéd. 

Óvodák részére hetente: 375 fő részére tízórai, ebéd és uzsonna,  

Napfény háza Idősek Nappali Ellátása szociális étkezés keretében ebédet kell szolgáltatni 52 fő 

részére.  

 

Általános iskola  

Alsó tagozat:  

- tízórai:   27512 

- ebéd:   35657 

- uzsonna: 27512 

 

Felső tagozat: 

- tízórai:   11765 

- ebéd:   19005 

- uzsonna: 11765 

 

Az ellátást heti 5 napra kell biztosítani, napi 3-szori érkezéssel, figyelembe véve a 2. pontban az 

iskolai szünetek ideje alatti feladatokra meghatározott előírásokat. 

 

Óvodák részére. 

- tízórai:   67405 

- ebéd:   67405 

- uzsonna: 67405 

 

Az ellátást heti 5 napra kell biztosítani, napi 3-szori érkezéssel. 

 

Az egyes intézményekben a működési napok az alábbiak: 

Óvoda: 221 nap/év 

Iskola: 181 nap /év 

Szociális intézmény: 252 nap/év 

A nyertes ajánlattevő az előírt ételadagokat a saját főzőkonyhájában készíti el, az ételeket saját 

fuvareszközével, edényzetében saját költségén a teljesítési helyekre szállítja. A tálalás az iskolában  

a  vállalkozó feladata. Az óvodába a helyszínre kiszállított ételadagok tálalását az intézmény 

állományában lévő munkavállalók látják el.   

Az ajánlattevő feladata a szolgáltatás végzése során keletkezett valamennyi hulladék kezelése és 

ártalmatlanítása a saját költségén. 

 

A szolgáltatást az 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a „közétkeztetésre való táplálkozás- 

egészségügyi előírásokról” foglaltakban meghatározott mennyiségi és minőségi elvárásoknak 

megfelelően kell biztosítani. 

         

2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a létszámadatok az előző évi számokon alapuló becsült adatok, 

szolgáltatása során +/- 20 %-os eltérésre lehetőség van.  

3.       Önkormányzat által kötelezően biztosítandó szünidei gyermekétkeztetés biztosítása szintén a 

vállalkozó feladata. 

 



III. A feladat ellátás feltételei 

 

1. A felek a szerződést 2019. 07. 01. napjától 2024. 06. 30. napjáig határozott időtartamra kötik. 

 

2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő által felkért szakhatóságok jogosultak a 

Vállalkozó által szolgáltatott étel mennyiségét és minőségét, a szolgáltatás színvonalát bármely 

időpontban ellenőrizni. 

 

3. Szerződő felek rögzítik, hogy a szolgáltatást a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a „közétkeztetésre 

való táplálkozás- egészségügyi előírásokról”, foglaltakban meghatározott mennyiségi és minőségi 

elvárásoknak megfelelően kell biztosítania a Vállalkozónak, valamint betartani a szolgáltatás 

nyújtásához szükséges valamennyi kötelezettséget. 

 

IV. Vállalkozó kötelezettségei 

 

1. A Vállalkozó feladata a működéshez szükséges hatósági engedélyek folyamatos meglétének 

biztosítása. Az iskolai  tálalókonyha felújítása után a működési engedély megszerzése  a Vállalkozó 

feladata. A Vállalkozó vállalja, hogy a felújítás költségét a szolgáltatási egységárba beilleszti. 

 

2. A Vállalkozó feladata a tulajdonát képező konyhatechnológiai eszközök, szállító járművek 

folyamatos karbantartása, üzemeltetése, az eszközök szükség szerinti pótlása, karbantartása, 

valamint a feladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása. Ezen kötelezettség 

teljesítése érdekében Vállalkozónak éves szinten minimum nettó 200.000,- Ft értékű, számlákkal 

igazolt, a működtetéshez való éves költség hozzájárulást kell teljesíteni az üzemeltetett tálalókonyha 

állagának megóvása és a nagy értékű tárgyi eszközök és a fogyóeszközök szükség szerinti pótlása 

érdekében. 
 

3. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett karbantartások, eszközberuházások miatt a 

szerződés megszűnésekor semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel 

 

4. A Vállalkozó vállalja az elkészített étel kiszállítását az általa üzemeltett főzőkonyhákból a 

tálalókonyhákba a hatósági előírásoknak megfelelő járművel és edényzetben, melyet a készítéstől 

számított 3 órán belül kitálalnak. 

 

5. A Vállalkozó az étrendet előre elkészíti A és B heti menü választási lehetőség biztosításával, és az 

érintett intézmény vezetőjével, vagy az általa meghatározott személlyel szükség esetén azt egyezteti. 

A végleges étrend meghatározásakor az észrevételeket figyelembe veszi.  

 

6. Az étrend összeállításánál Vállalkozó betartja a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet, a közétkeztetésre 

való táplálkozás- egészségügyi előírásokról szóló szabályait a közétkeztetésre vonatkozó energia-

tápanyagbeviteli, illetve élelmiszer-nyersanyag felhasználási ajánlásokat. 

Amennyiben az étrend alapján az 1 főre, 10 nap átlagára vonatkozó energia és tápanyagbevitel vagy 

az 1 főre 10 napra vonatkozó élelmiszer felhasználás valamely értéke több, mint 20%-kal eltér a 

37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben meghatározott értékeitől (A, C, D táblázat értékeitől), és ezt a 

körülményt a Megrendelő igazoltan egynél több alkalommal megállapította a Megrendelő jogosult 

a szerződést azonnali hatállyal felmondani.  

 

7. A szolgáltatás végzése során keletkezett valamennyi hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról a 

Vállalkozó gondoskodik, saját költségén. 

 

8. A Vállalkozó egy oldalszámmal ellátott naplót vezet (ami folyamatosan az intézményekben kell, 

hogy legyen), melyben a felek rögzítik észrevételeiket és ellenjegyzéssel látják el. Amennyiben 

probléma merül fel, úgy a Felek igyekeznek azt a lehető leggyorsabban orvosolni. 

 



9. A Megrendelő egy nappal előtte köteles a Vállalkozó kapcsolattartóját értesíteni a lemondásról vagy 

az újabb rendelésről. 

       Önkormányzat által kötelezően biztosítandó szünidei gyermekétkeztetés biztosítása szintén a 

vállalkozó feladata. 

10. A Vállalkozó köteles a jogszabályi előírásoknak megfelelő mennyiségben ételmintát biztosítani. 

 

11. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelőnek a minőségi követelmények maximális 

betartásához kiemelten fontos érdeke fűződik, így a teljesítés mennyiségi és minőség követelményeinek 

betartását folyamatosan ellenőrzi. Az ellenőrzés során elégedettségi vizsgálatot kezdeményezhet az 

étkezésben résztvevők körében. Amennyiben az étkezők legalább 30 %-a bejelenti kifogását a 

minőséggel vagy a mennyiséggel kapcsolatban, a kivizsgálásra a Megrendelő független dietetikai 

szakértőt kér fel, aki az elkészült étel minőségét, mennyiségét rendszeresen megvizsgálja. Súlyos 

szakmai hibák feltárása esetén a Megrendelő a szerződés megszüntetését kezdeményezi.  

 

Üzemeltetés 

 
 Vállalkozó köteles a tálaláshoz szükséges fogyóeszközök (melegen tartó eszközök, tálalóeszközök, 

tálak, tányérok, poharak, evőeszközök, szalvéta) megfelelő számban és minőségben biztosítani, szükség 

szerinti pótlásáról és cseréjéről saját költségén gondoskodni.  

 

 A Vállalkozó saját költségén köteles gondoskodni a főzőkonyha felújításáról, a működési engedély 

beszerzéséről, továbbiakban a kapcsolódó helyiségek közegészségügyi előírásoknak megfelelő festés-

mázolási, valamint (pipere) takarítási munkáinak elvégzéséről a teljesítés alatt. 

 

              A Megrendelő a tálaló konyha meglévő felszerelését a Vállalkozónak leltár szerint használatra átadja. 

A Vállalkozó kijelenti, hogy a leltár szerinti felszereléseken túl a tálalásnál, kiszolgálásnál felmerülő 

további eszköz, illetve felszerelés szükségletet az ajánlatadás során felmérte. A Vállalkozó kijelenti, 

hogy a szolgáltatás nyújtásához szükséges valamennyi eszközt biztosítja, aminek a költségét a 

szolgáltatási egységárba beillesztette. 

              A Vállalkozó átveszi a megrendelőnél minimálbéren foglalkoztatott három közalkalmazotti 

jogviszonyban álló munkavállalót, (kettő munkavállaló munkabére bruttó 186.500,-ft egy munkavállaló 

munkabére 196.500,-ft) és legalább fél évig biztosítja a foglalkoztatásukat.  

A Megrendelő szavatol azért, hogy a helyiségek átadásakor azok működtetéséhez szükséges valamennyi 

közüzemi szolgáltatás biztosított. 

A közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatosan a felek megállapodnak abban, hogy az Megrendelő a 

jelenlegi kapacitáshatárok között gondoskodik az energiaellátás folyamatos biztosításáról, azok 

vezetékeinek üzemképes állapotban tartásáról a gépek berendezések csatlakozó pontjáig. A 

berendezések érintésvéde1mi jegyzőkönyvének beszerzése Vállalkozó feladata. 

A tálalókonyha üzemeltetése során az átadás időpontjától keletkező valamennyi közüzemi költség a 

Vállalkozót terheli, a Megrendelő adatszolgáltatása alapján.  A tálalókonyha külön mérőórával nem 

rendelkezik.,  

 

Építési beruházás, tálalókonyha felújítása 

 

A nyertes Ajánlattevő feladata az alább részletezett beruházások végrehajtása (építési beruházás) a 

szerződés hatályba lépését követően, úgy, hogy a tanév megkezdésekor a már új szakhatósági és 

működési engedélyek birtokában a szolgáltatást a tanév kezdésétől zökkenő mentesen teljesíteni tudja.  

 

 



A felújítandó a 67,4 m2 tálalókonyha, a hozzá tartozó öltözővel és előkészítő helyiséggel, úgy 

hogy az megfeleljen a 62/2011.(VI.20) VM. rendelet és a 852/2004 EK r. jelen esetben 

alkalmazandó előírásainak az alábbiak  munkálatok elvégzésével: 

 

-2 db átadó műanyag ablak rozsdamentes könyöklőkkel a konyhából az étkező felé, a meglévő átadó 

ablakok cseréjével 

-100 m2 aljzatburkolat felújítása 

- víz és szennyvízhálózat, vízkiállások felújítása, 

- konyha elektromos hálózat vezetékrendszerének felújítása 

-tisztasági festés: 300 m2. (belmagasság: 3,1 m) 

-külön WC. helyiség tisztasági festése. 

 

A tálalókonyha megtekintésére helyszíni bejárást biztosít az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban 

előírt időpontban. 
 

V. Megrendelő kötelezettségei 

 

1. A Megrendelő tálalókonyhák és a technológiai helyiségek zavartalan használatát biztosítja. 

 

2. A Megrendelő a tanév rendje szerinti előre ütemezett tanítási szüneteket 1 héttel előre írásban 

bejelenti a Vállalkozónak, az előre nem tervezett tanítási szüneteket pedig 3 nappal előre jelenti a 

Vállalkozónak. 

 

3. A Megrendelő vállalja, hogy beszedi a térítési díjat és gondoskodik arról, hogy a befizetéssel 

rendelkező tanulók részesüljenek az étkezésben.  A Megrendelő gondoskodik a pótrendelésekről és 

az étkezések lemondásáról, ami a tárgynapot megelőző nap 10 óráig lehetséges.  A tárgynapra 

vonatkozó lemondás rendkívüli lemondás a megrendelt adagszám 25%-át nem haladhatja meg 

tálalókonyhánként.  

 

VI. Pénzügyi feltételek 

 

1. Szerződő felek a szolgáltatás díját az üzemeltetés, felújítás és az éves költséghozzájárulás  

figyelembevételével az alábbiak szerint állapítják meg: 

 

 

Szolgáltatás 

megnevezése 

Nettó ár/fő/ (Ft) 
Összes 

nettó 

ár/fő/nap 

összes nettó 

ellenszolgáltatás/

év 

 (Ft*) 

ÁFA 

(Ft) 

Bruttó 

összár/év 

(Ft) nyersanyag-

norma 
rezsiköltség 

Óvoda 

tízórai       

ebéd       

uzsonna       

        

Iskola: 

7-11 éves 

tízórai       

ebéd       

uzsonna       

Iskola: 

11-14 éves 

tízórai       

ebéd       

uzsonna       

        



Egységárak: 

 

 

 

2. A Megrendelő felé a Vállalkozó az eladott adagszám alapján havonta, intézményenként számlát 

bocsát ki. Az intézményvezetők a számla kiállítását megelőzően igazolják a teljesítést a Kbt. 130. § 

szerint, a teljesítéstől számított 30 napon belül banki átutalással teljesítik fizetési kötelezettségüket.  

 

 

VII. Együttműködés 

 

1. Szerződő felek a szerződés teljesítése során kötelesek egymással együttműködni, egymást minden 

a szerződés teljesítését befolyásoló lényeges körülményről tájékoztatni. 

 

2. A Vállalkozó külön megállapodik az egyes intézményvezetőkkel a kapcsolattartás módjáról, a 

kapcsolattartó személyek megjelöléséről, a teljesítés részletkérdéseiről, pl. szállítási időpontok.  

 

 3. A Vállalkozó által az ajánlatában megadott árak évente egy alkalommal, a szerződéskötés 

fordulónapján (július 1.) változtathatók, legfeljebb a fordulónapot megelőző napon (június 30 napján.) 

amennyiben az érvényes KSH által közzétett élelmiszerekre vonatkozó fogyasztói árindex több, mint 

10 %-al növekedett. Első alkalom 2020. július 1. napja. 

 

 

VIII. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 

1. Ajánlatkérő késedelmi kötbér fizetési kötelezettséget ír elő amennyiben a teljesítési határidőt a 

Vállalkozó egy órával túllépi. A kötbér mértéke a késedelemmel érintett mennyiség nettó 

ellenértékének 10 %-a/késedelmes óra. Az ajánlatkérő több mint 2 órás késedelem esetén a teljesítést 

meghiúsultnak tekinti. 

 

2. Meghiúsulási kötbér: a szerződésnek a Vállalkozó szerződésszegő magatartása miatt történő 

meghiúsulásának esetére meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. Ajánlatkérő a ki nem szállított 

ételadagokat alapul véve meghiúsultnak tekinti a szerződést, ha Vállalkozó 2 (kettő) órás 

késedelembe esik. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsult mennyiség ellenértékének 20%-a. 

 

A teljes szerződés meghiúsulása esetén a Nyertes ajánlattevő 5.000.000,- Ft meghiúsulási kötbért 

köteles fizetni. Meghiúsulás esetén Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárát Vállalkozóval 

szemben kártérítés jogcímén érvényesíteni.  

  

3. Hibás teljesítésnek minősül, amennyiben Vállalkozó nem megfelelő mennyiségben (adagszámban), 

illetve a jogszabályoknak, és a dokumentációban szereplő szerződésben vállalt kötelezettségeknek 

nem megfelelő minőségben szolgáltat. Hibás teljesítés esetén a kötbér a hibás teljesítéssel érintett 

teljesítés nettó szolgáltatási értékének 5 %-a. 

 

4. Teljesítési biztosíték: amelyet az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos 

igények biztosítékaként köt ki. A Vállalkozó köteles az Ajánlatkérő részére teljesítési biztosítékot 

Szociális 

ellátás 

ebéd       
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nyújtani a szerződés aláírásakor, A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények 

biztosítékaként Megrendelő teljesítési biztosítékot köt ki, melynek összege: 2.000.000,-Ft, azaz 

kétmillió forint. A teljesítési biztosítéknak a szerződés hatálybalépésétől számított 60 hónap 

időtartamig (szerződés teljes időtartama) kell érvényesnek lennie és az Ajánlatkérő rendelkezésére 

állnia. Ennek megfelelően, amennyiben az ajánlattevő a szerződés teljesítését a saját érdekkörében 

felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be, a Megrendelőt illeti meg a 

teljesítési biztosíték, vagy a nem teljesített szolgáltatás részletes árajánlat alapján kiszámított 

ellenszolgáltatási ára.  

A teljesítési biztosíték teljesíthető a nyertes ajánlattevő választása szerint óvadékként az előírt 

pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével 

(átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség 

biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó 

- kötelezvénnyel. A teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor kell rendelkezésre bocsátani, olyan 

módon, hogy az a fölötti rendelkezési joga az ajánlatkérőnek ettől az időponttól kezdődően a 

teljesítés véghatáridejéig biztosított legyen. Az előírt tartalmú biztosíték határidőre történő 

rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. 

 

A teljesítési biztosíték és a hibás teljesítésre vonatkozó kötbér együtt nem érvényesíthető. 

    Biztosíték rendelkezésre bocsátásának módja 

4.1. A teljesítési biztosíték – Vállalkozó választása szerint – a Kbt. 134. § (6) bekezdés 

szerint biztosított formák valamelyikében nyújtható.  

4.2.Amennyiben Vállalkozó a biztosítékot bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy 

banki kézfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - 

készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel kívánja teljesíteni, úgy a 

levélnek illetőleg a kötelezvénynek legalább a következőket kell tartalmaznia: 

− pontos hivatkozást jelen vállalkozási szerződésre, 

− a Vállalkozó szerződés teljesítésének biztosítékául szolgál, 

− a Megrendelő, mint Kedvezményezett megjelölését, 

− összegét, 

− futamidejét: a szerződés megkötése napjától számított 60 hónap időtartamra  

− nyilatkozatot, hogy feltétel nélküli és visszavonhatatlan, mely szerint a 

Kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita nélkül a biztosíték 

(kötelezvény) összeghatáráig bármilyen összeget, vagy összegeket kifizetnek a 

Kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját vagy indokát bizonyítania 

kelljen. 

 

4.3. Amennyiben a teljesítési biztosítékot Vállalkozó készpénz befizetésével szolgáltatja, 

annak összegét a Kerepes Város Önkormányzata 10402142-49545248-56551007 számú 

számlájára kell befizetnie. 

4.4. Megrendelő a biztosíték érvényesítéséről haladéktalanul köteles értesíteni Vállalkozót. 

 
IX. Alvállalkozó, egyéb gazdasági szereplő igénybevétele 

1  A Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót, egyéb gazdasági szereplőt vesz/ nem vesz igénybe.  

2.        Azon feladatok, amelyben alvállalkozó részt vesz: ……….. 

3. Azon alvállalkozók, akiket a Vállalkozó igénybe vesz: 

Cégnév: 

Székhely: 



 

4. Azon feladatok, amelyben egyéb gazdasági szereplő részt vesz: 

5. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozó és egyéb gazdasági szereplő munkájáért úgy felel, 

mintha a munkát maga végezte volna. Amennyiben a Megbízott az alvállalkozót jogosulatlanul 

vette igénybe, a Megbízott felelős minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele 

nélkül nem merült volna fel. 

6. Az ajánlatban nem szereplő alvállalkozók igénybevételéhez csak a Kbt. 138 § (3) bekezdésében 

foglalt feltételek igazolt fennállta esetén járulhat hozzá a Megrendelő. 

9. Jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó esetén a Megrendelő felszólíthatja a Vállalkozót a 

szerződésszegés megszüntetésére, amennyiben az 3 (három) munkanapon belül nem történik 

meg, a Vállalkozó jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.  

 X. Szerződésmódosítás 

 

1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés közbeszerzési eljárás alapján került megkötésre, így 

módosítására és megszüntetésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

2. A szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy amennyiben jelen szerződésükben szabályozott 

bármely kérdés utóbb jogszabályváltozás folytán, annak módosítása nélkül jogszabállyal 

ellentétessé válna, vagy azzal kapcsolatban kiegészítésre szorul, kölcsönösen kezdeményezik a 

szerződés módosítását, annak megtörténtéig a szerződés a hatályos rendelkezésekkel együtt 

érvényes. 

 

3. A Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződésnek – az ajánlati felhívás és a hozzá 

kapcsolódó dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részének – 

a módosítására közös megegyezéssel írásban, kizárólag abban az esetben van mód, amennyiben a 

szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés 

valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. 

 

XI. Záró rendelkezések 

 

1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen szerződést 

felmondani -– ha: 

a. ha 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; 

b. ha 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, 

c. ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 

közbeszerzési eljárásból. 

     

Megrendelő az alábbi esetekben jogosult a szerződést felmondani: 

o a Kbt. 143. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjában foglaltak bekövetkezése esetén, 

o ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás 

következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti. A felek ilyen lényeges 

fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Vállalkozóval 

szemben a szerződés teljesítésnek időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési 



meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve felszámolási-, 

vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt áll. Amennyiben 

a Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a 

Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban 

értesíteni. 

o ha a Vállalkozó bármely szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget. 

o A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy nem fizet, illetve számol el a 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 melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére 

alkalmasak. 

-  A Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. (3) bekezdés szerinti ügyletekről a 

Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 
- Ha a Vállalkozó a Megrendelő utasításának nem tesz eleget, illetve bármilyen módon megszegi a 

szerződésben foglalt kötelezettségét a Megrendelő határidő tűzésével írásban felhívja a 

szerződésszegés megszüntetésére. Amennyiben a Vállalkozó Megrendelő által megszabott határidőig 

a szerződésszegés megszüntetésére nem tesz meg minden elvárható lépést, Megrendelő azonnal 

hatállyal felmondhatja a szerződést.  

 

          

2. A felek részéről kapcsolattartásra jogosultak a szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatos 

kérdésekben: 

Megrendelő részéről: Név: 

 E-mail: 

 Tel.: 

 Telefax: 

 

Vállalkozó részéről: Név: 

 E-mail: 

 Tel.:  

 Telefax: 

 

3. Jelen szerződésre és az itt nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

Törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb e tárgyra vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 
4. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 41.§ (6) bekezdése értelmében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. 

§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül és kötelezettséget vállal egyben arra, 

hogy amennyiben a nyilatkozatban foglalt tartalom változik, erről a Megrendelőt haladéktalanul 

tájékoztatja. 

 

5. A Megrendelő és a Vállalkozó törekszik arra, hogy a szerződéssel kapcsolatban közöttük felmerülő 

vitás kérdéseket, vagy nézeteltéréseket elsősorban közvetlen tárgyalások útján rendezze. Ha a 

tárgyalások kezdetétől számított ésszerű határidőn belül a Megrendelő és a Vállalkozó nem képesek 

békés úton megoldani a szerződés kapcsán jelentkező vitás kérdéseket, a jogviták eldöntésére a Felek a 

Pp. szabályai szerint járnak el. 

 

Ezen vállalkozási szerződést a szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 



Jelen szerződés 4 példányban készült, melyből kettő példány illeti a Megrendelőt, kettő pedig a 

Vállalkozót. 

 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció, valamint a 

Vállalkozó ajánlata. 

 

Kerepes, 2019. ………….. 

 

Megrendelő részéről:  Vállalkozó részéről: 

 …………………………….                                               …………………….. 


