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amely létrejött egyrészről 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
(székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.; nyilvántartási szám: 731762 (PIR); adószám: 15731766-2-15; képv.: 
Dr. Kovács Ferenc – polgármester) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről 

… 
(székhely: …; cg. szám.: …; adószám: …; képv.: …; bankszámlaszám: …), mint vállalkozó (a továbbiakban: 
Vállalkozó) 

között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 

PREAMBULUM 

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. § rendelkezései 
alapján, hirdetmény közzétételével indított, tárgyalás nélküli nemzeti közbeszerzési eljárást folytatott le (KÉ-…), 
melynek tárgyát az alábbiak szerint határozta meg: 

„Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum” című projekt keretében  
komplex munkaerőpiaci kutatási program megvalósítása 

Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlato(ka)t megvizsgálta és nyertes ajánlattevőként a jelen 
szerződést aláíró Vállalkozót nevezte meg. 

Vállalkozó nyilatkozata és igazolásai alapján a tárgyi feladatok ellátásához szükséges referenciákkal, személyi- és 
tárgyi feltételekkel rendelkezik.  

Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítése során mindenkor figyelemmel lesznek egymás 
érdekeire és lehetőségeire. Kifejezik arra vonatkozó álláspontjukat, hogy a magas színvonalú feladatellátás 
mindkét fél alapelve és közös érdeke. Felek továbbá kötelezettséget vállalnak arra, hogy a vonatkozó külön 
szakmai jogszabályokra és a szerzői jogi védelem tartalmára és határaira is figyelemmel járnak el.  

A felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket a fentiekben meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeként, az 
eljárás alapját képező eljárást megindító felhívás, és a Vállalkozó által benyújtott ajánlat tartalma alapján kötik 
meg. A felek rögzítik, hogy a felek közötti esetleges vita esetén, vagy amennyiben a fenti dokumentumok között 
ellentmondás van, úgy az alábbi erősorrendet állapítják meg: 1. Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok; 2. A Vállalkozó ajánlata; 3. Jelen szerződés. 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a lefolytatott, fent hivatkozott tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásában és közbeszerzési dokumentumaiban, valamint a Vállalkozó ajánlatában (melyek jelen 
szerződés elválaszthatatlan részét képezik), továbbá jelen szerződés mellékleteiben meghatározott alábbi 
feladatok elvégzését. 

1.2. A Vállalkozónak az elkészült dokumentumokat a műszaki dokumentációban foglalt módon és mennyiségben a 
Megvalósíthatósági Tanulmánnyal összhangban kell elkészítenie és az előírt példányszámban átadnia a 
Megrendelő részére az alábbiak szerint: 
1. feladatelem:  Munkaerőpiaci stratégia és akcióterv kidolgozása;  
2. feladatelem:  Szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzés, piackutatás, helyzetfeltárás; 
3. feladatelem:  Ágazati szintű foglalkoztatási és munkaerőpiaci helyzetelemzés; 
4. feladatelem:  Foglalkoztatási helyzetelemzés felülvizsgálata, adatgyűjtés, stratégia rendszeres aktualizálása. 



  
 

2. 

A részletes és teljes feladat-meghatározást a jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

1.3. A felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó tevékenysége során csak a lefolytatott közbeszerzési eljárás műszaki 
leírásában meghatározott feltételeknek megfelelő szolgáltatást nyújthat.  

1.4. A felek megállapodnak, hogy a szolgáltatás végrehajtása érdekében a Megrendelő sem ellenszolgáltatásért, sem 
ellenszolgáltatás nélkül semmit sem bocsát a Vállalkozó rendelkezésére. 

1.5. Vállalkozó feladatkörébe tartozik valamennyi olyan feladat ellátása, amely szükséges és indokolt a jelen szerződés 
Vállalkozó általi szerződésszerű teljesítéséhez. 

2. HATÁLYBA LÉPÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 

2.1. A teljesítési határidő: 54 hónap (a jelen szerződés megkötésétől számítva), mely a tárgyi projekt fizikai zárásának 
határidejéből (előreláthatólag 2021. szeptember 30. napja) számított, becsült időtartam. 

Kötbérterhes részteljesítési határidő: Vállalkozó a következő feladatokat 90 napon belül köteles teljesíteni (a jelen 
szerződés megkötésétől számítva): 
1. feladatelem:  Munkaerőpiaci stratégia és akcióterv kidolgozása;  
2. feladatelem:  Szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzés, piackutatás, helyzetfeltárás; 
3. feladatelem:  Ágazati szintű foglalkoztatási és munkaerőpiaci helyzetelemzés; 

Kötbérterhes véghatáridő: A teljesítés határideje (a 4. feladatelem vonatkozásában, egyben véghatáridő): a tárgyi 
projekt fizikai zárásának határidejével egyezik meg (előreláthatólag 2021. szeptember 30. napja, azaz 54 hónap a 
szerződés megkötésétől számítva). Amennyiben a támogatási szerződésben a tárgyi projekt fizikai zárásának 
határidejéhez rögzített határidő meghosszabbításra kerül, úgy a véghatáridő (teljesítés határideje a 4. 
feladatelem vonatkozásában) a mindenkor hatályos támogatási szerződés szerinti projekt fizikai zárásának 
határidejéhez rögzített határidővel egyezik meg. 

2.2. Megrendelő az előteljesítéshez kizárólag a részhatáridő vonatkozásában hozzájárulását adja (előszállítás). 

2.3. A Vállalkozó köteles a tevékenysége eredményeként létrejött dokumentációkat a szerződésben meghatározott 
tartalommal, hiánytalanul, az esetleges hibák kijavítását követően Megrendelőnek a fent meghatározott 
határidőre átadni. 

3. TELJESÍTÉS MÓDJA  

3.1. A Vállalkozó a szolgáltatást közvetlenül a Megrendelő székhelyére történő kézbesítéssel, az átvétel igazolásával 
teljesíti (külön átvételi elismervény alapján). Felek a postai feladást kizárják. 

3.2. A Vállalkozó által a szállítandó példányszámot az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

3.3. A teljesítés a szerződésben foglalt műszaki tartalmú, cégszerű aláírással ellátott dokumentáció formájában 
történik. 

3.4. A dokumentumok elkészítéséhez szükséges adatok beszerzése a Vállalkozó feladata. 

3.5. Vállalkozó köteles minden általában elvárható intézkedést megtenni a dokumentumok határidőre történő, 
kifogástalan megvalósítása érdekében. A dokumentációnak alkalmasnak kell lennie a Megrendelő felismerhető, a 
felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére. 

3.6. Vállalkozó a teljesítés során köteles bevonni az alábbi szakembereket [Eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, 
illetve szakmai alkalmasság]: 

M2. a) pont szerinti szakember: … 

M2. b) pont szerinti szakember: … 

4. A SZERZŐDÉS ELLENÉRTÉKE 

4.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tárgyát képező feladatok ellenértéke: nettó … HUF 
+ ÁFA. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj feladatrészekre bontott díjtételeit az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

4.2. A jelen szerződésben meghatározott ellenérték teljes körű, átalány jelleggel tartalmazza valamennyi 
munkafázisra kiterjedő ellenértéket, az összes járulékos költséget, mindazon szolgáltatás nyújtásának költségét, 



  
 

3. 

mely szükséges a szerződésszerű teljesítéshez, így különösen: a dokumentumok elkészítéséhez és a kapcsolódó 
tanácsadások, szolgáltatások megvalósításához szükséges járulékos költséget (függetlenül azok formájától és 
forrásától). Tartalmazza valamint mindazokat a költségeket, amelyek a szerződés tárgyát képező munka teljes 
körű megvalósításához, a szerződésben rögzített feltételek betartásához szükségesek. A Vállalkozó tudomásul 
veszi, hogy a dokumentációk elkészítéséhez szükséges minden egyéb összes költség a Vállalkozót terheli. 

4.3. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott ellenértéket megfelelőnek és értékarányosnak 
fogadják el mind a munkadíj, mind a szerzői jogdíj vonatkozásában. Rögzítik továbbá, hogy azt nem tekintik sem 
kirívóan alacsony, sem kirívóan magas mértékűnek. Minden, a vállalkozói díjjal (beleértve a szerzői jogdíjat is) 
kapcsolatban felmerülő igényérvényesítés lehetőségét felek kizárják. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy 
amennyiben a díját alul prognosztizálta, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át a 
Megrendelőre, és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól. 

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

5.1. Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás 
fedezetét a TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 számú projekt konstrukció keretein belül biztosítja. A finanszírozás 
utófinanszírozás keretében történik. A támogatás intenzitása az összes elszámolható költség 100,000000 %-a. 

5.2. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő jogosult 3 részszámla és 1 végszámla benyújtására az alábbiak szerint: 
a) egy részszámla az 1. feladatelem igazolt teljesítését követően nyújtható be; 
b) további egy részszámla a 2. feladatelem igazolt teljesítését követően nyújtható be; 
c) további egy részszámla a 3. feladatelem igazolt teljesítését követően nyújtható be; 
d) a végszámla a 4. feladatelem igazolt teljesítését követően nyújtható be. 
 

5.3. Az 1-3. feladatelemek teljesítésének sorrendje, és ezáltal az egyes részszámlák kibocsátásának sorrendje nem 
kötött. Adott esetben több részszámla egyszerre is benyújtható. 

5.4. A számla benyújtására a teljesítésigazolás Megrendelő képviselője által történő kiadását követően kerül sor. A 
teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésének rendelkezései az irányadóak. 

5.5. Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítést követően Ajánlattevő által benyújtott (vég)számla alapján átutalással 
(forintban) kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint, a helyesen 
kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ 
(1) bekezdése irányadó. 

5.6. A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok különösen: 
a. 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.); 
b. 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet; 
c. 2003. évi XCII. törvény (Art.; különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §); 
d. 2013. évi V. törvény (Ptk.); 
e. 2011. évi CXCV. törvény (Áht.). 

5.7. Vállalkozó köteles a teljesítésigazolás alapján kiállított számlán feltüntetni valamennyi olyan információt, amelyet 
a vonatkozó jogszabályok meghatároznak. 

5.8. Megrendelő a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított támogatási előleg 
igénybevétele érdekében a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságnál fizetési 
számlát nyitott. A projekthez kapcsolódó pénzforgalom a 1004 4001 0033 6231 0000 0017 fizetési számláról 
történik. 

6. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

6.1. A Vállalkozó köteles a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatást - a lefolytatott közbeszerzési eljárás műszaki 
leírásában, továbbá a megvalósíthatósági tanulmányban foglaltakkal összhangban - a meghatározott határidőn 
belül a Megrendelő felé szolgáltatni. A Megrendelő csak a Vállalkozó szerződésszerű szolgáltatását fogadja el. 

6.2. A Vállalkozónak a szerződést a Kbt. 130-143. §-aiban, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(Ptk.) III. CÍM A KÖTELEM TELJESÍTÉSE részében meghatározottaknak megfelelően kell teljesítenie. 

6.3. A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozónak az alábbi formai követelményeket kell betartania a 
teljesítése során: 
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- A Széchenyi 2020 program arculati előírásainak megfelelően kell elkészíteni a szerződésben vállalt 
kötelezettségét. (www.palyazat.gov.hu) 

- A teljesítés során keletkezett iratokat előírt számú papír alapú iratként mindenben megegyező példányban, 
elektronikusan, a papír alapon átadott iratok tartalmával mindenben megegyező tartalmú DOC 
kiterjesztésű, illetve XLS kiterjesztésű, szerkeszthető fájl formátumban, elektronikus adathordozón kell átadni 
a Megrendelőnek. 

- A Vállalkozó a Megrendelő részére minden egyes dokumentumot magyar nyelven kell, hogy elkészítsen, 
illetve átadjon, amennyiben valamely irat nyelve nem magyar, úgy azon okirat magyar fordítását is csatolnia 
kell. 

6.4. A Vállalkozó a teljesítést a mindenkori érvényes jogszabályok, ágazati szabályok, szabványok előírásai, a szakma 
általánosan elfogadott előírásai alapján - ezek hiányában a Vállalkozó belső előírásainak, szakmai gyakorlatának 
megfelelően a szerződéses munka időpontjában ismert megvalósíthatósági tanulmány, a kialakult szakmai 
követelmények és gyakorlat figyelembevételével köteles szolgáltatni. A Felek megállapodnak abban, hogy a 
dokumentumokat az irányadó jogszabályok, szabványok és hatósági előírások figyelembe vétele mellett a 
Megrendelő kikötései alapján kell elkészíteni. 

 

6.5. A Vállalkozónak szakcégtől elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai gyakorlat szerint kell teljesítenie 
a szerződést. 

6.6. Konzorcium esetén: Ha a szerződés teljesítését vállalkozóként több különböző, önálló személy látja el, azok 
felelőssége a szerződés teljesítéséért egyetemleges. A jelen Szerződés értelmében a képviseletükre jogosult 
személy jogosult jognyilatkozatokat tenni és kötelezettséget vállalni valamennyi, a vállalkozói oldalon álló 
személy képviseletében.  

6.7. A Vállalkozó felelős az általa bevont harmadik személyek magatartásáért és cselekményeiért, úgy, mintha azok a 
Vállalkozó magatartása vagy cselekedetei lettek volna. A Megrendelőnek valamely harmadik személyek 
igénybevételéhez adott hozzájárulása nem mentesíti a Vállalkozót a szerződés szerinti kötelezettségei és 
felelőssége alól.  

6.8. A Vállalkozó köteles minden olyan egyeztetésen részt venni, amelyen Megrendelő kéri megjelenését. Az 
egyeztetésen a Vállalkozó az általa készítendő dokumentumokkal kapcsolatos kérdésekben köteles szakmai 
állásfoglalását képviselni. A Megrendelő legkésőbb öt munkanappal a tárgyalás előtt köteles a Vállalkozót 
értesíteni a tárgyalásról.  

6.9. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés 
eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő 
kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. A felek időben tájékoztatják egymást nem csupán a jelen szerződésben 
foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére 
kihatással lehet. 

6.10. A Vállalkozó köteles az általa elkészített dokumentumokkal kapcsolatban szakértői feladatokat ellátni, az általa 
elkészített dokumentumokkal kapcsolatos kérdéseket megválaszolni. A Vállalkozót ezen feladatok ellátásáért 
külön ellenszolgáltatás nem illeti meg. 

6.11. A szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos nyilvántartásokat a Szerződés teljesítésétől számított 7 éven át (illetve 
amennyiben a hatályos számviteli törvény a nyilvántartás részét képező valamely dokumentumra hosszabb 
megőrzési kötelezettséget ír elő, a törvényben megjelölt időtartamon át) meg kell őrizni. A nyilvántartások 
megőrzésének elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. Mind a Szerződés időtartama alatt, mind pedig 
a nyilvántartások megőrzési időtartama lejáratáig a Vállalkozónak lehetővé kell tenni a Megrendelő, az Állami 
Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a 2011. évi 
CXCV. törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, valamint a Kbt. és az államháztartásról szóló 
2011 évi CXCV. törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott 
képviselőinek a jelen közbeszerzéshez kapcsolódó nyilvántartások, számlák, okmányok, bizonylatok helyszínen 
történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását. 

6.12. A Megrendelő a Vállalkozó teljesítésének ellenőrzésére folyamatosan jogosult. Az ellenőrzés során feltárt, e 
szerződésben foglaltaktól eltérő tevékenység esetén, amennyiben a Vállalkozó azt a Megrendelő kívánságára 
nem teljesíti, a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, a szolgáltatást más vállalkozóval 
befejeztetni, és felmerült kárát a Vállalkozóval szemben érvényesíteni. 



  
 

5. 

6.13. Vállalkozó nyilatkozik, hogy jelen szerződés aláírásának napján a feladat ellátásához szükséges eszközökkel, 
anyagokkal és kellékekkel (pl.: jogtiszta szoftverek) rendelkezik. 

7. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

7.1. Megrendelő képviselője a munka végzését folyamatában jogosult ellenőrizni.  

7.2. A Megrendelő köteles – teljesítésigazolás kiadását követően – a Vállalkozó által benyújtott részszámla és 
végszámla alapján az ellenérték megfizetésére, Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén. 

7.3. Amennyiben a dokumentumok elkészítéséhez a szerződés megkötésekor nem ismert további adatszolgáltatás 
vagy közbenső intézkedés válik szükségessé, Megrendelő az adatokat haladéktalanul köteles Vállalkozó 
rendelkezésére bocsátani, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni. 

7.4. Megrendelő köteles a munka folyamatosságát biztosító konzultációkon részt venni, a Vállalkozó által bemutatott 
dokumentumokkal, illetve a Vállalkozó által feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultáción, vagy azt követően 
ésszerű határidőn belül állást foglalni. 

8. FELELŐSSÉG ÉS SZAVATOSSÁG 

8.1. Vállalkozó felelős az általa készített dokumentumok tartalmának szakszerűségéért, a valós állapotnak megfelelő 
tartalmáért, szakmai minőségéért.  Vállalkozó szavatol, hogy a teljesítése gazdaságos és célszerű megoldásokat 
tartalmaz, és alkalmas a Megrendelő igényeinek kielégítésére. Vállalkozó szavatol a jogszabályok, szabályzatok, 
szabványok és egyéb szakmai szabályok betartásáért, a dokumentumok készítésében részt vevő, a vállalkozói 
feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakemberek kiválasztásáért. 

8.2. Vállalkozó kiemelt felelőssége az egyes dokumentumok közötti összhang biztosítása. 

8.3. Szerződő felek a szavatossági és kártérítési felelősség vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó 
rendelkezéseit, valamint a szerződés tárgya szerinti jótállásra vonatkozó jogszabályok előírásait tekintik 
irányadónak.   

8.4. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a tevékenysége során nem használ fel jogosulatlanul olyan megoldást, amely 
szerzői jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt áll. 

8.5. Vállalkozó szavatolja, hogy a teljesítendő szolgáltatások tekintetében a szükséges szerződéses szerzői jogok 
birtokában van, a Megrendelői kör érintett tagja jelen szerződés szerinti tulajdonszerzését és egyéb jogszerzését 
illetve jogainak zavartalan gyakorlását harmadik személy joga nem akadályozza, illetve korlátozza.   

8.6. A Vállalkozó félként vesz részt a vonatkozó eljárásjogi szabályok szerint minden, a Megrendelői kör ellen a 
Szerződés következtében szerzői jog sértése miatt indított eljárásban, vagy választása szerint azt peren kívüli 
egyezséggel lezárja, továbbá Megrendelő oldalán keletkezett indokolt és igazolt költségeket megtéríti vagy 
magára vállalja. 

9. FELHASZNÁLÁS 

9.1. A Vállalkozó által készített dokumentumok szellemi alkotásnak minősülnek, melyeknek szerzője a Vállalkozó. 

9.2. Szerződő felek megállapodása alapján a dokumentumok átvételével és a teljesítésigazolás Megrendelő általi 
kiadásával egyidejűleg Megrendelő a Vállalkozó által elkészített, a szerződés tárgyát képező jogi oltalomban 
részesíthető vagyoni jogok összessége, mint szellemi alkotással kapcsolatban teljes és kizárólagos felhasználási 
jogot szerez, amely kiterjed az alkotás (dokumentumok) átdolgozására is (vagyoni jogok teljes köre). A jelen 
szerződéssel kapcsolatban keletkező jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotásokkal kapcsolatos valamennyi 
szerzői jog Megrendelőt illeti meg. A jogátszálláshoz nincs szükség semmilyen egyéb további nyilatkozatra.  

9.3. Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során keletkező bármilyen szellemi alkotáshoz fűződő (szerzői 
jogi, iparjogvédelmi) jog a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezi, a vagyoni jogok a Megrendelőt illetik meg, 
aki ezeket felhasználhatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi 
vagy bármely más korlát nélkül. A vagyoni jogok ellenértékét a felek a vállalkozási díj meghatározásánál 
kifejezetten figyelembe vették. 

9.4. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó a teljesítését referenciaként felhasználja. Ez azonban nem 
tartalmazhat a Megrendelő által bizalmasnak vagy titkosnak tekintett információt.  
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10. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

10.1. A Felek a szerződés tartama alatt minden tekintetben a másik fél érdekeit is szem előtt tartva, a jóhiszeműség és 
az együttműködés kölcsönös kötelezettségének figyelembevételével járnak el. Ennek során a feleket kölcsönös 
tájékoztatási, értesítési és figyelem-felhívási kötelezettség terheli minden olyan körülmény tekintetében, amely a 
szerződésszerű teljesítést befolyásolhatja.  

10.2. Az együttműködés keretében mindegyik fél köteles képviselője útján részt venni a másik fél által kezdeményezett 
kooperációs megbeszéléseken. Mindegyik fél köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a károk 
megelőzése, valamint az esetleg már bekövetkezett károk enyhítése érdekében. 

11. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE 

11.1. Jelen szerződés teljesítése során a rendes felmondás joga nem gyakorolható. 

11.2. Jelen szerződés megszűnésének esetei: 
 Azonnali hatályú felmondás – súlyos szerződésszegés esetén a szerződést megszünteti a jövőre nézve, 

az életbe lépését követően a felek közötti elszámolásnak van helye. Felek rögzítik, hogy a felmondáshoz 
fűződő joghatások a jognyilatkozat közlésével beállnak. Amennyiben az azonnali hatályú felmondás a 
Vállalkozó érdekkörében felmerülő bármely okból kerül sor, az ebből származó igazolt többletköltségeket 
a Megrendelő jogosult a Vállalkozóra hárítani a jelen szerződésben rögzített mellékkötelezettségeken 
túlmenően. 

 Bármely fél jogutód nélküli megszűnése 

11.3. Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősülnek különösen az alábbiak:  
 a kitűzött, bármely határidőre nem, vagy nem megfelelő módon (formai/tartalmi követelmények) bocsátja 

rendelkezésre az igényelt dokumentumokat; 
 felhívást követően sem jelenik meg konzultáció(ko)n; 
 bármely olyan tevékenysége, amely a Vállalkozónak felróható módon veszélyezteti a projekt 

eredményességét; 
 felhívást követően sem a megfelelő módon (formai/tartalmi követelmények) adja át az igényelt 

dokumentumokat;  
 amennyiben Vállalkozó 5 munkanapot meghaladóan nem érhető el, megkeresésekre érdemi 

nyilatkozatot/választ nem ad; 
 valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik; 
 a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával valósul meg, amelyet 

a Megrendelő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése során figyelembe vett;  
 a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben tér el, amely - ha 

a felek szerződésüket így módosították volna - szerződésmódosításként a Kbt. vonatkozó szakaszai 
alapján (Kbt. 141. § ( 6) bekezdése szerint) lényeges módosításnak minősülne; 

 minden olyan esetben, ha a szerződésben vagy az ajánlatában vállalt kötelezettségeket jelentős 
mértékben vagy súlyos gondatlansággal megszegi (elmulasztja). 

11.4. A Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül: 
 ha a Megrendelő 75 napot meghaladó fizetési késedelembe esik; 
 minden olyan esetben, ha a szerződésben vagy az ajánlati kiírásban vállalt kötelezettségeket jelentős 

mértékben vagy súlyos gondatlansággal megszegi (elmulasztja). 

11.5. Bármely fél súlyos szerződésszegésének tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.  

11.6. A szerződésben meghatározott felmondási okok mellett a Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett nyilatkozattal 
azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha: 

 a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit ismételten megszegi; 
 a Vállalkozó a Megrendelő által megadott 10 naptári napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, hogy 

szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget; 
 a Vállalkozó ismételt felszólítás ellenére vagy a Megrendelő által meghatározott 10 naptári napon belül 

nem teljesíti a Megrendelő által adott utasításokat; 
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 a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás indul vele szemben, 
felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit; 

 az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát 
csak számottevő késéssel vagy - a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött méltányos határidő letelte 
ellenére is - hibásan tudja elvégezni. 

11.7. A Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt bekövetkező felmondás esetén a Vállalkozó kárainak megtérítésére 
nem tarthat igényt. 

11.8. Ha és amennyiben a jelen szerződés a Vállalkozónak felróható okból szűnik meg, úgy Megrendelő az addig 
szolgáltatott dokumentációk felett – Vállalkozó külön hozzájárulása nélkül – teljes és kizárólagos felhasználási 
jogot szerez külön ellenérték megfizetése nélkül. Ennek tényét Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, az ezzel 
kapcsolatos jogérvényesítés lehetőségét felek kizárják. 

12. MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

12.1. Szerződő felek a Vállalkozó késedelmes, hibás illetve nem teljesítése esetére az alábbi kötbérfizetési 
kötelezettségben állapodnak meg. 

12.2. KÉSEDELMES TELJESÍTÉS ESETEI 

Ha a Vállalkozó (olyan okból, amelyért felelős) a szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítésével 
késedelembe esik, a teljesítési határidő (kötött részhatáridő és véghatáridő) napjától számított késedelembe esés 
időszakára a Vállalkozó késedelmi naponként köteles a szerződés nettó értéke 0,5 %-ának megfelelő összegű 
késedelmi kötbért fizetni. Ajánlatkérő kiköti, hogy ha a késedelmes napok száma eléri a 30. naptári napot, úgy 
Ajánlatkérő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással felmondani, amelynek gyakorlása esetén a 
meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre. 

12.3. HIBÁS TELJESÍTÉS ESETE: 

A hibás teljesítési (minőségi) kötbért Megrendelő a Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése esetén érvényesíti, 
amennyiben a hibás teljesítésért a Vállalkozó, vagy az általa a teljesítésbe bevont közreműködő a felelős. A hibás 
teljesítési (minőségi) kötbér mértéke: 800.000,- Ft/eset. Amennyiben Megrendelő a hiba kijavítását igényli, a 
késedelemre megállapított mértékű kötbért kell alkalmazni a hiba közlésétől a hiba kijavításáig terjedő 
időtartamra. 

12.4. NEM TELJESÍTÉS ESETE (MEGHIÚSULÁS) 

Amennyiben a Vállalkozó nem teljesít vagy késedelme a 30. napot eléri vagy meghaladja, illetőleg ha a szerződés 
olyan okból, melyért Vállalkozó felelős meghiúsul, Megrendelő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással 
megszüntetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés nettó értékének 15%-a. Megrendelő a rendkívüli 
felmondási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja a szerződésben külön nevesített 
esetekben is. A rendkívüli felmondás esetén a Vállalkozó köteles a meghiúsulási kötbéren túlmenően a 
Megrendelő igazolt – kötbérrel nem fedezett – kárainak megtérítésére is. 

12.5. Kötbér a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdésének 
megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért. 

12.6. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér megfizetése a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól nem mentesít; 
míg a nem teljesítés esetén megfizetett kötbér a további (teljes) teljesítés követelését kizárja. 

12.7. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a szerződést megszegő fél kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik. 

12.8. Vállalkozó mentesül a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy kötelezettségeit vis maior miatt 
nem tudta teljesíteni. A Megrendelőt az akadály beálltáról és megszűnéséről/megszüntetéséről haladéktalanul, 
utólag is igazolható módon értesíteni kell.  

12.9. A Vállalkozó által esetlegesen hibásan vagy szabálytalanul összeállított/benyújtott számla késedelmes 
kiegyenlítéséből eredő kárért Megrendelő nem felel, és késedelmi kamat sem terheli a Megrendelőt. A számla 
benyújtásának hivatalos időpontja a korrigált számla átvételének időpontja, melytől Megrendelő fizetési 
kötelezettsége fennáll. 

12.10. A Vállalkozó felel mindazokért a károkért, melyeket tevékenységével a Megrendelőnek okoz. A Megrendelő 
különösen azt tekinti kárnak, ha a Vállalkozó tevékenységének nem szerződésszerű teljesítésével a Megrendelő 
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nem tudja teljesíteni a kapcsolódó elnyert pályázatban előírt feltételeket, mely következtében részben vagy 
egészben forrásvesztés következik be. 

13. TITOKTARTÁS 

13.1. Jelen megállapodás értelmében Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy az összes közöttük 
létrejött szerződéssel kapcsolatban, illetve az azok alapján ellátott tevékenységek során minden tudomásukra 
jutott információt, mint üzleti titkot szigorúan bizalmasan kezelnek, kivéve, amely adatokat jogszabály nyilvános 
adatnak rendel. 

13.2. Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző 
szervezetek feladat és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött 
szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti 
titokra való hivatkozással nem tagadható meg.  

14. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

14.1. A szerződés teljesítése során a Kbt. 136. §; 143. § (1)-(3) bek. rendelkezései az irányadóak. 
KBT 136. § (1) Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy a nyertes ajánlattevő 
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 
62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára 
megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 
(2) A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes 
ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

14.2. Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerződés nem tartalmaz, a Polgári Törvénykönyv és a Kbt. rendelkezéseit, 
az idevonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokat, valamint az általánosan elfogadott szakmai szokásokat kell 
irányadónak tekinteni.  

14.3. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésben kikötött szankciók, továbbá a kizárások és korlátozások a 
kiemelt közérdekre és a Szerződő felek kifejezett akaratnyilatkozata alapján kerültek meghatározásra.  

14.4. Felek a szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-ban meghatározott előírások betartásával és a 141. § feltételeinek 
fennállása esetében módosíthatják. A szerződés módosításának írásban kell történnie. 

14.5. Teljesítési segédek (Kbt. értelmezése szerinti alvállalkozók) igénybevételére a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdéseiben 
foglaltak az irányadók. 

14.6. Megrendelő és Vállalkozó megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket békés úton 
rendezik. Felek az esetleges jogviták vonatkozásában kikötik a Nyíregyházi Járásíróság vagy a Nyíregyházi 
Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

14.7. Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazással és 
képviseleti joggal rendelkeznek és a szerződést a szükséges információk birtokában és a felhatalmazások alapján 
kötik meg. 

14.8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk., valamint a jelen szerződés tárgyára 
irányadó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A szerződést a felek ezek után annak elolvasása és közös értelmezése után, mint szerződéses akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták. 

Nyíregyháza, … napján 
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 
Megrendelő 

… 
Vállalkozó 

 

Mellékletek: 
1. sz. melléklet: feladat részletes leírása és költségvetés 


