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1.  Pályáztató neve, címe, telefon (e-mail):  
Váci Városfejlesztő Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 34. 
Telefon: +36-27/510-107  
E-mail: info@vacholding.hu 
 
2. A versenyeztetési eljárás fajtája: 
 
Hirdetményes, tárgyalás nélküli versenyeztetési eljárás. Jelen eljárás a 2015. évi CXLIII. 
közbeszerzésről szóló törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozik, tekintettel arra, hogy 
az eljárás becsült értéke nem éri el a nemzeti értékhatárt. 
 
3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési 

helye és pénzügyi feltételei: 
 
Pályáztató a dokumentációt térítésmentesen, egyidejűleg, elektronikus úton bocsátja pályázók 
rendelkezésére. A pályázati felhívás közzétételre kerül a www.vac.hu és a www.vacholding.hu 
honlapokon. 
 
4. A beszerzés tárgya és részletes leírása: 

 
Mennyisége: Összesen 19 db gépjármű (mely darabszám változhat a szerződés időtartama alatt). 

 
Tárgya: Váci Városfejlesztő Kft. tulajdonában és használatában levő földmunkagép, személy és 
tehergépjárművek, jótállási időn túli folyamatos, általános szervizelésére, karbantartására és 
műszaki vizsgáztatási feladatainak elvégzésére karosszériajavítási és autóvillamosság javítási 
feladatok, hidraulika rendszer javítási feladatok elvégzése eredményfelelősséggel. Pályázó 
feladata az alkatrészek és egyéb anyagok biztosítása. 
 
Ajánlattevő által ellátandó feladatok a szerződésteljesítése során különösen:  
Általános szerviz szolgáltatások ellátása 
Műszaki vizsgára történő felkészítés, és teljes körű ügyintézés 
 
ÁLTALÁNOS SZERVIZ keretében elvégzendő feladatok:  
Kuplung és ékszíj vizsgálat, 
Futómű és fékátvizsgálás (fékfolyadék utántöltés, csere), 
Kormánymű ellenőrzés, 
Izzó csere, fényszóró beállítás, 
Szezonális átvizsgálás, 
Levegő, olaj és üzemanyagszűrő, pollenszűrő csere, 
Vízpumpa javítása vagy cseréje, 
Hűtőfolyadék szint ellenőrzése, utántöltése (beállítással), 
Féltengely, csukló és gumiharang csere, 
Lengéscsillapító szerviz és teljes körű javítás cserével, 
Motor és hengerfej javítás, 
Motorolaj és váltóolaj csere. 
 
Futómű beállítás, gumiabroncs centrírozás csere: 
Futómű állapotfelmérés vizsgálattal, 
Futómű első és hátsó tengelyének beállítása, 
Gumiszerviz, illetve abroncs és autógumi javítás, 
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Abroncs-szerelés centrírozással, 
A meglévőn nyári, téli gumigarnitúra csere, beállítással. 
 
Műszaki vizsga, felkészítés: 
Futómű (hajtáslánc) erőátvitel ellenőrzése, felkészítése, 
Fékrendszer, fékhatás méréssel, ellenőrzése, felkészítése, 
Gumiabroncsok, keréktárcsák ellenőrzése, felkészítése, 
Lengéscsillapítók mérése, felkészítése, 
Kipufogó rendszer ellenőrzése, 
Világítási és irányjelző rendszer ellenőrzése, felkészítése, 
Utastér, szélvédő ellenőrzése, 
Vizsgáztatás lebonyolítása! 
 
Egyéb szerviz keretében elvégzendő feladatok: 
Klíma rendszer időszakos szervizelése, 
Gépjármű diagnosztikai szerviz mérések, szabályozások elvégzése! 

Egyéb javítási feladatok: 
Karosszéria javítási feladatok elvégzése, 
Autóvillamosság javítási feladatok elvégzése, 
Hidraulika rendszer javítási feladatok elvégzése. 
 
Pályáztató tulajdonában és/vagy használatában levő személy és tehergépjárművek jótállási időn 
túli folyamatos/általános szervizelésének, karbantartásának, eseti kis- és nagyjavításának, 
gépjármű diagnosztikai felülvizsgálatának, és műszaki vizsgára való felkészítésének, és 
vizsgáztatásának ellátását eredményfelelősséggel. Pályázó feladata a szükséges alkatrészek és egyéb 
anyagok biztosítása. 
 
A gépkocsik egyéb paramétereire vonatkozó adatok: 
 

Ssz. Gyártmány Típus 
Kereskedelmi 

leírás 
Megne-
vezés 

Gyártási 
év 

Hengerűr-
tartalom 
(cm3) 

Hajtóanyag 

1 Volkswagen Transporter Doka   ktgk. 1999 2370 Diesel 

2 Renault SB Clio Van ktgk. 2002 1461 Diesel 

3 Renault CLIO 1.2   szgk. 2004 1149 Benzin 

4 Renault CLIO 1.5 SOCIETE   ktgk. 2005 1461 Diesel 

5 Ford FIESTA VAN 1.4   ktgk. 2004 1399 Diesel 

6 Renault B Clio szgk. 2007 1461 Diesel 

7 Ford PT2 Connect Van ktgk. 2007 1753 Diesel 

8 Citroen A Nemo ktgk. 2008 1399 Diesel 

9 Renault SB Clio Van ktgk. 2005 1461 Diesel 

10 Renault D Master ktgk. 2010 2464 Diesel 

11 Renault D Master ktgk. 2010 2464 Diesel 

12 Peugeot Y Boxer 
ktgk.-

kátyúzó* 
2011 2198 Diesel 

13 Renault MB Master ktgk. 2012 2229 Diesel 

14 Hyundai H-1 SR TRUCK   ktgk. 2003 2476 Diesel 
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15 Isuzu NLR NLR ktgk. 2010 2999 Diesel 

16 Opel F7 Vivaro ktgk. 2007 1995 Diesel 

17 Kia 
K 2700 DOUBLE 

CAB 
  ktgk. 2001 2665 Gázolaj 

18 Renault W Kangoo ktgk. 2012 1461 Gázolaj 

19 Ford PT2 Connect Van ktgk. 2013 1753 Gázolaj 

 
* A speciális felépítmény szervizelése nem része a jelen eljárásnak. 
 
Pályázó a műszaki vizsgáztatási tevékenység körében kizárólag a hatályban lévő hatósági díjakat 
számolhatja fel. 
 
Pályázó vállalja, hogy elsőbbséget biztosít a megrendelő részére a megrendelő által bejelentett 
szolgáltatási igény esetén. 
 
Pályázó vállalja, hogy jelen szerződés keretében az alábbi határidőkön belül elvégzi az Pályáztató 
által megrendelt szolgáltatásokat: 

- a fődarab megbontással nem járó javítások, technikai kiszolgálások: 2 munkanapon belül; 
- a fődarab megbontásával járó munkák: 5 munkanapon belül, 
- műszaki vizsgáztatás: felkészítéstől a sikeres vizsgáig 1 héten belül 

 
Pályáztató felhívja Pályázók figyelemét, hogy a gépjárművek száma változhat a szerződés ideje 
alatt. 
 
5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a versenyeztetési 

eljárást lefolytatják: 
 
Vállalkozási keretszerződés. 
 
6. A szerződés időtartama, teljesítés határideje: 
 
Szerződés időtartama: határozott idejű. Felek a vállalkozási keretszerződést a szerződés aláírását 
követő 12 hónapra kötik vagy a szerződéses keretösszeg (7 000 000 Ft) kimerüléséig. Pályáztató 
nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg kimerítésére. Ezen okból nyertes pályázó 
semminemű igényt nem érvényesíthet Pályáztatóval szemben. 
 
7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás: 

A pályázat, a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). 

Pályáztató előleget nem biztosít.  

Pályázó az ellenszolgáltatás összegét az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, havonta utólag 
a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdése szerint, egy számlát állít ki, amely tételesen, rendszámokra és 
megrendelésekre, munkajellegre bontva tartalmazza a tárgyhavi szolgáltatás díjait. 
A számla kötelező mellékletei a következők: 

a.  rendszámokra és megrendelésekre bontott melléklet, amely tételesen tartalmazza 
a felhasznált anyagok, beépített alkatrészek mennyiségét és értékét, valamint a 
szolgáltatásokat egységnyi bontásban; 
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b. rendszámonként és megrendelésenként a javítási munkalapok és a hozzá tartozó 
megrendelőlap másolata. 

 
Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § 
(1) bekezdéseiben foglaltak szerint, kézhezvételtől számított 45 napon belül.  

Pályáztató a Ptk. (6:155. §) szerinti késedelmi kamat és költségátalány megfizetésére köteles 
fizetési késedelme esetén. 

A kifizetés banki átutalás útján történik. A kifizetést Pályáztató saját forrásból biztosítja. 

   

8. Annak meghatározása, hogy a pályázó tehet-e többváltozatú (alternatív) pályázatot, 
valamint a részpályázati lehetősége vagy annak kizárása: 

Pályáztató a többváltozatú (alternatív) pályázatot és a részajánlattételi lehetőséget kizárja jelen 
eljárás során.  
 
 
9. Alkalmassági kritériumok, kizáró okok: 

Az eljárásban az lehet pályázó, alvállalkozó, aki(nek):  
1. A pályázat benyújtás időpontjában a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé köztartozással nem 

rendelkezik, illetve akinek az ajánlattétel időpontjában nincs adó, vagy bármilyen jellegű 
lejárt fizetési határidejű vagy nem kifizetett tartozása Vác Város Önkormányzatánál. 
(kizáró ok) 
 

2. A beszerzés tárgyából (gépjárművek általános szervizelésére, karbantartására és műszaki 
vizsgáztatási feladatainak elvégzésére, valamint karosszériajavítási és autóvillamosság 
javítási feladatok, hidraulika rendszer javítási feladatok elvégzése) származó árbevétele 
az elmúlt 36 hónapban összességében elérte az 5 000 000 Ft-ot. 

 
A megkövetelt igazolási mód: 

1. Pályázónak pályázatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró 
okok hatálya alá (2. sz. melléklet). A nyilatkozat nem lehet korábbi keltezésű, mint a jelen 
pályázati felhívás megküldése. 

 
2. A pályázó a pályázatában nyilatkozik az elmúlt 36 hónapban végzett, a beszerzés tárgyával 

egyező tevékenységből származó árbevételéről (szerződés tárgya, a teljesítés időtartama, a 
szerződő partner neve, annak elérhetősége, a szerződés nettó összege) (3. sz. melléklet).  

 

10. Pályázati határidő: 

2020. augusztus 7. (péntek) 10:00 óra. 
A pályázatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből 
származó bárminemű késedelem a pályázó felelőssége. 

 
11. A pályázat benyújtásának címe: 

 Váci Városfejlesztő Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 34. 
Beszerzési részleg   
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12. A pályázat felbontásának helye, ideje és a pályázat felbontásán jelenlétre jogosultak: 

Váci Városfejlesztő Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 34. 

 2020. augusztus 7. (péntek) 10:00 óra. 
 Jelenlétre jogosultak: Pályáztató és Pályázók képviselői (cégjegyzésre jogosultak vagy 
 meghatalmazással rendelkezők). 
 
13. Kiegészítő tájékoztatás: 

1. A versenyeztetési eljárással kapcsolatban felmerülő kérdéseket kizárólag írásban, legkésőbb a 
pályázati határidő lejártának napját megelőző 5. munkanapon 10:00 óráig 
info@vacholding.hu  e-mail címre lehet benyújtani strukturált, sorszámozott formában. 

2. A kérdések 3 munkanapon belül, de legkésőbb a pályázati határidő lejártának napját megelőző 
munkanapon belül kerülnek megválaszolásra. A megválaszolt kérdések a kérdező felfedése 
nélkül kerülnek közzétételre a www.vac.hu és a www.vacholding.hu honlapokon. A 
kiegészítő tájékoztatások figyelemmel kísérése Pályázó felelőssége. 

  

14. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

30 nap, a pályázatok bontásától számítva. 
 
 
15. Az eredmény közlésének módja: 
 
Az eljárást lezáró döntést követően kerül kiküldésre a pályázatok érvényességét, érvénytelenségét 
és a nyertest tartalmazó tájékoztató. Az eljárás ezen tájékoztató kiküldésével zárul. Ezt követően 
kerül megkötésre a nyertessel a szerződés. 
 
16. Egyéb információk: 

1. Hiánypótlást Pályáztató biztosítja. Pályáztató által kiírt hiánypótlási felhívásban korábban 
megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. Hiánypótlás során 
pályázó ajánlati árát nem módosíthatja. 

2. Formai előírások:  

•  a pályázatot Pályázóknak a jelen felhívásban és a dokumentációban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania: a 
pályázatokat zárt csomagolásban, egy eredeti papír alapú példányban kell benyújtani (a 
pályázat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni vagy az erre 
jogosultnak alá kell írni) továbbá 1 db az aláírt példányról készített szkennelt példányt 
kell mellékelni elektronikus eszközön (pl. CD). 

• a pályázatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) alá kell írnia az adott 
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak cégszerűen vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak; 

• a zárt csomagon „PÁLYÁZAT – Gépjármű szervíz”, valamint: „Csak a versenyeztetési 
eljárás során, 2020. augusztus 7. 10 órakor bontható fel!” megjelölést kérjük feltüntetni! 
Az e jelölések nélküli borítékok felbontásából eredő kockázat Pályázót terheli.  

• A pályázatokat a felhívás 11. pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton 
kell benyújtani a pályázati határidő lejártáig. (Személyes leadás esetén kérjük, hogy 
pályázataikat lehetőség szerint 8:00-16:00 óra között adják le, a pályázati határidő 
lejártának napján 8:00-10:00 óráig!) A postán feladott pályázatokat a Pályáztató csak 

mailto:info@vacholding.hu
http://www.vac.hu/
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akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a pályázati határidő 
lejártát megelőzően sor kerül. A pályázat, illetve az azzal kapcsolatos postai 
küldemények elvesztéséből eredő kockázat Pályázót terheli. 

3. A pályázatnak pályázati lapot kell tartalmaznia (1.sz. melléklet). 
4. Pályáztató fenntartja a jogot arra, hogy az eljárást bármikor, indoklás nélkül 

eredménytelennek nyilváníthatja. Részajánlattétel esetén bármelyik részt 
eredménytelennek nyilváníthatja. 

5. A Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján a Pályáztató kiköti, hogy Pályáztató nem köteles a 
legkedvezőbb árat benyújtó Pályázóval szerződést kötni.  

6. A Ptk. 6:75. § (1) alapján pályázó a pályázati határidő lejártáig visszavonhatja pályázatát. 
7. Amennyiben Pályáztató a felhívást módosítja, azt közzéteszi a www.vac.hu és a 

www.vacholding.hu honlapokon. A módosítások figyelemmel kísérése Pályázó 
felelőssége. 

8. Szerződéskötés tervezett ideje: a pályázatok bontásától számított 20 napon belül. 
9. Az eljárás során felmerülő, pályázati felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a 

Ptk. (2013. évi V. törvény) rendelkezései az irányadók, így különösen a Ptk. 6:74.§-6:76.§ 
előírásai. 
 

17. Pályázati felhívás közzétételének napja: 

2020. július 24. 
 

http://www.vac.hu/
http://www.vacholding.hu/
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AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

 

1. számú melléklet  
 

Pályázati lap 

„Gépjármű szervíz” 

 

      Pályázó neve: ……………………………………………………………….. 

 székhelye: ………………………………………………………… 

 levelezési címe: …………………………………………………… 

 adószáma: ………………………………………………………… 

 kapcsolattartó neve: ………………………………………………. 

 telefonszáma: ………………………… ………………………….. 

 e-mail címe: ………………………………………………………...                                                                 

 

 

 

 

Érvényes ajánlattételhez mindent be kell árazni! 

 

…………………., 2020. ………… …… 

 …...……………………………………….. 
 (cégjegyzésre jogosult) 

1. Rezsióra díj (nettó HUF)  

2. Teljes körű átvizsgálás óradíja 
(nettó HUF) 

 

3. Karosszéria javítási Rezsióra 
díj (nettó HUF) 

 

4. Autóvillamosság javítási 
Rezsióra díj (nettó HUF) 

 

5. Hidraulika rendszer javítási  
Rezsióra díj (nettó HUF)  

 

6. Anyag és alkatrész 
kedvezmény mértéke (%) 
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2. számú melléklet 
 

Nyilatkozat az önkormányzati tartozásmentességről 

(minta) 

 

 

A ………… ………………… (Kft. Rt. Bt.)-nek a jelen nyilatkozata megadásakor, továbbá – 

amennyiben a „Gépjármű szervíz” pályázatban nyertes lesz – a szerződése megkötésekor nincs és nem 

lesz Vác Város Önkormányzatánál adó vagy bármilyen jellegű lejárt fizetési határidejű vagy nem 

kifizetett tartozása. 

 

 

……….. 2020. ……. ………. 

  

 
 …...……………………………………….. 
 (cégjegyzésre jogosult) 
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3.számú melléklet 

 

 

Nyilatkozat a referenciáról 

(minta) 

 

 

A ………….. …………….. (Kft., Rt., Bt.) az alábbi beszerzés tárgyának megfelelő feladatokat 

végezte: 

 

 
 

……….. 2020. ……. ………. 

  

 
 …...……………………………………….. 
 (cégjegyzésre jogosult) 

Szerződés tárgya Teljesítés 
időtartama 

Teljesítés összege Megrendelő 
neve, címe 

Kapcsolattartó 
elérhetősége 
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4.számú melléklet 

 

 

Nyilatkozat alkatrész-kereskedőről 

(minta) 

 

 

A ………….. …………….. (Kft., Rt., Bt.) nyertessége esetén a szerződés teljesítése során 

igénybe venni kívánt alkatrész-kereskedő: 

 

…………………….  

 

……….. 2020. ……. ………. 

  

 
 …...……………………………………….. 
 (cégjegyzésre jogosult) 
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VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 

TERVEZET 
 
amely létrejött egyrészről  

Váci Városfejlesztő Kft. 
székhely: 2600 Vác, Köztársaság út 34. 
adószám: 14867361-2-13 
cégjegyzékszám: 13-09-130719 
bankszámlaszám: OTP 11742094-20179386-00000000 
képviseli: dr. Varga Borbála ügyvezető igazgató 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

 
másrészről  

 
székhely:  
adószám:  
cégjegyzékszám:  
bankszámlaszám:  
képviseli:  

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) (továbbiakban együtt: Felek) között, az alulírott 
helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 
 

Előzmények 
 
Megrendelő versenyeztetési eljárást indított 2020. július 20-án „Gépjármű szervíz” elnevezéssel. 
Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő az alábbi szerződést (továbbiakban: 
Szerződés) köti. 
 
I. A szerződés tárgya 

Megrendelő tulajdonában és/vagy használatában levő személy és teher gépjárművek jótállási idő 
alatti és jótállási időn túli folyamatos/általános szervizelésének, karbantartásának, eseti kis és 
nagyjavításának, gépjármű diagnosztikai felülvizsgálatának és műszaki vizsgára való 
felkészítésének és vizsgáztatásának karosszéria javítási és autóvillamosság javítási feladatok, 
hidraulika rendszer javítási feladatok elvégzése ellátását eredményfelelősséggel. Vállalkozó 
feladata a szükséges alkatrészek és egyéb anyagok biztosítása. 
 
ÁLTALÁNOS SZERVIZ keretében elvégzendő feladatok:  
Kuplung és ékszíj vizsgálat, 
Futómű és fékátvizsgálás (fékfolyadék utántöltés, csere), 
Kormánymű ellenőrzés, 
Izzó csere, fényszóró beállítás, 
Szezonális átvizsgálás, 
Levegő, olaj és üzemanyagszűrő, pollenszűrő csere, 
Vízpumpa javítása vagy cseréje, 
Hűtőfolyadék szint ellenőrzése, utántöltése (beállítással), 
Féltengely, csukló és gumiharang csere, 
Lengéscsillapító szerviz és teljes körű javítás cserével, 
Motor és hengerfej javítás, 
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Motorolaj és váltóolaj csere. 
 
Futómű beállítás, gumiabroncs centrírozás csere: 
Futómű állapotfelmérés vizsgálattal, 
Futómű első és hátsó tengelyének beállítása, 
Gumiszerviz, illetve abroncs és autógumi javítás, 
Abroncs-szerelés centrírozással, 
A meglévőn nyári, téli gumigarnitúra csere, beállítással. 
 
Műszaki vizsga, felkészítés: 
Futómű (hajtáslánc) erőátvitel ellenőrzése, felkészítése, 
Fékrendszer, fékhatás méréssel, ellenőrzése, felkészítése, 
Gumiabroncsok, keréktárcsák ellenőrzése, felkészítése, 
Lengéscsillapítók mérése, felkészítése, 
Kipufogó rendszer ellenőrzése, 
Világítási és irányjelző rendszer ellenőrzése, felkészítése, 
Utastér, szélvédő ellenőrzése, 
Vizsgáztatás lebonyolítása! 
 
Egyéb szerviz keretében elvégzendő feladatok: 
Klíma rendszer időszakos szervizelése, 
Gépjármű diagnosztikai szerviz mérések, szabályozások elvégzése! 

Egyéb javítási feladatok: 
Karosszéria javítási feladatok elvégzése, 
Autóvillamosság javítási feladatok elvégzése, 
Hidraulika rendszer javítási feladatok elvégzése. 
 
Megrendelő tulajdonában és/vagy használatában levő személy és tehergépjárművek jótállási időn 
túli folyamatos/általános szervizelésének, karbantartásának, eseti kis- és nagyjavításának, 
gépjármű diagnosztikai felülvizsgálatának, és műszaki vizsgára való felkészítésének, és 
vizsgáztatásának ellátását eredményfelelősséggel. Vállalkozó feladata a szükséges alkatrészek és 
egyéb anyagok biztosítása. 
 
A gépkocsik egyéb paramétereire vonatkozó adatok: 
 

Ssz Gyártmány Típus 
Kereskedelmi 

leírás 
Megnevezés 

Gyártási 
év 

1 Volkswagen Transporter Doka   ktgk. 1999 

2 Renault SB Clio Van ktgk. 2002 

3 Renault CLIO 1.2   szgk. 2004 

4 Renault CLIO 1.5 SOCIETE   ktgk. 2005 

5 Ford FIESTA VAN 1.4   ktgk. 2004 

6 Renault B Clio szgk. 2007 

7 Ford PT2 Connect Van ktgk. 2007 

8 Citroen A Nemo ktgk. 2008 

9 Renault SB Clio Van ktgk. 2005 

10 Renault D Master ktgk. 2010 



 
 

6 

 

11 Renault D Master ktgk. 2010 

12 Peugeot Y Boxer ktgk.-kátyúzó* 2011 

13 Renault MB Master ktgk. 2012 

14 Hyundai H-1 SR TRUCK   ktgk. 2003 

15 Isuzu NLR NLR ktgk. 2010 

16 Opel F7 Vivaro ktgk. 2007 

17 Kia K 2700 DOUBLE CAB   ktgk. 2001 

18 Renault W Kangoo ktgk. 2012 

19 Ford PT2 Connect Van ktgk. 2013 

 
* A speciális felépítmény szervizelése nem része a jelen szerződésnek. 
 
Vállalkozó a műszaki vizsgáztatási tevékenység körében kizárólag a hatályban lévő hatósági 
díjakat számolhatja fel. 
 
Vállalkozó vállalja, hogy elsőbbséget biztosít a megrendelő részére a megrendelő által bejelentett 
szolgáltatási igény esetén. 
 
Vállalkozó vállalja, hogy jelen szerződés keretében az alábbi határidőkön belül elvégzi az 
Megrendelő által megrendelt szolgáltatásokat: 

- a fődarab megbontással nem járó javítások, technikai kiszolgálások: 2 munkanapon belül; 
- a fődarab megbontásával járó munkák: 5 munkanapon belül, 
- műszaki vizsgáztatás: felkészítéstől a sikeres vizsgáig 1 héten belül 

 
Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelemét, hogy a gépjárművek száma változhat a szerződés ideje 
alatt. 
 
II. Vállalkozási díj 

 
1. Vállalkozó az I. pontban meghatározott munka ellenértékeként vállalkozási díjra (a 

továbbiakban: Vállalkozási Díj) jogosult.  

A rezsióradíj mértéke………………………….. Ft/óra+Áfa, azaz ……………………….. 
forint/óra+Áfa. Az időráfordítást negyedórára kerekítve kell a számlán szerepeltetni. 
A teljes körű átvizsgálás óradíját a felek a fentitől eltérően ………………………….. 
Ft/óra+Áfa, azaz ……………………….. forint/óra+Áfa. Az időráfordítást negyedórára 
kerekítve kell a számlán szerepeltetni. 
Karosszériajavítási rezsióradíj………………………….. Ft/óra+Áfa, azaz 
……………………….. forint/óra+Áfa. Az időráfordítást negyedórára kerekítve kell a 
számlán szerepeltetni. 
Autóvillamosság javítási rezsióradíj ………………………….. Ft/óra+Áfa, azaz 
……………………….. forint/óra+Áfa. Az időráfordítást negyedórára kerekítve kell a 
számlán szerepeltetni. 
Hidraulika rendszerjavítási rezsióradíj ………………………….. Ft/óra+Áfa, azaz 
……………………….. forint/óra+Áfa. Az időráfordítást negyedórára kerekítve kell a 
számlán szerepeltetni. 
  
Ez a díj tartalmazza valamennyi felhasznált segédanyag, stb. ellenértékét. 
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2. Vállalkozó a műszaki vizsgáztatási tevékenység körében kizárólag a hatályban lévő hatósági 

díjakat számolhatja fel. 
 

3. A fenti díjak (az alkatrészek ellenértékének kivételével) a szerződés időbeli hatálya alatt nem 
módosíthatóak. 

 
4. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti díjak átalánydíj, amelynek jogi természetével 

(kapcsolatban) tisztában vannak azzal, hogy a díj nem tartalmazza az alkatrészek 
ellenértékét. 

 
5. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó az általa felhasznált alkatrészek vonatkozásában az 

érintett alkatrész-kereskedő beszerzéskori hatályos árlistájában szereplő érintett 
alkatrészárakból (nettó listaár)...........%) kedvezményt biztosít minden alkatrészre. 
Megrendelő kérésére ezt igazolnia kell a Vállalkozónak. Ennek megsértése (kedvezmény 
nem, vagy nem teljes mértékben történő biztosítása, vagy ennek igazolásának elmulasztása) 
súlyos szerződésszegésnek minősül. 

 
6. Vállalkozó a Vállalkozási Díjon felül többletköltséget semmilyen okból (pl. többletmunka, 

infláció, szállítási költség) nem érvényesíthet.  
 

III. A szerződés időtartama, keretösszeg 

1. Jelen szerződés a mindkét fél által történő aláírását követően lép hatályba. 

2. Felek jelen szerződés vonatkozásában nettó 7 000 000 Ft, azaz hétmillió forint 
keretösszeget állapítanak meg. Felek a jelen szerződést a keretösszeg kimerüléséig, de 
legfeljebb 12 hónap határozott időtartamra kötik. Jelen szerződés megszűnik a 
határozott időtartam lejártával. A szerződés határozott idő lejárata előtt is megszűnik 
akkor, ha a keretösszeg kimerül. Megrendelő nem vállal kötelezettséget a teljes 
keretösszeg kimerítésére. Ezen okból Vállalkozó semminemű igényt nem érvényesíthet 
Megrendelővel szemben. 
 

3. A szerződés megszűnik: 
- az egyik félnek a másikhoz intézett felmondólevelével, annak kézhezvétele után a 30. 

napon (rendes felmondás), 

 - a szerződés súlyos megszegése esetén azonnal: 

a. a Vállalkozó a Szerződésben megjelölt határidőt alapos, rajta kívül álló okból nem 
tartja be és legalább 5 napos késedelembe esik, és magát nem menti ki a 
késedelembe eséssel egyidejűleg.  

b. bármely tevékenységével, mulasztásával a Megrendelőnek vagy harmadik személynek 
kárt okoz, 

c. olyan alkatrészt épít be, mely a jogszabályi feltételeknek nem felel meg, 
d. jótállási, szavatossági kötelezettségét a teljesítési határidőben neki felróhatóan nem 

teljesíti, 
e. gyártói/forgalmazói jótállással érintett gépkocsin olyan beavatkozást hajt végre 

(mulasztást követ el), mely alapján a Megrendelő a gyártói/forgalmazói jótállást 
elveszti, vagy bármely esetben a jótállás alapján a jótállásra kötelezettel szemben jogi 
helyzete elnehezül. 
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IV. Rendelés 

1. A Megrendelő a jelen szerződés keretében végzendő munkálatokat járművenként 
egyedileg rendeli meg, a Felek által e célra rendszeresített megrendelőlapon. 
 

2. Vállalkozó a megrendelést 1 munkanapon belül köteles visszaigazolni a várható 
vállalkozói díj megjelölésével. Vállalkozó igénye szerint, Megrendelő köteles biztosítani a 
gépjármű megtekintésének lehetőségét a saját telephelyén. 

 
3. Vállalkozó ajánlatát a Megrendelő képviselőjének jóvá kell hagynia, Vállalkozó a 

munkavégzést csak azt követően kezdheti meg, amely egyben a javítási határidő kezdetét 
is jelenti. Ez minősül a megrendelés megtételének. 

 
4. A javítás tényleges díja adott megrendelés viszonylatában a megrendelőlapon megjelölt 

várható javítási díjtól maximálisan 10%-ban térhet el. Az eltérés okáról, felmerülésének 
körülményeiről haladéktalanul, de legkésőbb a javítás befejezéséig a Megrendelőt 
tájékoztatni szükséges. E feletti várható eltérés esetén Vállalkozónak újra jóvá kell 
hagyatnia Megrendelővel a megrendelést. 

 
5. A Megrendelő az érintett gépkocsit saját alkalmazottjával közvetlenül a Vállalkozó 

telephelyére szállítja, vagy Vállalkozó a gépkocsit a bejelentést követően egyeztetett 
időpontban Megrendelő telephelyén veszi át, és annak saját telephelyre történő oda- és 
visszaszállításáról díjmentesen gondoskodik. Ez utóbbi esetben a kárveszélyviselést a 
Vállalkozót terheli az átadás időpontjától. 

 
6. A Felek megállapodnak abban, hogy az érintett gépjármű átadásakor a Megrendelő által 

biztosított és kitöltött, a Felek által e célra rendszeresített átadólap készül, melyet mind a 
Megrendelő, mind a Vállalkozó képviselője aláír. 

 
7. Megrendelő köteles az előírásoknak megfelelően elvégzett munkát átvenni és a 

munkalapon ezt igazolni, továbbá az igazoltan elvégzett szolgáltatás ellenértékét 
megfizetni. 

8. Megrendelő köteles a javításhoz szükséges dokumentációkat, adatlapokat biztosítani. 
Ennek érdekében Megrendelő a Vállalkozó kérésére minden, a munkához kapcsolódó, 
kizárólag nála fellelhető információt biztosít Vállalkozó részére. Nem minősül ilyennek a 
javítási kézikönyv, vagy egyéb olyan irat, mellyel jellegénél fogva a Vállalkozónak 
rendelkeznie kell. 
 

9. A jármű visszavétele a Vállalkozó által a Megrendelő részére átadott munkalappal és az 
átadáskor felvett átadólappal történik. A munkalapon a Megrendelő aláírásával igazolja az 
elvégzett feladatok teljesítését, a munkalap a számla mellékletét képezi. Ezen okirat a 
teljesítésigazolás. 

 
10. Vállalkozó az átvételtől az átadásig terjedő időtartamban a jármű szállítása, a járművön 

végzett munkák, a tárolás, Vállalkozó egyéb tevékenysége, illetve mulasztása 
következtében keletkezett károkért Vállalkozó teljes felelőséggel tartozik Megrendelő vagy 
harmadik személyek felé. 
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11. Az átadott gépjárművet a Vállalkozó telephelyéről el nem viheti, vagy vitetheti, kivéve a 
megrendelésben szereplő munkálatok elvégzéséhez szükséges esetekben, gépjármű 
vizsgáztatása és próba esetén. A kárveszélyviselés ebben az esetben is a Vállalkozót 
terheli. 

 
12. Vállalkozó vállalja, hogy jelen szerződés keretében az alábbi határidőkön belül elvégzi a 

Megrendelő által megrendelt szolgáltatásokat: 
a. a fődarab megbontással nem járó javítások, technikai kiszolgálások: 2 

munkanapon belül; 
b. a fődarab megbontásával járó munkák: 5 munkanapon belül, 
c. műszaki vizsgáztatás: felkészítéstől a sikeres vizsgáig 1 héten belül. 
 

13. A szolgáltatás teljesítési határideje a gépkocsi Vállalkozó általi átvételétől kezdődik. 
 

14. Pótmegrendelésnél a teljesítési határidő a megrendelésre tett árajánlat megrendelői 
jóváhagyásától újraindul. Az árajánlatot 24 órán belül kell elkészíteni.  

 
15. Nem eredményezi a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó 

által kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.  
 

16. Vállalkozó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a szerződés közvetett tárgyát képező 
járművek közcélokat szolgálnak, így a szolgáltatás határidőben történő elvégzése a 
Megrendelő különösen fontos érdeke.   
 

V. Számlázás 
 
1. Vállalkozó havonta jogosult számlát kiállítani a tárgyhónapban elvégzett munkáiról. 

Megrendelő a vállalkozási díjat havonta, utólag a számla kézhezvételétől számított 30 

naptári napon belül, Vállalkozó ………………....... banknál 

vezetett...................................................... számú számlájára átutalással egyenlíti ki. 

 
2. A számla kötelező mellékletei a következők: 

a.  rendszámokra és megrendelésekre bontott melléklet, amely tételesen 
tartalmazza a felhasznált anyagok, beépített alkatrészek mennyiségét és 
értékét, valamint a szolgáltatásokat egységnyi bontásban; 

b. rendszámonként és megrendelésenként a javítási munkalapok és a hozzá 
tartozó megrendelőlap másolata. 

 
3. Megrendelő előleget nem fizet. 

 

VI. Felek jogai és kötelességei  
 
1. Vállalkozó a megbízást Megrendelő képviselőjének utasításai szerint, a megrendelői 

érdekeknek megfelelően köteles ellátni.  
 

2. Vállalkozó köteles Megrendelőt vagy annak képviselőjét a tevékenységéről havonta, 
szükség esetén felszólításra bármikor tájékoztatni. Vállalkozó haladéktalanul köteles 
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tájékoztatni Megrendelőt minden rendellenességről, mely veszélyezteti a feladatok 
végrehajtását. 

 
3. Megrendelőnél érvényben lévő munkavédelmi, biztonsági, valamint tűz- és 

vagyonvédelmi előírásokat a Vállalkozó minden körülmények között betartja. 
 

4. Vállalkozó felelősséget vállal a tevékenységi körében bekövetkezett vagyoni és személyi 
károkért, de rajta kívül álló okok miatt történt károkért felelősséget nem vállal.  

 
5. Megrendelő minden olyan információt átad Vállalkozónak, amely a munkavégzéshez 

szükséges. Állandó kapcsolatot biztosít a munkavégzés folyamán felmerült problémák 
megoldására.  

 
6. Megrendelő rendszeresen ellenőrzi képviselője útján a Vállalkozó által végzett 

tevékenységet. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat hibajegyzékben rögzítik. 
Vállalkozó köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve 
megszüntetni. Ha a Vállalkozó a javítást írásbeli felszólítás ellenére sem végzi el, úgy azt a 
Megrendelő harmadik féllel végezteti el és ennek költségét a Vállalkozó számlájának 
összegéből levonja. 

 

7. Vállalkozó Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítási jog nem terjed ki a 
tevékenység megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. 

 
8. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt 

figyelmeztetni. Ha azonban Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, 
Vállalkozó a Szerződéstől elállhat, vagy a feladatot Megrendelő utasításai szerint, a 
Megrendelő kockázatára elláthatja. 

 

9. Amennyiben Vállalkozónak a Szerződésben nem szereplő, de a teljesítéshez szükséges 
egyéb információra van szüksége, köteles az információ igényéről Megrendelőt 
haladéktalanul értesíteni. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó által észszerűen kért, a 
szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt késedelem nélkül Vállalkozó 
rendelkezésére bocsátja. 

 

10. Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, 
mely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy 
gátolja. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak következményeit a 
Vállalkozó viseli. 

 

11. Vállalkozó jogosult alvállalkozókat alkalmazni. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozók 
munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. 

 

12. Amennyiben bármelyik fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét, 
köteles a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való 
felelősség általános szabályai szerint megtéríteni. 
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13. Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes Magyar Szabványnak és technológiai 
előírásoknak megfelelően I. osztályú minőségben végzi. A Vállalkozási Díj összege az I. 
osztályú teljesítésre vonatkozik.  

 
14. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles megtagadni azt a megrendelést, amelynek általa 

vagy közreműködője által történő végrehajtása az adott gyártói/forgalmazói jótállással 
érintett gépkocsi vonatkozásában a jótállás elvesztését, vagy a Megrendelőnek a jótállásra 
kötelezettel szembeni jogi helyzetének elnehezülését okozná. 

 
15. Az adott megrendelés alapján a Vállalkozó köteles a megrendelésben konkrétan nevesített, 

továbbá a gyártó/jogszabályok/szakmai szokások szerint kötelezően ellátandó feladatok 
elvégzésére. 

 
16. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés időbeli hatálya alatt olyan képzett és tapasztalt 

személyi állománnyal és tárgyi feltételekkel, felszereléssel és eszközökkel rendelkezik, 
amely biztosítja szerződéses kötelezettségeink folyamatos és megfelelő minőségi 
teljesítését.  

 
17. A beépített alkatrészek tekintetében Megrendelő csak új, eredeti gyári vagy utángyártott 

alkatrészek beépítését fogadja el. Bontott vagy felújított alkatrész beépítésére csak a 
Megrendelővel történt előzetes egyeztetés után, a Megrendelő kifejezett és írásbeli 
hozzájárulása esetén kerülhet sor. Ez utóbbi esetben az alkatrész ellenértéke a Vállalkozó 
által igazolt beszerzési ár.  

 
18. Vállalkozónak a javításokkal alkatrész-igény felmerülése esetén gondoskodnia kell a 

rendelkezésre nem álló alkatrészek megrendeléséről. Vállalkozó köteles olyan 
alkatrészszállítótól az alkatrészt megrendelni, hogy a lehető legrövidebb idő alatt 
megtörténjen az alkatrész leszállítása. A megrendelendő alkatrészekről és a várható 
beérkezésről a Megrendelőt írásban tájékoztatni szükséges, megadva az érintett 
megrendelő rendelésszámot. Alkatrész megrendelése esetén Vállalkozónak (egy) 
munkanapon belül meg kell jelölnie az alkatrész leszállításával kapcsolatos vállalt szállítási 
határidőt. Amennyiben a megrendelés jelen szerződésnek megfelelően történt, az 
alkatrész leszállítási időtartama a teljesítési határidőbe nem számít bele. 

 
19. Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során Audatex (norma adatbázis fajtája és 

megnevezése) alkalmazza, amennyiben jelen szerződés másképp nem rendelkezik. 
 

20. Vállalkozó vállalja, hogy elsőbbséget biztosít a megrendelő részére a megrendelő által 
bejelentett szolgáltatási igény esetén. 

 
21. A Vállalkozó csak a Megrendelő által konkrétan megrendelt javítási és karbantartási 

szolgáltatásokat végezheti el. 
 

22. Vállalkozó kötelezettsége kiterjed a szolgáltatás minőségi és szakmai megfelelőségére, a 
határidők pontos, maradéktalan teljesítésére, valamint ezek teljesítésének 
visszaellenőrzésére alkalmas írásos dokumentációk és előírt nyilvántartások naprakész 
vezetésére. 

 
23. Amennyiben a megrendelt munkák elvégzése során Vállalkozó a gépjárművön, a 

megrendelőlapon fel nem tüntetett meghibásodást észlel, köteles Megrendelőnek 
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haladéktalanul írásban tájékoztatást adni. Külön fel kell tüntetni, ha a hiba a biztonságos 
forgalomban való részvételt akadályozza, vagy kizárja. 

 

VII. Jótállás 

1. Vállalkozó jótállási kötelezettséggel tartozik az általa elvégzett munkáért, ill. a felhasznált 
alkatrészekért is. 
 

2. A jótállás időtartama fődarab megbontásával járó javítás esetén 12 hónap, fődarab 
megbontásával nem járó javítási munka esetén 6 hónap. 

 
3. Vállalkozó jótállási kötelezettsége kiterjed ezen szerződés keretein belül mindazon 

anyagokra és munkálatokra, amelyek közvetlenül az elvégzett javítási tevékenységgel 
kapcsolatosak. 

 
4. A jótállás kiterjed azokra a hibákra is, amely a jótállási kötelezettséggel érintett munka nem 

megfelelő elvégzéséből/nem megfelelő alkatrész okán a gépkocsi más elemeiben 
keletkezett.  

 
5. A megrendelő köteles írásban haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót a jótállási idő során 

felmerülő bármely jótállási igényéről. 
 

6. A jótállási hibák körében a Vállalkozó köteles a hibát 15 napon belül teljes körűen 
kijavítani. 

 
7. Jótállást érintő vita esetén, amennyiben a felek nem tudnak megállapodni 3 napon belül, a 

felek közösen külső szakértőt vesznek igénybe. Amennyiben a szakértő személyéről nem 
tudnak megállapodni, akkor a Megrendelő székhelycíméhez legközelebb eső igazságügyi 
gépjárműszakértőt kell megbízni. A díjat az a fél előlegezi, amelyik álláspontját nem, vagy 
csak kisebb mértékben támasztja alá a szakértői vélemény.  

 
8. A kellékszavatosság szabályai a fentieknek megfelelően alkalmazandóak. 

 
9. Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik azért, hogy a szolgáltatása során felhasznált 

anyagok, segédanyagok alkalmasak legyenek a rendeltetésszerű használatra, valamint 
megfeleljenek a környezetvédelmi és egészségvédelmi jogszabályok rendelkezésinek. 

 
10. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik az általa végzett hibás/hiányos teljesítés 

ill. késedelem miatt a Megrendelőre, annak munkavállalójára, vezető tisztségviselőjére, 
továbbá harmadik személyre háramló károkért. A kárt a felszólítás kézhezvételét követő 5 
nap alatt kell megfizetni. Amennyiben a kárt harmadik személy közvetlenül a 
Megrendelővel szemben érvényesíti, akkor Vállalkozó köteles a Megrendelővel 
együttműködni, per esetén a perbe a Megrendelő oldalán félként belépni, illetve 
amennyiben a Megrendelőnek fizetési kötelezettsége keletkezik vagy azt teljesítette, akkor 
ezen összegért helytállni. 

 

VIII. Kötbér 
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1. Késedelmes teljesítésnek minősül az, ha Vállalkozó a szerződésben rögzített határidőt 

elmulasztja. Ilyen esetben Vállalkozó késedelmi kötbért fizet, mely a késedelemmel 

érintett munka nettó értékének 1,5%-a/nap. 

 

2. Vállalkozó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a 

szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Hibás 

teljesítés esetén Megrendelő érvényesítheti a Ptk-ban illetve más jogszabályokban 

megállapított szavatossági jogokat.  

 

3. Meghiúsulásnak minősül az, ha a megrendelt munka szerződésszerű teljesítése meghiúsul. 

A meghiúsulási kötbér alapja az adott munkára vonatkozó nettó vállalkozói díj. A kötbér 

mértéke a nettó vállalkozó díj 30%-a. 

 

4. A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a 

Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a 

Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 3 napon belül magát érdemi indokolással és 

azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. 

Vállalkozót teljes kárfelelősség terheli az általa végzett tevékenység szakmai szabályoktól, 

jogszabályoktól, jelen szerződéstől eltérő végzése esetén valamennyi keletkezett kárért.  

 

IX. Kapcsolattartás 

1. Jelen szerződés teljesítése során Felek részéről kapcsolattartásra jogosult személyek 

megnevezése: 

 Megrendelő részéről: 

  Név, beosztás: Szabados Krisztián, telephelyvezető 

Cím: 2600 Vác, Deákvári fasor 2. 

Telefon: 06-30/869-4771. 

 

 Vállalkozó részéről: 

  Név, beosztás: 

Cím: 

Telefon:  

2. Felek a Szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást 

haladéktalanul, írásban értesíteni. Írásos értesítésnek minősül a levél és az e-mail. 

3. A szerződés teljesítése során tudomásukra jutott információkat Felek kötelesek üzleti 

titokként kezelni. 

 

X. Záró rendelkezések 
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1. Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései az irányadók és megfelelően alkalmazandóak.  
 

2. Szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése kizárólag írásban, a Felek 
egyetértésével lehetséges. 

 
3. Felek esetleges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik, ennek eredménytelensége esetén a 

jogviták eldöntésére – hatáskörtől függően – kikötik a Váci Járásbíróság kizárólagos 
illetékességét. 

4. Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és közös 
értelmezés után, helybenhagyólag aláírják. Jelen szerződés 4 megegyező, eredeti 
példányban készült el, melyből Megrendelő és Vállalkozó 2-2 eredeti példányt átvettek.  

 
 
Kelt: Vác, 2020. 
 
 
……………………………………………. 
 Megrendelő 
 Váci Városfejlesztő Kft. 
dr. Varga Borbála ügyvezető igazgató
  

 ……………………………………………. 
 Vállalkozó 
  
  

 


