
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
„Központi rendszámfelismerő, térfigyelő kamerarendszer kiépítése” 

(iktatószám: 66/1299-2/2020.) 
 
 
1. Pályáztató 
A pályázat kiírója (a továbbiakban: pályáztató): Vác Város Önkormányzat (2600 Vác, Március 15. 
tér 11.) 
A pályáztató nevében kapcsolattartóként eljár: Szeri Mihály (telefon: 06-27/513-428, e-mail cím: 
kozterfelugy@varoshaza.vac.hu) 
 
2. A beszerzés tárgya 
„Központi rendszámfelismerő, térfigyelő kamerarendszer kiépítése” 
 
A Vác, Március 15. téren való áthaladás önkormányzati rendelet értelmében korlátozott, behajtás 
kizárólag engedéllyel lehetséges. Pályázó feladata a jelenleg használatban lévő rendszer felmérése, 
új rendszámfelismerő szoftverrel ellátott kamerák telepítése, ezáltal a rendszer hatékonyabbá téte-
le. Telepítési pontonként (Bécsi kapu és Köztársaság út – Rév köz torkolata) minimum 2 db ka-
mera telepítése és a jel továbbításához szükséges rendszerek kiépítése. 
Kamerára vonatkozó műszaki paraméterek: 2,0 Mpixel rendszámfelismerő LPR IPkamera, moto-
ros 2,8-12 mm optika, H.265 Tripla stream, éjjellátó funkcióval.  
Pályázó Pályáztatóval egyeztetve köteles a jelenleg használatban lévő rendszer minél több elemét, 
alkatrészét felhasználni a gazdasági érdekek figyelembevételével. 
Pályáztató részéről elvárás, hogy a rendszer további beruházások esetén bővíthető legyen, továb-
bá, hogy a jelenleg működésben lévő szoftver, mely a rendszám adatokat tartalmazza, az újonnan 
kiépítettel összehangolásra kerüljön, a közöttük elvárt kommunikáció megtörténjen.  
 
A helyszín egyénileg megtekinthető. A meglévő rendszer műszaki leírásának megtekintése előze-
tes egyeztetés alapján lehetséges az ajánlattételi határidő lejárata előtti 5. munkanapig. 
 
A szerződés akkor minősül teljesítettnek, ha minden rendszer működik, közösen egyeztetésre, ki-
próbálásra került és az ahhoz kapcsolódó műszaki dokumentáció átadásra került Pályáztató részé-
re. 
 
A rendszer megfelelősége esetén Pályáztató karbantartási szerződést köt Pályázóval. 
 
3. Teljesítés, ellenszolgáltatás, szerződés időtartama 
Teljesítés határideje: a szerződéskötéstől számított 30 naptári napon belül. 
 
Az ellenszolgáltatás a részfeladatok összességére vonatkozik. A pályázó a pályázati lapon (1. sz. 
melléklet) köteles megjelölni azt az összeget, mely a munkája elvégzésének az ellenértéke. Az iga-
zolt teljesítés után az ellenérték átutalása a számla kézhezvételét követő 45 napon belül történik. 
 
A pályázó nem tehet alternatív- vagy részajánlatot. 
 
4. A pályázóval szemben támasztott minimális alkalmassági feltételek 
Alkalmas a pályázó, ha megfelel a következő alkalmassági feltételeknek:  

- 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 Önkormányza-
tánál. (kizáró ok) 
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- A beszerzés tárgyából (rendszámfelismerő és/vagy egyéb kamerarendszer telepíté-

se vagy ezzel műszakilag egyenértékű munkából) származó árbevétele az elmúlt 36 
hónapban összességében elérte legalább a nettó 2 000 000 Ft-ot (alkalmassági felté-
tel). 

 
Az előzőekben meghatározott alkalmasságot a következőképpen kell bizonyítani: 
-     Pályázónak pályázatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti ki-

záró okok hatálya alá (2. sz. melléklet). A nyilatkozat nem lehet korábbi keltezésű, 
mint a jelen pályázati felhívás megküldése. 

 
- Pályázó a pályázatában nyilatkozik az elmúlt 36 hónapban végzett, a beszerzés tár-

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

 
5. A pályázótól kért dokumentumok 
A pályázatot 1 zárt csomagban/borítékban/tasakban kell benyújtani. A pályázat 2 bekötött pél-
dányban (1 eredeti, 1 másolat) készüljön. A pályázatokat lapozhatóan össze kell fűzni, és az erre 
jogosultnak minden, adatot tartalmazó oldalt alá kell írnia.  
A pályázathoz a pályázónak a kitöltött szerződést nem kell csatolnia! 
 
A pályázat kötelező tartalmi elemei: 

- Kitöltött pályázati lap (1. sz. melléklet) 
- Kitöltött nyilatkozat az önkormányzati tartozásmentességről (2. sz. melléklet) 
- Kitöltött referencia nyilatkozat (3. sz. melléklet) 
- Tételes, árazott költségvetés. 

 
6. A pályázat benyújtása, bontása 
A pályázat személyes leadása legkésőbb 2020. június 10. 10 óráig a Váci Polgármesteri Hivatal 6. 
sz. irodában történhet. A zárt csomagon „PÁLYÁZAT – Rendszámfelismerő kamerarendszer 
telepítése”, valamint: „Csak a versenyeztetési eljárás során, 2020. június 10. 10 órakor bontható 
fel!” megjelölést kérjük feltüntetni!  
Amennyiben a pályázó postai úton juttatja el a pályázatát, úgy a kézbesítésből származó esetleges 
problémákért ő vállalja a felelősséget.  
 
A pályázat határidőn túli érkezése azonnali érvénytelenséget jelent.  
 
Az ajánlatok felbontására 2020. június 10-én 10 órakor a Váci Polgármesteri Hivatal 6 sz. irodá-
ban kerül sor. A bontáson a pályázók jelen lehetnek.  
 
7. Egyebek 
 
A pályázat bírálati szempontja: Pályáztató kiköti, hogy nem köteles a legkedvezőbb árat be-
nyújtó ajánlattevővel megkötni a szerződést. 
 
A nyertes pályázó a tevékenysége során meg kell, hogy feleljen a beszerzés tárgyához kapcsolódó 
jogszabályoknak. 
 
Jelen beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény (2015. évi CXLIII. törv.) hatálya alá. 
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Pályáztató e felhívásban rendelkezésre bocsátja a szerződés tervezetet (4. sz. melléklet). Ezzel 
kapcsolatban a pályázó a szerződés megkötése előtt közölheti a pontosításra, kiegészítésre vonat-
kozó – a pályáztatót nem korlátozó, és nem tartalmi jellegű – javaslatait. A szerződést nem szük-
séges a pályázathoz csatolni. 
 
Pályáztató hiánypótlást biztosít a formai hiányosságokra, a pályázat bontását követő 1 héten belül. 
Pályáztató által kiírt hiánypótlási felhívásban korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás so-
rán már nem pótolható. Hiánypótlás során pályázó ajánlati árát nem módosíthatja. 
 
A versenyeztetési eljárással kapcsolatban felmerülő kérdéseket kizárólag írásban, legkésőbb a pá-
lyázati határidő lejártának napját megelőző 5. munkanapon 10:00 óráig  
kozterfelugy@varoshaza.vac.hu e-mail címre lehet benyújtani strukturált, sorszámozott formá-
ban. Ettől eltérő módon vagy a határidő után benyújtott kérdéseket nem köteles a Pályáztató 
megválaszolni. 
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 honlapon. A kiegészítő tájékoztatások figyelemmel kísérése 
Pályázó felelőssége. 
 
8. Az eredmény megállapítása és a szerződés 
A pályázat eredményét az Önkormányzat Beszerzési Munkacsoportja állapítja meg. A pályázók 
ezt követően azonnal e-mailben kapnak értesítést a pályázat eredményéről. 
 
Pályáztató fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli visszavonására, illetve eredménytelennek 
nyilvánítására. 
 
Szerződéskötés tervezett ideje: a pályázatok bontásától számított 10 napon belül. 
 
9. Pályázati felhívás közzétételének napja 
2020. május 26. 
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1. sz. melléklet 

 
 
 

Pályázati lap 
„Központi rendszámfelismerő, térfigyelő kamerarendszer kiépítése” 

 
 
 
      Pályázó  neve: ………………………………………………………………………… 
                     
 székhelye: …………………………………………………………………… 
                                          
 levelezési címe:……………………………………………………………… 
                      
 adószáma: ……………………………………………………………………. 
  
 bankszámlaszáma:…………………………………………………………… 
                                          
 kapcsolattartó neve: …………………………………………………………. 
                                         
 mobil telefonszáma: …………………………………………………………. 
                                          
 e-mail címe: ……………………………………………………………………..                                

 
 
Ajánlati ár nettó (részletes, tételes költségvetés alátámasztásával): ………..... Ft + ÁFA 
 
Karbantartási díj nettó (havonta): ……… Ft + ÁFA / hó 
 
       
 
…………………., 2020. ………… …… 
 
 
 
 
 
 
          ………………………………… 

                               pecsét, aláírás 
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2. sz. melléklet 
 
 
 

Nyilatkozat 
az önkormányzati tartozásmentességről 

 
 
A ………… ………………… (Kft, Rt, Bt)  a jelen nyilatkozata megadásakor, továbbá – ameny-
nyiben a „Központi rendszámfelismerő, térfigyelő kamerarendszer kiépítése” tárgyú pályá-
zatban nyertes lesz – a szerződése megkötésekor nincs és nem lesz Vác Város Önkormányzatánál 
adó vagy bármilyen jogcímen lejárt fizetési határidejű, vagy nem kifizetett tartozása. 
 
 
 
……….. 2020.. ……. ………. 
 
 
 
 
         pecsét, aláírás  
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3. sz. melléklet 

 
 

Nyilatkozat a referenciáról 
 
 
A ………….. …………….. (Kft, Rt, Bt) az alábbi beszerzés tárgyának megfelelő feladatokat vé-
gezte: 
 

 
 
 
…………………., 2020. ……………………… 
 
 
 
 
 
 
    ……………………………. 

                                        pecsét, aláírás 
 

      

Szerződés tárgya Teljesítés időtar-
tama 

Teljesítés összege Megrendelő ne-
ve, címe 

Kapcsolattartó 
elérhetősége 
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Iktatószám: ……    
     
   VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

(tervezet) 
 
 
E szerződés létrejött egyrészről Vác Város Önkormányzata (a továbbiakban: Megrendelő), 
székhely: 2600 Vác, Március 15. tér 11., önkormányzati törzsszám: 731300, adószám: 15731302-
2-13, számlavezető: OTP Bank Nyrt., Bankszámlaszám: 11742094-15395429-00000000, képvise-
letében Matkovich Ilona polgármester, 
 
másrészről a ………………………….(a továbbiakban: Vállalkozó), székhely: 
……………………………adószám: ………………………, számlavezető:……………….,  
bankszámlaszám:…………………  képviseli: ………………………….. között. Továbbiakban 
egyenként: Fél, közösen: Felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 
Előzmény: 
Megrendelő (mint pályáztató) 2020. május 26-án pályázati felhívást írt ki a „Központi rend-
számfelismerő, térfigyelő kamerarendszer telepítése” tárgyban, melynek nyertese Vállalkozó 
lett, ezért a Megrendelő a Vállalkozóval, mint nyertes ajánlattevővel köt szerződést. A pályáztatás 
nem tartozott a közbeszerzési törvény (2015. évi CXLIII. törvény) hatálya alá. 
 
1. A szerződés tárgya 
 
1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a „Központi rendszámfelismerő, 
térfigyelő kamerarendszer telepítése” megvalósítását. 
 
1.2. Műszaki tartalom: 
 
A Vác, Március 15. téren való áthaladás önkormányzati rendelet értelmében korlátozott, behajtás 
kizárólag engedéllyel lehetséges. Vállalkozó feladata a jelenleg használatban lévő rendszer felmé-
rése, új rendszámfelismerő szoftverrel ellátott kamerák telepítése, ezáltal a rendszer hatékonyabbá 
tétele. Telepítési pontonként (Bécsi kapu és Köztársaság út – Rév köz torkolata) minimum 2 db 
kamera telepítése és a jel továbbításához szükséges rendszerek kiépítése. 
Kamerára vonatkozó műszaki paraméterek: 2,0 Mpixel rendszámfelismerő LPR IPkamera, moto-
ros 2,8-12 mm optika, H.265 Tripla stream, éjjellátó funkcióval.  
Vállalkozó Megrendelővel egyeztetve köteles a jelenleg használatban lévő rendszer minél több 
elemét, alkatrészét felhasználni a gazdasági érdekek figyelembevételével. 
Vállalkozó vállalja, hogy a rendszer további beruházások esetén bővíthető legyen, továbbá, hogy a 
jelenleg működésben lévő szoftver, mely a rendszám adatokat tartalmazza, az újonnan kiépítettel 
összehangolásra kerüljön, a közöttük elvárt kommunikáció megtörténjen.  
 
A műszaki paramétereket Vállalkozó tételes, árazott költségvetése tartalmazza, mely a Szerződés 
elválaszthatatlan részét képezi. 
 
1.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a feladat ellátásához szükséges szakértelemmel, sze-
mélyi és tárgyi feltételekkel, tevékenységét a legjobb szakmai tudása szerint végzi.  
A Vállalkozó teljeskörűen vállalkozik a munka elvégzésére a jelen szerződés és mellékletei, vala-
mint a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírások és szabványok szerint. A munkát műszakilag és 
minőségileg kifogástalan kivitelben, I. osztályú minőségben, I. osztályú anyagok felhasználásával 
az átadási határidőre hiba- és hiánymentesen elkészíti.  
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A Vállalkozó a kivitelezés helyszínét megtekintette, és azt a kivitelezési munka elvégzésének alap-
jául megfelelőnek találta a helyszín ismeretében.  
1.4. Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan ok, illetve harmadik személynek nincs olyan joga, amely 
a szerződés teljesítését, a munka kivitelezését korlátozná, illetve kizárná. 
 
2. A szerződés teljesítése, a felek jogai és kötelezettségei, együttműködési kötelezettsége 
 
2.1. Vállalkozó köteles a munkavégzést oly módon megszervezni, hogy az biztosítsa a munka 
szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését. 
 
2.2. A Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Ha a Megrendelő célszerűtlen 
vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre írásban figyelmeztetni. A figyelmezte-
tés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés 
ellenére az utasítást fenntartja, a Vállalkozó a feladatot a Megrendelő kockázatára az utasítás sze-
rint köteles elvégezni. A Megrendelő utasításai nem terjedhetnek ki a munka megszervezésére, il-
letve a teljesítést nem tehetik terhesebbé. A Megrendelő a kivitelezés során a megvalósítandó 
tervet, illetve a Vállalkozó ajánlatát különösen akkor módosíthatja, ha arra valamely illetékes 
szakhatóság utólag utasítja – annak érdekében, hogy a megvalósuló épület a vonatkozó jogszabá-
lyoknak megfelelő legyen. A Vállalkozó építési naplót köteles vezetni. 
 
2.3. A Felek kötelesek a szerződés fennállása és megszűnése (megszüntetése) során együttműköd-
ni és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről. Amennyiben az egyik Fél 
megsérti az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségét, úgy a másik Fél ebből származó kárát 
köteles megtéríteni a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai sze-
rint. A Felek egymással együttműködnek a szerződés teljesítési határidejének betartása érdekében. 
 
2.4. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a jelen szerződésben rögzített feladatok eredményességét, határidőre történő elvégzését ve-
szélyezteti. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő károkért.  
 
2.5. Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen a teljesítés minőségét, határidejét érintő körül-
ményekre, míg a Megrendelő értesítési kötelezettsége a fizetési képességével kapcsolatos kérdé-
sekre terjed ki.  
 
2.6. A Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét a Vállalkozó indokolatlan zavarása nélkül a teljesí-
tés folyamán bármikor műszaki ellenőr alkalmazásával ellenőrizheti. Nem mentesül a Vállalkozó 
a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét 
nem, vagy nem megfelelően ellenőrizte. 
 
2.7. A teljesítés helye: 2600 Vác, Március 15. tér. 
 
2.8. A szerződés teljesítési ideje 
 
2.8.1. A kivitelezési munka kezdése: A jelen Vállalkozói szerződés megkötését követő munka-
nap. 
 
2.8.2. A teljesítés határideje:  
A vállalkozói kivitelezés elkészítésének határideje: a jelen Vállalkozói szerződés aláírásától 
számított 30 naptári nap, azaz 2020. *** 
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2.9. Teljesítési igazolás kiállítása: A teljesítés akkor fogadható el, ha megfelel a jelen szerző-
désben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelményeknek, valamint rendeltetés-
szerű használatra alkalmas. A teljesítési igazolást a Megrendelő állítja ki a 7. pont szerinti 
műszaki átadás-átvétel megtörténte után 15 napon belül.  
 
2.10. Amennyiben Vállalkozó alvállalkozót kíván igénybe venni a teljesítéshez, köteles annak 
személyét előzetesen bejelenteni Megrendelő részére. Vállalkozó az alvállalkozót Megrendelő 
egyetértése esetén vonhatja be a teljesítésbe. Alvállalkozó személyében bekövetkező változást 
Vállalkozó haladéktalanul köteles bejelenteni a Megrendelő felé. 
 
Alvállalkozó adatai: név:……….cégnév:……….székhely:……….., adószám:……… 
 
Vállalkozó teljeskörű felelősséggel tartozik alvállalkozó munkájáért, azért úgy felel, mintha a 
munkát maga végezte volna el. Alvállalkozó munkájának ellenértékét a vállalkozói díj teljeskörűen 
tartalmazza, azért külön díjazás nem igényelhető.  
 
Amennyiben a Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást teljesí-
tette, vagy annak teljesítését megtagadta, erről a Megrendelőt haladéktalanul köteles tájékoztatni. 
Amennyiben a Vállalkozó a bejelentési kötelezettségének öt napon belül nem tesz eleget, az alvál-
lalkozó maga jogosult az adatoknak a bejelentésére. 
 
2.11. A kivitelezés során a Vállalkozó köteles betartani a munkavédelmi előírásokat, valamint kö-
teles biztosítani a munkavédelmi előírások betartásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 
A Vállalkozó köteles a munka megkezdésekor a dolgozóinak munkavédelmi oktatást tartani. 
 
3. Vállalkozói díj 
 
3.1. A Vállalkozót az 1. pontban meghatározott feladat ellátásáért nettó ………….,- Ft + ÁFA, 
azaz nettó ………………..……..forint + ÁFA vállalkozói díj illeti. A szerződés teljesítésének 
ellenértéke, egyösszegű átalányár: 

nettó:        ………………….. ,- Ft 
áfa:                ………………….. ,- Ft 
bruttó:          ………………….. ,- Ft 
 

3.2. A vállalkozói díj fedezi e szerződéssel kapcsolatos valamennyi költséget és ráfordítást. A szer-
ződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés időtartama alatt a Vállalkozó többletköltség-
re, áremelésre (pl. infláció, árfolyamváltozás) semmilyen jogcímen nem jogosult. A Megrendelő 
nem nyújt előleget a Vállalkozó részére. 
 
3.3. Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható körülmények miatt kiegészítő munkák 
(pótmunkák) elvégzése szükséges, azokat a Vállalkozó köteles elvégezni a Felek egyeztetése és a 
tételes árajánlat Megrendelő által történő elfogadását követően. A kiegészítő munkák tekintetében 
szerződésmódosítás szükséges. Pótmunkának minősül az a munka, amely az ajánlati tervdoku-
mentációban és a Vállalkozó ajánlatában nem szerepel, amelynek elvégzését a Megrendelő szük-
ségesnek tartja és a Vállalkozótól pótlólag megrendeli. 
 
3.4. Amennyiben törvényi módosítás érinti az áfát, úgy a Szerződő Felek a nettó árból kiindulva 
újraszámolják az áfát, valamint a bruttó árat és az kerül számlázásra. 
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4. A fizetés módja 
 
4.1. A jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladat műszaki ellenőr által igazolt teljeskörű 
és hibátlan teljesítéséről Megrendelő teljesítési igazolást állít ki, amely kézhezvételét követően Vál-
lalkozó végszámla kiállítására és benyújtására jogosult.  
 
4.2. A Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és címére állítja ki. A számlának meg kell felelnie 
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ának, a számvitelről szóló 
2000.évi C. törvény 167. §-a (1) és (3) bekezdése, valamint a számla és nyugta adóigazgatási azo-
nosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről 
szóló 23/2014 (VI. 30.) NGM rendelet szerinti tartalmi és formai követelményeknek. 
 
4.3. A Megrendelő a vállalkozói díjat a számla a kézhezvételétől számított 45 napon belül át-
utalás útján fizeti meg a Vállalkozó …………banknál vezetett, 
…………………………………………………. számú számlájára. 
 
4.4. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó jogosult a jegybanki alapkamattal egyező 
mértékű késedelmi kamatot felszámítani. 
 
5. A szerződés megerősítése  
 
5.1. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó nem teljesítését, késedelmes illetve hibás teljesíté-
sét súlyos szerződésszegésnek tekintik. A Vállalkozó az alábbi kötbérek megfizetésére kötelezi 
magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. 
 
5.2. Késedelmi kötbér: 
 
5.2.1. A Vállalkozó vállalja, hogy késedelmes teljesítés esetén a késedelem 5. munkanapját követő 
naptól számítva nettó 20.000,- Ft napi késedelmi kötbért megfizet a Megrendelőnek, mely nem 
haladhatja meg a nettó vállalkozói díj 1%-át.  
 
5.2.2. Késedelmi kötbér fizetése esetén Vállalkozó teljesítési kötelezettsége továbbra is fennáll. 
Megrendelő a késedelmi kötbéren felül felmerült kárát érvényesítheti, ha mértéke nagyobb, mint a 
kikötött kötbér összege. 
 
5.2.3. Amennyiben a késedelem a 30 naptári napot meghaladja, Megrendelő jogosult a szerződés-
től elállni és meghiúsulási kötbért követelni.  
 
5.3. Meghiúsulási kötbér: 
 
5.3.1. Amennyiben a Vállalkozó az 1. pontban meghatározott feladatot nem teljesíti, úgy a Meg-
rendelő jogosult a szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért követelni, amelynek mértéke a net-
tó vállalkozói díj 30 %-a, azaz………….,-Ft. Meghiúsulásnak minősül az is, ha Vállalkozó a 
teljesítéssel legalább 30 naptári nappal elmarad. Ebben az esetben szavatossági igények nem érvé-
nyesíthetők. 
 
5.3.2. A szolgáltatás lehetetlenülése: Ha a szolgáltatás lehetetlenné válásának oka mindkét Fél 
érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejé-
ben a vállalkozói díj arányos része illeti meg. 
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5.4. Hibás teljesítési kötbér: 
 
Amennyiben a Vállalkozó az 1. pontban meghatározott feladatot hibásan teljesíti és a Megrendelő 
a hibás szolgáltatást átveszi, úgy a hibás teljesítést követő 5. munkanapot követő naptól a Meg-
rendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult. A hibás teljesítési kötbér mértéke: nettó 20.000,- 
Ft/nap, maximum a nettó vállalkozói díj 1 %-a. 
 
5.5. A Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval külön megjelölve annak 
jogalapját és összegét. A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megrendelő 
egyéb igényeiről való lemondást. A Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Vál-
lalkozóval szemben. 
 
5.6. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő kötbérigényét nem kifogásolja, a kötbér érvényesíté-
se - a Megrendelő választása szerint – oly módon történik, hogy  

a) az esedékes kötbér összegét a Vállalkozó átutalás útján közvetlenül megfizeti a Megren-
delő részére,  

b) vagy a Megrendelő a Vállalkozó felé fennálló – igazolt teljesítéssel lefedett- esedékes tar-
tozásába beszámítja és abból levonja. 

 
5.7. Az 5.6. a) pont alkalmazása esetén bármely kötbért a Vállalkozó köteles esedékességkor hala-
déktalanul egy összegben a Megrendelő bankszámlaszámára átutalni. 
 
5.7. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles azt haladéktalanul 
írásban megtenni. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő 
kötbérigényét 5 napon belül írásban nem kifogásolja, az a kötbérigény elismerésének minősül. 
 
6. Jótállási, szavatossági, garanciális feltételek 
 
6.1. Vállalkozó hibásan teljesít, ha a jelen szerződés alapján általa megvalósított beruházás ered-
ményeként létrejött dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben a Megrendelő 
által elfogadott pályázatban, az egyéb vonatkozó jogszabályokban és a tervekben meghatározot-
taknak. Az 5.2. illetve az 5.4. pontban meghatározott kötbér megfizetésén felül ez esetben a Meg-
rendelő elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést (a szolgáltatás újbóli teljesíté-
sét) követelheti. A szavatossági illetve jótállási igények az átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján ér-
vényesíthetők. 
 
6.2. Teljes garanciális (jótállási) időtartam: A garancia időtartama a szerződés teljesítésétől, a 
műszaki átadás-átvételtől számított 3 év.  
 
6.3. A bizonyítottan a Vállalkozó felelősségi körébe tartozó hibák kijavítását, a hibás elemek ki-
cserélését a Vállalkozó köteles a lehető leghamarabb, azaz a műszaki átadás-átvételt követően, a 
jótállási időszak során a bejelentést követő 72 órán belül megkezdeni és műszakilag indokolt idő-
tartamon belül befejezni. 
 
6.4. Amennyiben a Vállalkozó a kijavítást megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a 
Megrendelő a hibát a Vállalkozó költségére maga kijavíthatja, vagy harmadik féllel kijavíttathatja, s 
ezen időpontig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja, illetve a végszámla teljesítése 
után a kijavítással felmerülő költségei megtérítését követelheti. 
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6.5. A Vállalkozó köteles a garanciális illetve jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződéssze-
rű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek viselésére– ideértve különösen az anyag-, mun-
ka- és szállítási költségeket. 
 
6.6. A garanciális idő alatt fellépő hiányosságot, hibát Megrendelő haladéktalanul köteles a Vállal-
kozó tudomására hozni, a Vállalkozó pedig köteles a hibát haladéktalanul kijavítani. 
 
6.7. Konstrukciós hiba esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő kérésére a létesítmény mindazon 
elemeit, részeit, tartozékait, stb. garanciális (jótállási) kötelezettsége keretében saját költségére ki-
javítani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sérültek meg, de a hibásnak bizonyult elemekkel, ré-
szekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukciójúaknak bizonyultak, és hasonló meghibásodásuk 
feltételezhető. 
 
7. Műszaki átadás-átvétel 
 
7.1. Vállalkozónak a munkát írásban készre kell jelentenie Megrendelő műszaki ellenőre részére, 
melyet követő 7 munkanapon belül Megrendelő összehívja a műszaki átadást, amennyiben annak 
megkezdéséhez szükséges készültségi állapot fennáll.  
 
7.2. A Vállalkozó legkésőbb az átadás-átvételi eljáráson köteles átadni a Megrendelőnek a beépí-
tett új anyagok minősítési tanúsítványát, megfelelőségi nyilatkozatot 1 eredeti és 1 másolati 
példányban. 
 
7.3. Amennyiben a kijavításhoz szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használa-
tot, úgy a Megrendelő az átadás-átvételt megtagadhatja. Ebben az esetben a Felek új átadás-
átvételi időpontot jelölnek ki. E póthatáridőre a Vállalkozó köteles saját költségére a hibákat és 
hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni. Ha a Vállalkozó a póthatáridőre a javítást írásbeli 
felszólítás ellenére sem végzi el, úgy azt a Megrendelő harmadik féllel végezteti el és ennek költsé-
gét a Vállalkozó díjának összegéből levonja. 
 
7.4. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a Vállalkozói szerződés aláírását követő 30 nap-
tári napon belül, azaz 2020. ***-ig vagy bármikor e nap előtt készre jelenti a munkát és az azt 
követő hét munkanapon belül megkezdődik a műszaki átadás-átvétel és ott átvételre kerül a mun-
ka vagy az ott felvett hiány- és hibalista alapján a hiányokat Vállalkozó 5 munkanapon belül pó-
tolja, illetve a hibákat kijavítja.  
 
7.5. A kivitelezési munka átvétele nem tagadható meg az olyan jelentéktelen hibák, hiányok miatt, 
melyeknek a kijavításával, pótlásával járó munkálatok nem akadályozzák az elkészült épület ren-
deltetésszerű, biztonságos használatát. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül garan-
ciális bejáráson az elkészült épületet Megrendelő részéről a műszaki ellenőr megvizsgálja és hala-
déktalanul közli az ellenőrzés során talált hibákat a Vállalkozóval. Vállalkozó az ellenőr által fel-
jegyzett hibákat köteles a 6.3. szerint kijavítani. 
 
8.  A szerződés módosítása, megszüntetése 
 
8.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződést közös megegyezéssel bármikor módosíthat-
ják, illetve megszüntethetik. Az erről szóló megállapodás kizárólag írásban, a Felek együttes aláírá-
sával érvényes. 
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8.2. A Megrendelő jogosult a szerződéstől bármikor elállni, amennyiben a szerződés teljesítése 
még nem kezdődött meg. Ha a szerződés teljesítése már megkezdődött, a Megrendelő jogosult a 
szerződést 30 napos felmondási határidővel felmondani.  
 
8.3. Megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles Vállalkozónak a díj arányos részét megfi-
zetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártérítés összege a 
vállalkozói díjat nem haladhatja meg. 
 
9. Kapcsolattartás 
 
9.1. A szerződő Felek kötelesek az általuk tett jognyilatkozatot, intézkedést írásban faxon vagy 
postai úton ajánlott (tértivevényes) levélben egymás részére haladéktalanul megküldeni. A jognyi-
latkozatot, intézkedést a kézbesítés napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a Fél az átvételt meg-
tagadja. 
 
9.2. Amennyiben a kézbesítés azért volt sikertelen, mert a Fél az iratot nem vette át – postai szol-
gáltató útján történő kézbesítés esetén a másik Félhez - nem kereste - jelzéssel érkezett vissza, a 
jognyilatkozatot, az intézkedést a kézbesítés második megkísérlése napját követő ötödik munka-
napon kézbesítettnek kell tekinteni.  
 
9.3. A Felek értesítéseiket elektronikus úton is megküldhetik egymásnak, mely esetben az értesítés 
akkor tekinthető közöltnek, amikor a kézbesítés megtörténtéről automatikus visszaigazoló üzenet 
érkezett a küldő Fél részére, vagy a fogadó Fél az értesítés megérkezését elektronikus úton vissza-
igazolta, illetve arra válaszolt. 
 
9.4. A képviselők a megbízóik nevében jogosultak eljárni e szerződés tárgyát érintő összes ügy-
ben. A Felek az alábbi kapcsolattartókat jelölik ki e szerződés tárgyát képző munka vonatkozásá-
ban. 
 
Megrendelő képviselője általános építészeti kérdésekben 

 
név: Szeri Mihály 

                  cím: 2600 Vác, Március 15. tér 11.  
                                   tel: 06-27/513-428 
                     
Vállalkozó képviselője:  

 
név:…………………………………….. 

                  cím:  
                                   tel: ……………….., e-mail: …………………….. 
 
9.5. A kapcsolattartók személyében bekövetkezett változásról a Felek haladéktalanul kötelesek ér-
tesíteni egymást. A Felek a kapcsolattartó személyében bekövetkező változást nem tekintik a 
szerződés módosításának. 
 
10. Titoktartási, dokumentum megőrzési kötelesség 
 
10.1. A Felek vállalják, hogy a Megrendelő által bizalmasnak minősített információkat bizalmasan 
kezelik, és minden szükséges intézkedést megtesznek megőrzésük érdekében, továbbá kizárólag 
azon munkatársaik, vezető tisztségviselőik rendelkezésére bocsátják, akiknek azokra elengedhetet-
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lenül szükségük van a szerződés teljesítése érdekében és vállalják, hogy minden szükséges intéz-
kedést megtesznek megőrzésükre.  
 
10.2. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során megismert személyes adatoknak a szerződés telje-
sítésével összefüggő kezelésére jogosult, a személyes adatok egyéb okból történő kezelésére, fel-
dolgozására nem jogosult, a Vállalkozó köteles biztosítani, hogy sem alkalmazottai, sem alvállal-
kozói ne használják fel a teljesítés során megismert személyes adatokat. 
 
10.3. A Vállakozónak a teljesítés során elvégzésre kerülő feladatokat az építési naplóban úgy kell 
dokumentálnia, hogy azok ellenőrizhetők legyenek. 
 
10.4. A Felek kötelesek a szerződéssel kapcsolatos dokumentumokat a munka átvételétől számí-
tott 5 évig megőrizni. 
 
11. A szerződés hatálya 
 
11.1. A szerződés mindkét Fél által történő aláírás napján lép hatályba. 
 
11.2. A Vállalkozó figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) be-
kezdésében foglaltakra, a jelen szerződés III. sz. mellékletét képező átláthatósági nyilatkozatot 
tesz. 
 
11.3. A Felek megállapodnak, hogy e szerződés teljesítése során a közöttük felmerülő vitás kérdé-
sek rendezését először közvetlen tárgyalások során kísérlik meg. Ezek eredménytelensége esetén 
30 napon belül a perértéktől függően a Váci Járásbírósághoz, vagy a Budapest Környéki Törvény-
székhez fordulnak.  
 
11.4. A jelen szerződésben nem vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdések tekintetében a Pol-
gári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. 
A szerződést a Felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóvá-
hagyólag 4 példányban aláírták, ezt követően Megrendelő és Vállalkozó 2-2 példányt átvett. 
 

 
Vác, 2020. ****      
 
 
 
  …………………………….              …………………………. 
   Megrendelő                                     Vállalkozó 
   Vác Város Önkormányzat        képviseli: 
          Matkovich Ilona polgármester 
 
 
 
……………………………… 
Dr. Zsidel Szilvia 
jegyző, mint ellenjegyző 
Vác Város Önkormányzat 
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Átláthatósági Nyilatkozat 
............ szerződéskötéshez 

Alulírott,  
 
Név, beosztás: ………………………………………., …………………………... 
Születéskori név: ………………………………………………………………….. 
Anyja neve: ……………………………………………………………………….. 
Születési hely, idő: ………………………………………………………………… 
 
mint a/az  
 
Szervezet neve: ……………………………………………………………………. 
Cím/Székhely: ……………………………………………............................................ 
Adószám/adóazonosító: …………………………………………………………… 
Cégjegyzékszám/Nyilvántartásba vételi szám: ……………………………………… 
 
törvényes képviselője, tudomásul veszem, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-
vény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésében foglaltak alapján Vác Város Önkormányzat-
tal nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem tel-
jesíthető kifizetés, amennyiben az általam képviselt szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.  
 
Polgári és büntetőjogi felelősségem teljes körű tudatában  
 

nyilatkozom, 
 
hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében előírt, a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti átlátható szervezetnek mi-
nősül az alábbiak szerint1:  
 
1. az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkor-

mányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az 
állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendel-
kezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami 
vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,  

 
2. belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 

szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
 

2/a. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 
és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető,  

 
2/b. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapo-

dásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tag-
államában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyaror-
szágnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,  

 
1 A megfelelő részt kérjük aláhúzni, vagy bekarikázni. 
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2/c. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint megha-

tározott ellenőrzött külföldi társaságnak,  
 

2/d. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulaj-
donnal, befolyással vagy szavazati joggal bírójogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a 2/a.), 2/b.) és 2/c.) pont szerinti 
feltételek fennállnak; 

 
3. civil szervezet vagy vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:  
 

a. vezető tisztségviselői megismerhetők,  
 

b. a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,  

 
c. székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a ket-
tős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;  

 
Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő 
követelések elévüléséig, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – a ………………………(átlátható 
szervezet neve) átláthatóságával összefüggő – adatokat Vác Város Önkormányzat kezelje. 
 
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következne be, erről a Vác Város Ön-
kormányzatát haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül 
tájékoztatom.  
 
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést Vác Város 
Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve, ha szükséges olyan idő-
pontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon – felmondani, vagy – ha a szerződés teljesí-
tésére még nem került sor – a szerződéstől elállni.  
 
Kelt: …………………………………………. 
 
 
 

……......................................... 
cégszerű aláírás” 

 
 


