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1.  Pályáztató neve, címe, telefon, e-mail:  
 
Vác Város Önkormányzat 
2600 Vác, Március 15. tér 11. 
Telefon: 06-27/513-428 
E-mail: kozterfelugy@varoshaza.vac.hu 
 
2. A versenyeztetési eljárás fajtája: 
 
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: közzétételre kerül a www.vac.hu honlapon. 
 
4. A beszerzés tárgya és részletes leírása: 

Tárgya: „Felszíni parkolójegy-kiadó automaták karbantartása, javítása” 
 
Vác város közigazgatási területén belül az önkormányzati tulajdonú közutakon, továbbá 
közterületeken kijelölt fizető várakozóhelyeknél elhelyezett a 2. sz. mellékletben felsorolt 
parkolójegy-kiadó automaták karbantartása, javítása. 
 
Nyertes pályázó feladata az 2. sz. mellékletében megjelölt parkolójegy-kiadó automaták 
(a továbbiakban: Automaták) rendszeres karbantartása és hibajavítási szolgáltatás 
ellátása.  
A megbízás ellátása során a nyertes pályázónak kell biztosítania minden szükséges tartalék 
alkatrészt, munkaerőt és berendezést. A karbantartás és javítás alatt az 2. számú mellékletben 
rögzített automaták ellenőrzését, karbantartását, és ha szükséges a javítását kell érteni, amelynek 
célja az automaták folyamatos üzemképes állapotának biztosítása. 
 

Nyertes pályázó köteles biztosítani, hogy az automaták nem lehetnek működésen kívül a hiba 
bejelentésétől számított 4 üzemórán túl, amennyiben a szerződéses karbantartási összegen felül 
nem jár többletköltséggel, mint például alkatrész beépítése/cseréje esetén. Üzemórán a 
munkanapokon 8.00 óra és 18.00 óra, szombaton 8.00 óra és 12.00 közötti időszakot kell érteni. 

Megelőző karbantartás 

A megelőző karbantartás alatt az automaták rutin ellenőrzése, és szükség szerinti javítása, 
alkatrész cseréje értendő.  

Amennyiben a javítás csak az alkatrészlistában szereplő alkatrész, fődarab cseréjével valósítható 
meg, úgy erről nyertes pályázó haladéktalanul köteles pályáztatót értesíteni. Az új alkatrészt 
automatikusan nem, csak pályáztató kifejezett engedélyét követően rendelheti meg és építheti be 
nyertes pályázó. 
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Javító karbantartás 

Javító karbantartás alatt minden olyan javítás értendő, amelyet az automata működési 
problémáinak vagy meghibásodásának kiküszöbölésére hajtanak végre.  

Megbízott felelősségét korlátozó események 

A készülékek le- vagy átszerelését forgalomtechnikai igények, üzemeltetési szempontok alapján a 
pályáztató saját felelősségére végezheti. Az automaták – bármilyen okból történő – áthelyezéséről 
a nyertes pályázót a pályáztató írásban értesíti. 

Minden, az automatán kívül található elektromos szerelési tartozék a pályáztató karbantartási 
feladatkörébe tartozik. Ezek meghibásodásáról a nyertes pályázó a tudomására jutásától 
számítottan haladéktalanul köteles értesíteni pályáztatót. Ennek elmaradása esetén a nyertes 
pályázó köteles megtéríteni a pályáztató ebből származó kárát. 

Karbantartó személyzet azonosítása 

Nyertes pályázó és/vagy alvállalkozója karbantartást végrehajtó személyzete munkavégzése során 
olyan speciális formaruhát visel, amely alapján feladatköre azonosítható. Továbbá a pályáztató és 
a nyertes pályázó által hitelesített igazolványt köteles magánál tartani. 

Hibabejelentés, elhárítás 

Pályáztató a nyertes pályázót telefonon és írásban (E-MAIL) köteles értesíteni a felmerült javítási 
igényéről.  

Nyertes pályázó a pályáztató hibajavítási igényének kézhezvételétől, ill. kézbesítésétől (kivéve, ha 
az e-mail szolgáltatás hibájából eredően Vállalkozónak nem kézbesíthető a küldemény) számított 
4 üzemórán belül köteles a hibát kijavítani, amennyiben a szerződéses karbantartási összegen felül 
nem jár többletköltséggel, mint például alkatrész beépítése/cseréje esetén.  

Nyertes pályázó a hiba kijavításáról köteles a pályáztatót telefonon (SMS) és írásban, E-MAIL 
útján értesíteni. A javítás befejezésének időpontja az SMS időpontjával egyezik meg, ami a 
helyszínen rögzítésre kerül a munkalapon. 

Amennyiben Megbízott vis major okán nem tudja elvégezni a megelőző és javító karbantartási 
tevékenységet, mentesül a felelősség alól. 

 
5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a versenyeztetési 

eljárást lefolytatják: 
 
Vállalkozási keretszerződés. A pályázati felhívás része a szerződéstervezet, melyre vonatkozóan (a 
Pályáztatót nem korlátozó jellegű) módosítási javaslatot, pontosítást, kiegészítést Pályázó az 
ajánlattételi határidőig (legkésőbb ajánlatával együttesen benyújtva) jelezhet.  
 
 
6. A szerződés időtartama, teljesítés határideje: 
 
Felek a vállalkozási keretszerződést a szerződés aláírását követő 12 hónapra kötik vagy a 
szerződéses keretösszeg kimerüléséig. A keretösszeg nettó 4 000 000,-Ft. 
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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.  

Pályáztató az ellenszolgáltatás összegét az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, havonta 
utólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.). 6:130.§ (1) 
bekezdése szerint, megrendelőnként egy számlát állít ki, amely tételesen, munkajellegre bontva 
tartalmazza a tárgyhavi szolgáltatás díjait. 

Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § 
(1) bekezdéseiben foglaltak szerint, kézhezvételtől számított 30 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 a 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 kizárja. Pályáztató a részekre történő pályázat 
lehetőségét nem biztosítja jelen eljárás során. 
 

9. Alkalmassági kritériumok, kizáró okok: 

1. Az eljárásban lehet pályázó, alvállalkozó, aki  
A pályázat benyújtás időpontjában a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé köztartozással nem 
rendelkezik, illetve akinek az ajánlattétel időpontjában adó, vagy bármilyen jellegű lejárt 
fizetési határidejű vagy nem kifizetett tartozása nincs Vác Város Önkormányzatánál 
(kizáró ok). 
 

2. A beszerzés tárgyából (parkoló automata karbantartása) származó árbevétele az elmúlt 
36 hónapban a pályázat benyújtásáig összességében elérte a nettó 2 000 000 Ft-ot. 
(alkalmassági feltétel) 

 
A megkövetelt igazolási mód: 

1. Pályázónak pályázatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró 
okok hatálya alá (3. sz. melléklet). A nyilatkozat nem lehet korábbi keltezésű, mint a jelen 
pályázati felhívás megküldése 
 

2. Pályázó a pályázatában nyilatkozik az elmúlt 36 hónapban végzett, a beszerzés tárgyával 
egyező tevékenységből származó árbevételéről (szerződés tárgya, a teljesítés időszaka, a 
szerződő partner neve, annak elérhetősége, a szerződés nettó összege). (4. sz. melléklet) 

 

10. Pályázati határidő: 

2021. augusztus 19. 10 óra. 
A pályázatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből 
származó bárminemű késedelem a pályázó felelőssége. 
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11. A pályázat benyújtásának címe: 

Vác Város Önkormányzat 
2600 Vác, Március 15. tér 11. 
37. iroda 

 
12. A pályázat(ok) felbontásának helye, ideje és a pályázatok felbontásán jelenlétre 

jogosultak: 

Vác Város Önkormányzat 
2600 Vác, Március 15. tér 11. 
2021. augusztus 19. 10 óra. 
A bontáson Pályáztatón kívül Pályázók meghatalmazott képviselői vehetnek részt. 

 
13. Kiegészítő tájékoztatás: 

1.   A versenyeztetési eljárással kapcsolatban felmerülő kérdéseket kizárólag írásban, legkésőbb a 
pályázati határidő lejártának napját megelőző 5. munkanapon 10.00 óráig 
kozterfelugy@varoshaza.vac.hu e-mail címre lehet benyújtani strukturált, sorszámozott 
formában. 

2.  A kérdések ezt követő 3 munkanapon belül kerülnek megválaszolásra. A megválaszolt 
kérdések a kérdező felfedése nélkül kerülnek közzétételre a www.vac.hu honlapon 
Pályázatok menüpontban. Pályázó felelőssége a honlap nyomonkövetése. 

3. A pályázattal kapcsolatos kérdéseket az előző pontokban meghatározott módon és időpontig 
fogadja a pályáztató. Ettől eltérő módon vagy a határidő után benyújtott kérdéseket nem 
köteles a pályáztató megválaszolni. 

  

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 az újabb hiánypótlás során már nem pótolható. Hiánypótlás 
során pályázó ajánlati árát nem módosíthatja. 

2. A Pályázati lapon megjelenítendő az átalánydíj, illetve a beárazott alkatrészlista. 
Pályáztató az értékelés során 80%-os súllyal veszi figyelembe az átalánydíjat, és 20%-os 
súllyal az alkatrészlistát. Érvényes ajánlattételhez minden sor árazandó.  

3. Formai előírások:  
  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 benyújtandó 1 db az eredetiről készült szkennelt 
példány (pl. CD-n). 

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

 a zárt csomagon „PÁLYÁZAT – Felszíni parkolójegy-kiadó automaták 
karbantartása, javítása, valamint: „Csak a versenyeztetési eljárás során, 2021. 
augusztus 19. 10 órakor bontható fel!” megjelölést kérjük feltüntetni!  

 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 8-16 óra között adják le, a pályázati határidő lejártának 
napján 10 óráig!) A postán feladott pályázatokat a pályáztató csak 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 a pályázót terheli. 

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

eredménytelennek nyilváníthatja. 
6. A Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján a Pályáztató kiköti, hogy Pályáztató nem köteles a 

legkedvezőbb pályázatot benyújtó Pályázóval szerződést kötni.  
7. A Ptk. 6:75. § (1) alapján pályázó a pályázati határidő lejártáig visszavonhatja pályázatát. 
8. Amennyiben pályáztató a felhívást módosítja, úgy arról írásban tájékoztatja pályázókat. 
9. Szerződéskötés tervezett ideje: a pályázatok bontásától számított 20 napon belül. 
10. Az eljárás során felmerülő, pályázati felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a 

Ptk. rendelkezései az irányadók, így különösen a Ptk. 6:74.§-6:76.§ előírásai. 
 

17. Pályázati felhívás megküldésének napja: 

2021. július 27. 
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AJÁNLOTT IGAZOLÁS ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

1. SZ. MELLÉKLET 
 
 

PÁLYÁZATI LAP 
 

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

      székhelye: ………………………………………………………… 

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

      adószáma: ………………………………………………………… 

 cégjegyzékszáma: …………………………………………………… 

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

      telefonszáma: ………………………… faxszáma: …………………   

      e-mail címe: ………………………………………………………..                                                               
 
 
 
Átalánydíj nettó ……………………………… Ft/hó/automata 
(mely magában foglalja a munkadíjat, a kiszállás költségeit, rendelkezésre állást) 
 
Alkatrészlista: 

 
Megnevezés nettó Ft/db 

STELIO Tasztatúra fólia  

STELIO Zárcilinder+2kulcs  

STELIO Szolár panel  

STELIO Éremérzékelő  

STELIO Kijelző plexi  

STELIO Alsó ajtó  

STELIO Motors elő kassza  

STELIO Kassza  

STELIO Nyomógomb  

STELIO Takarólap  

STELIO Kijelző  
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STELIO Kassza fiók  

STELIO Éremszelektor  

STELIO Alalplap  

STELIO Solar töltő  

STELIO Jegynyomtató  

 
Érvényes ajánlattételhez minden sort be kell árazni! 
 
 
………………, 2021. ……………………….. 
 
 
 
 
 ______________________________ 
 (cégjegyzésre jogosult) 
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2. sz. melléklet 
 

 

 

Fő alkotóelemek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Automata száma Típus Elhelyezkedés Áramellátás 

1. 001124630 STELIO Zrínyi u. 12/A akkumulátor+napelem 
2. 001124621 STELIO Szent János u. 16. akkumulátor+napelem 
3. 001124613 STELIO Erzsébet u. 9. akkumulátor+napelem 
4. 001124629 STELIO Dr. Csányi L. krt. 16. akkumulátor+napelem 
5. 001124620 STELIO Althann F. u. 19. akkumulátor+napelem 
6. 001124624 STELIO Köztársaság út 48. akkumulátor+napelem 
7. 001124623 STELIO Eötvös u. 12. akkumulátor+napelem 
8. 001124612 STELIO Tornyos Pál u. 1. akkumulátor+napelem 
9. 001124617 STELIO Posta park 2. akkumulátor+napelem 
10. 001124633 STELIO Görgey Artúr u.23. akkumulátor+napelem 
11. 001124616 STELIO Galcsek u. 12. akkumulátor+napelem 
12. 001124634 STELIO Jókai u. 12. akkumulátor+napelem 
13. 001212906 STELIO Kossuth u. 24. akkumulátor+napelem 
14. 001124611 STELIO Zichy Hippolit u. 15. akkumulátor+napelem 
15. 001124614 STELIO Kossuth u. 1. akkumulátor+napelem 
16. 001124627 STELIO Konstantin tér 6. akkumulátor+napelem 
17. 001212917 STELIO Konstantin tér 7. akkumulátor+napelem 
18. 001124619 STELIO Köztársaság út 3. akkumulátor+napelem 
19. 001124628 STELIO Piarista u. 6. akkumulátor+napelem 
20. 001124618 STELIO Köztársaság út 9. akkumulátor+napelem 
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3. számú melléklet 
 

Nyilatkozat 

az önkormányzati tartozásmentességről 

(minta) 

 

 

A ………… ………………… (Kft. Rt. Bt.)-nek a jelen nyilatkozata megadásakor, továbbá – 
amennyiben a „Felszíni parkolójegy-kiadó automaták karbantartása, javítása” pályázatban 
nyertes lesz – a szerződése megkötésekor nincs és nem lesz Vác Város Önkormányzatnál adó vagy 
bármilyen jellegű lejárt fizetési határidejű vagy nem kifizetett tartozása. 

 

 

……….., 2021. ……. ………. 

  

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

 

 

Nyilatkozat  

a referenciáról 

(minta) 

 

 

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

 

- szerződés időtartama: 
- nettó értéke: 
- megrendelő neve, címe, telefoni elérhetősége: 

 

……….., 2021. ……. ………. 

  

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

 

 



 
 

12 

 

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 

(TERVEZET) 

 

amely létrejött  

- egyrészről-  

Vác Város Önkormányzat (székhely: 2600 Vác, Március 15. tér 11., önkormányzati törzsszám: 
731300, adószám: 15731302-2-13, képviseli: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester), mint 
megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) 

 

- másrészről - 

a *** (székhely: ***, cégjegyzékszám: ***, adószáma: ***, képviseli: ***), mint vállalkozó 
(továbbiakban: Vállalkozó) 

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen Szerződő Felek) 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint (a továbbiakban: Szerződés): 

 
1. Előzmények 

 

A Szerződés 1. számú mellékletében részletezett, Stelio típusú automatákat (a továbbiakban: 
Automaták) a francia PARKEON cég gyártotta. 

Megrendelő versenyeztetési eljárást folytatott le „Felszíni parkolójegy-kiadó automaták 
karbantartása, javítása” tárgyban, melynek nyertese Vállalkozó lett, ezért Megrendelő a 
Vállalkozóval, mint nyertes pályázóval köt szerződést. A pályáztatás nem tartozott a 
közbeszerzési törvény (2015. évi CXLIII. törvény) hatálya alá. 

 

2. Szerződés tárgya 
 

2.1. Megrendelő megrendeli a Vállalkozó elvállalja a szerződés 1. sz. mellékletében 
pontosan megjelölt parkolójegy-kiadó automaták (a továbbiakban: Automaták) 
rendszeres – jelen fejezetben részletesen meghatározott – karbantartásával és hibajavítási 
szolgáltatás ellátásával kapcsolatos feladatokat. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az 
általa elvállalt szolgáltatások elvégzéséhez szükséges szakmai felkészültséggel, technikai 
felszereléssel; a szolgáltatásokat az általánosan elfogadott szakmai elveknek és hatályos 
jogszabályoknak megfelelően a Megrendelő jogos érdekeinek érvényesítését elősegítve, 
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hatékonyan fogja nyújtani. A munkát műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, I. 
osztályú minőségben, I. osztályú anyagok felhasználásával határidőre hiba- és hiánymentesen a 
jelen szerződésben meghatározott határidőn belül elkészíti. 

 
A szerződés időbeli hatálya során a Vállalkozónak kell biztosítania minden szükséges tartalék 
alkatrészt, munkaerőt és berendezést. A karbantartás és javítás kifejezés alatt az 1. számú 
mellékletben rögzített automaták ellenőrzését, karbantartását, és ha szükséges a javítását 
(továbbiakban: karbantartás) kell érteni, amelynek célja az automaták folyamatos üzemképes 
állapotának biztosítása. 
 
2.2. Karbantartásra vonatkozó követelmények 

Jelen szerződés alapján Vállalkozó kizárólagos kötelezettsége a szerződés hatálya alatt, az 
alábbiakban meghatározott feltételek mellett, az Automaták karbantartásának ellátása. 

Vállalkozó köteles biztosítani, hogy az Automaták nem lehetnek működésen kívül a hiba 
bejelentésétől számított 4 üzemórán túl. Üzemórán a Felek a munkanapokon 8.00 óra és 18.00 
óra, szombaton 8.00 óra és 12.00 óra közötti időszakot értenek. 

2.3. Megelőző karbantartás 

A megelőző karbantartás alatt az automaták rutin ellenőrzése, és szükség szerinti javítása, 
alkatrész cseréje értendő, melyet Vállalkozó 2021. IV. negyedévében végez el.  

Amennyiben a javítás csak az alkatrészlistában szereplő alkatrész, fődarab cseréjével valósítható 
meg, úgy erről Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni. Az új alkatrészt 
automatikusan nem, csak Megrendelő kifejezett engedélyét követően rendelheti meg és építheti 
be Vállalkozó. 

2.4. Javító karbantartás 

Javító karbantartás alatt minden olyan javítás értendő, amelyet az Automata működési 
problémáinak vagy meghibásodásának kiküszöbölésére hajtanak végre.  

2.5. Vállalkozó felelősségét korlátozó események 

Az Automaták le- vagy átszerelését forgalomtechnikai igények, üzemeltetési szempontok alapján a 
Megrendelő saját felelősségére végezheti. Az Automaták – bármilyen okból történő – 
áthelyezéséről Vállalkozót a Megrendelő írásban (legalább elektronikus levél útján) értesíti, jelen 
szerződés módosítása az áthelyezés miatt nem szükséges. 

Vis major esetén Vállalkozó a megelőző karbantartást a Megrendelővel történő egyeztetés alapján 
a 3.3. ponttól eltérő időpontban elvégezheti. Vis major eseménynek tekintendő a szélsőséges 
időjárás is, amely az Automaták kinyitása esetén kárt okozat a berendezésben. 

Minden, az Automatán kívül található elektromos szerelési tartozék a Megrendelő karbantartási 
feladatkörébe tartozik. Ezek meghibásodásáról a Vállalkozó a tudomására jutásától számítottan 
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haladéktalanul köteles értesíteni a Megrendelőt. Ennek elmaradása esetén Vállalkozó köteles 
megtéríteni a Megrendelő ebből származó kárát. 

2.6. Egyéb előírások 

2.6.1 Karbantartó személyzet azonosítása 

Vállalkozó és/vagy alvállalkozója karbantartást végrehajtó személyzete munkavégzése során olyan 
speciális formaruhát visel, amely alapján feladatköre azonosítható. Vállalkozó személyzete a 
munkavégzés alátámasztására vonatkozó igazolványt köteles magánál tartani. 

2.6.2 Hibabejelentés, elhárítás 

Megrendelő a Vállalkozót telefonon és írásban (E-MAIL) köteles értesíteni a felmerült javítási 
igényéről.  

Az értesítendő e-mail cím a következő: *** 

Az értesítéshez használható telefonszámok: *** 

Vállalkozó a Megrendelő hibajavítási igényének kézhezvételétől, ill. kézbesítésétől (kivéve, ha az 
e-mail szolgáltatás hibájából eredően Vállalkozónak nem kézbesíthető a küldemény, ez esetben a 
Felek telefonon egyeztetnek, vagy SMS-t küldenek) illetve a telefonos egyeztetéstől számított 4 
üzemórán belül köteles a hibát kijavítani.  

Vállalkozó a hiba kijavításáról köteles a Megrendelőt telefonon (SMS) és írásban, E-MAIL útján 
értesíteni az alábbi címen és telefonszámon.  

Az értesítendő e-mail cím a következő: kozterfelugy@varoshaza.vac.hu 

Az értesítéshez használható telefonszámok: *** 

A javítás befejezésének időpontja az SMS időpontjával egyezik meg, ami a helyszínen rögzítésre 
kerül a munkalapon. 

Vállalkozó megteszi a szükséges intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy a fenti közléseket a 
következőkben meghatározott időpontokban fogadni tudja: munkanapokon, hétfőtől-péntekig 
8.00 és 18.00 óra közötti időszakban. 

Amennyiben Vállalkozó vis major okán nem tudja elvégezni a megelőző és javító karbantartási 
tevékenységet, mentesül a felelősség alól. 

2.6.3 Megrendelő karbantartási feladatai 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő gondoskodik a folyamatos parkolójegy-ellátásról, 
valamint az akkumulátorok és szárazelemek pótlásáról, illetve az elektromos töltésről. Az 
előbbiek elmulasztásából származó következményekért a Megrendelő felelős.  
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2.6.4. A teljesítés igazolása 

Vállalkozó köteles a tárgyhót követő hónap 8. napjáig igazoló jelentést készíteni a tárgyhónapban 
végzett karbantartási munkákról, feltüntetve benne az érintett automata számát, a karbantartási 
munka jellegét és időpontját. Megrendelő az igazoló jelentés alapján, annak kézhezvételétől 
számított 8 napon belül teljesítési igazolást állít ki a Vállalkozó részére. Mind az igazoló jelentés, 
mind a teljesítési igazolás a jelen szerződés 4.1. pontjában meghatározott Vállalkozási díjról 
kiállított számla mellékletét képezi. 

 

3. Szerződés ideje, keretösszege 
 

Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés, a mindkét fél általi aláírástól számított 12 hónapra jön, 
határozott időre, illetve a szerződéses keretösszeg kimerüléséig (keretösszeg nettó 4.000.000,- Ft) 
jön létre. 

 

4. Vállalkozási díj, a teljesítés menete és a fizetési feltételek 
 

4.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozót a 2. pontban meghatározott 
tevékenységéért a 4. pontban meghatározott időszakra átalánydíj illeti meg, amelynek havi összege 
*** Ft + áfa, azaz *** forint + áfa automatánként, mely magába foglalja a munkadíjat, kiszállás 
költségeit, rendelkezésre állást és évi egyszeri karbantartást. 

Az alkatrész listát a 2. melléklet tartalmazza. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződéssel kapcsolatos valamennyi elszámolás forintban 
történik.  

4.2. Vállalkozó az 5.1. pont szerinti Vállalkozási díjról számlát állít ki, amelyhez köteles mellékelni 
az igazoló jelentését és a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolást. A Megrendelő a számlát – 
amennyiben kifogással nem élt – köteles a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Megbízott 
részére átutalás útján, a Vállalkozó a ***-nél vezetett *** számú számlájára teljesíteni. A fizetés 
akkor minősül teljesítettnek, ha a Vállalkozási díj a Megrendelő bankszámláján terhelésre kerül. 

4.3. Megrendelő a Vállalkozási díjat csökkentheti, ill. a kifizetést megtagadhatja, ha bizonyítja, 
hogy az eredmény részben vagy egészben olyan okból maradt el, amelyért Vállalkozó felelős. 

 

5. Késedelmi kötbér és a fizetés elmulasztása 
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5.1. Késedelmi kötbér 

Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni az alábbi esetekben. 

Amennyiben Vállalkozó az automata hibájának bejelentésétől számított 4 üzemórán belül az 
automata hibáját nem hárítja el, a Megrendelő késedelmi kötbérre válik jogosulttá, amelynek 
mértéke 5.000.-Ft/megkezdett üzemóra. A késedelmi kötbér maximális mértéke az adott 
időszakban érvényes havi átalánydíj kétszerese lehet. 

Bármely automata megelőző karbantartásának jelen szerződés 2. pontjában meghatározott 
időszakban történő elmulasztása (beleértve a késedelmi karbantartást) esetén Megrendelő 
késedelmi kötbérre válik jogosulttá, amelynek mértéke egy havi Vállalkozási díj. Ettől függetlenül 
Vállalkozó köteles az elmulasztott megelőző karbantartást a Megrendelő által megadott 
határnapig elvégezni. 

A Megrendelő a kötbért meghaladó, a Vállalkozó nem szerződésszerű vagy késedelmes 
teljesítéséből származó közvetlen kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. Vállalkozó 
elfogadja, hogy a Megrendelő a kötbért jogosult a Vállalkozó Vállalkozási díjába beszámítani és 
annak összegével a Vállalkozási díjat csökkenteni. 

Ha Vállalkozó a jogszabályi előírások megsértésével, illetve a jelen szerződésben rögzített 
kötelezettségeinek vétkes megszegése folytán a jelen szerződésen kívülálló harmadik személynek 
kárt okoz, és a károsult harmadik személy a Megrendelővel szemben támaszt kártérítési igényt, 
úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőt teljes mértékben mentesíteni a kártérítési felelősség alól 
akként, hogy a kárt a károsult harmadik személynek közvetlenül és teljes mértékben megtéríti. 
Ebben az esetben a Vállalkozó által nyújtott kártérítésnek ki kell terjednie azokra a költségekre is, 
amelyek a kártérítési igénnyel kapcsolatban a Megrendelő részéről merülnek fel. Vállalkozó 
kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik személy által a Megrendelővel szemben a fentiek szerint 
indított bármely perbe a Megrendelő perbehívása esetén a Megrendelő oldalán beavatkozóként 
belép. 

5.2. Hibás teljesítés 

Amennyiben Vállalkozó munkáját nem a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított 
követelményeknek megfelelően végzi, hibásan teljesít. Hibás teljesítés esetén Megrendelő 
érvényesítheti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) -, 
illetve más jogszabályokban megállapított szavatossági jogokat.  

5.3. Vállalkozási díj késedelmes megfizetése 

Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a szabályosan benyújtott számlát 
késedelmesen egyenlíti ki, a Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti a késedelmi kamatra 
jogosult. 
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6. Szerződő Felek jogai és kötelességei 
 

Vállalkozó köteles a 2. pontban meghatározott tevékenységet a jelen szerződésben foglaltak 
szerint, az ilyen tevékenységet végző személytől általában elvárható gondossággal, kiemelkedő 
színvonalon, hiba- és hiánymentesen a megadott határidőre elvégezni, továbbá köteles a 
Megrendelőt minden felmerülő jelentős tényről folyamatosan tájékoztatni. 

Megrendelő a Vállalkozó karbantartási tevékenysége során köteles a Vállalkozó rendelkezésére 
bocsátani az összes olyan információt, illetve dokumentumot, amely a karbantartási tevékenység 
elvégzéséhez szükséges. 

Vállalkozó a feladatok teljesítésével kapcsolatos utasítást csak a Megrendelő megbízottjától, vagy a 
jelen szerződés 2.6.2 pontjában meghatározott kapcsolattartó munkavállalójától jogosult és 
köteles elfogadni. 

A feladatok teljesítése során Vállalkozó csak a Megrendelő írásbeli hozzájárulása esetén jogosult 
teljesítési segédet igénybe venni, akinek tevékenységéért, vagy mulasztásáért úgy felel, mintha saját 
maga járt volna el. 

Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást 
ad, Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. 

 

7. A szerződés megszüntetése, súlyos szerződésszegés esetei 
 
7.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés rendes felmondással megszüntethető, 60 
napos rendes felmondási idő alkalmazása mellett. A rendes felmondást írásban kell közölni a 
másik féllel. A felmondási idő alatt Vállalkozó köteles a folyamatban lévő feladatokat teljesíteni, 
és biztosítani, hogy a felmondási idő leteltekor, vagy a Megrendelő által megjelölt egyéb 
időpontban a folyamatban lévő ügyeket oly módon tudja átadni Megrendelő részére, hogy az 
átadással Megrendelő érdekei ne sérüljenek. 

 
7.2. Bármelyik fél, azonnali hatállyal jogosult felmondani a szerződést, a másik fél súlyos 
szerződésszegése esetén.  

a) Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek számít: 
 Vállalkozó megtagadja a Szerződésből eredő lényeges kötelezettségeinek 

teljesítését 
 Megrendelő a Vállalkozó figyelmét szerződésszegésre hívta fel, s a Vállalkozó a 

hibát a Megrendelő által megadott póthatáridőn belül sem orvosolja. 
 Vállalkozó a 9. pontban meghatározott titoktartásra vonatkozó rendelkezéseket 

megszegi. 
 Vállalkozó nem tesz eleget a Megrendelő nem kifogásolt utasításainak. 
 Vállalkozó a karbantartás vagy hibaelhárítás tekintetében több alkalommal 

késedelembe esik. 
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 Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el. 
b) A Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek számít, ha díjfizetési 

kötelezettségének a teljesítési határidő lejártát követő, Vállalkozói fizetési felszólítás 
kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget. 

 

8. Jótállás, szavatosság 
 

Vállalkozó a karbantartás és hibajavítás során beszerelt elemekre, ill. alkatrészekre 1 év jótállást 
vállal.  

Vállalkozót egyébiránt a Ptk-ban rögzített szavatossági kötelezettségek terhelik. 

9. Titoktartás, összeférhetetlenség 
 

Vállalkozó a bármely módon tudomására jutott, és a Megrendelőre, vagy Megrendelő ügyfelére 
vonatkozó tényt, adatot vagy információt üzleti titokként köteles kezelni, azokat sem részben, 
sem egészben harmadik személy részére át nem adhatja, hozzáférhetővé nem teheti, kivéve, ha 
ehhez a Megrendelő előzetesen hozzájárult, vagy az átadást jogszabály kötelezően előírja. 

Vállalkozó a Megrendelőtől kapott, illetve bármely módon tudomására jutott, és a Megrendelőre, 
vagy Megrendelő ügyfelére vonatkozó információt csak az adott feladat teljesítése érdekében 
jogosult felhasználni. 

Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. 
törvény 5. § (5) bekezdése alapján az Állami Számvevőszék a jelen szerződésen megállapított díj 
tekintetében ellenőrzési jogosultsággal bír, valamint üzleti titok címén nem tagadható meg a 
szerződés lényeges elemeinek nyilvánosságra hozatala, arról adatok szolgáltatása. 

 

10.  Egyéb rendelkezések 
 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 

Szerződő Felek a jelen szerződést kizárólag kölcsönös megegyezéssel, írásban jogosultak 
módosítani. 

 

Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződést aláíró aláírásán kívül más személy, testület 
hozzájárulása nem szükséges annak érdekében, hogy a jelen szerződésben írtakat magára nézve 
kötelezőnek fogadja el. 
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A Felek a vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezik. Amennyiben a tárgyalások megkezdését 
követő harminc (30) napon belül a Felek nem tudnak megegyezni, a jelen szerződésből vagy 
annak megszegéséből eredő vagy azzal kapcsolatos vita vagy követelés vonatkozásában, arra az 
esetre a Felek, a pertárgy értékétől függően, kikötik a Váci Járásbíróság és a Budapest Környéki 
Törvényszék kizárólagos illetékességét.  
 

Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen Szerződés előkészítése és aláírása során nem hallgattak el 
egymás előtt olyan tényt, adatot, információt vagy egyéb körülményt, amely a Vállalkozási 
keretszerződés megkötését, illetve annak teljesítését megakadályozhatja vagy befolyásolhatja. 

Jelen Szerződést felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal minden egyezőt – 
képviselőik útján – jóváhagyólag aláírták. Jelen Szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 
Megrendelő 3, Vállalkozó 2 példányt átvett. 

 

Vác, 2021. …………. 

 

 

 

 

   

…………………….…………….  ………………………………. 
Vác Város Önkormányzat 

Matkovich Ilona Zsuzsanna 
polgármester 
Megrendelő 

 *** 
*** 
*** 

Vállalkozó 

 

 

Ellenjegyezték: 
 
Vác Város Jegyzője ……………………… 
 
Váci Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet jogi referense ……………………… 
 
Váci Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Osztály ……………………… 
 
Váci Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály ……………………… 
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Átláthatósági Nyilatkozat 
Felszíni parkoló automata tárgyú 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. 
törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésében foglaltak alapján Vác Város 
Önkormányzattal nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés 
alapján nem teljesíthető 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 
minősül az alábbiak szerint1:  
 
1. az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 

önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, 
amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 
részesedéssel rendelkezik, 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: 

 
1 A megfelelő részt kérjük aláhúzni, vagy bekarikázni. 
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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 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,  

2/c. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,  

2/d. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 
tulajdonnal, 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 
kettős 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 
Önkormányzatát 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 
időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon – felmondani, vagy – ha a szerződés 
teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől elállni.  
 
Kelt: …………………………………………. 
 
 
 

……......................................... 
cégszerű aláírás 
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1. melléklet – A karbantartás tárgyát képező automaták felsorolása 

 

Automata 
száma 

Típus Elhelyezkedés Áramellátás 

001124630 STELIO Zrínyi u. 12/A akkumulátor+napelem 

001124621 STELIO Szent János u. 16. akkumulátor+napelem 

001124613 STELIO Erzsébet u. 9. akkumulátor+napelem 

001124629 STELIO Dr. Csányi L. krt. 16. akkumulátor+napelem 

001124620 STELIO Althann F. u. 19. akkumulátor+napelem 

001124624 STELIO Köztársaság út 48. akkumulátor+napelem 

001124623 STELIO Eötvös u. 12. akkumulátor+napelem 

001124612 STELIO Tornyos Pál u. 1. akkumulátor+napelem 

001124617 STELIO Posta park 2. akkumulátor+napelem 

001124633 STELIO Görgey Artúr u.23. akkumulátor+napelem 

001124616 STELIO Galcsek u. 12. akkumulátor+napelem 

001124634 STELIO Jókai u. 12. akkumulátor+napelem 

001212906 STELIO Kossuth u. 24. akkumulátor+napelem 

001124611 STELIO Zichy Hippolit u. 15. akkumulátor+napelem 

001124614 STELIO Kossuth u. 1. akkumulátor+napelem 

001124627 STELIO Konstantin tér 6. akkumulátor+napelem 

001212917 STELIO Konstantin tér 7. akkumulátor+napelem 

001124619 STELIO Köztársaság út 3. akkumulátor+napelem 

001124628 STELIO Piarista u. 6. akkumulátor+napelem 

001124618 STELIO Köztársaság út 9. akkumulátor+napelem 
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2. melléklet: Alkatrész árlista 

Megnevezés nettó Ft/db 

STELIO Tasztatúra fólia  

STELIO Zárcilinder+2kulcs  

STELIO Szolár panel  

STELIO Éremérzékelő  

STELIO Kijelző plexi  

STELIO Alsó ajtó  

STELIO Motors elő kassza  

STELIO Kassza  

STELIO Nyomógomb  

STELIO Takarólap  

STELIO Kijelző  

STELIO Kassza fiók  

STELIO Éremszelektor  

STELIO Alaplap  

STELIO Solar töltő  

STELIO Jegynyomtató  

 

 

Az árlistában nem szereplő tételekre eseti árajánlatot szükséges kérni. 

 

 

 

 


