VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. üzemanyagkútjainak felújítása és egységes kútinformatikai
rendszer kialakítása” adásvételi szerződés keretében”tárgyában

Amely létrejött egyrészről a Dél-dunántúli Közlekedési központ Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300286,
székhely: Kaposvár, Füredi u. 180, adószám: 24201016-2-14, bankszámlaszám: 10402427-5052667866691018, képviseli: Bebics János vezérigazgató), mint megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő;
másrészről
név:
székhely:
Cg szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
képviseli:
Fax száma:
Telefonszáma:
mint szállító- a továbbiakban "Szállító"
(együttesen a "Felek", bármelyikük: "Fél") az alábbi feltételekkel.
1. ELŐZMÉNYEK
A szerződés létrejöttének előzményei:
A Megrendelő a saját üzemeltetésében lévő üzemanyag kutak korszerűsítése és az egységes
kútinformatikai rendszer kialakítása érdekében döntött a jelen szerződést megalapozó közbeszerzési eljárás
lefolytatásáról. Erre tekintettel a Megrendelő a ………….. számon felhívást tett közzé a fenti tárgyú
beszerzésre vonatkozóan, mely ……….. napon jelent meg ez Európai Unió hivatalos holnapján, a TED-en.
Az eljárás nyertese a Szállító lett. A felek ennek megfelelően az alábbi szerződést kötik meg egymással.
2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
2.1.

Szállító feladata az 1. számú mellékletben (Műszaki dokumentáció) meghatározott
követelményeknek megfelelően a Megrendelő üzemeltetésében lévő üzemanyag kutak
felújítása és az egységes kútinformatikai rendszer kialakítása az alábbi feladatok végrehajtásán
keresztül:
a) A Szerződés tárgya a Szerződés 1. számú mellékletét képező Műszaki dokumentációban
meghatározott követelményeknek megfelelően a Megrendelő üzemeltetésében lévő
üzemanyag kutak műszaki berendezéseinek felújítása és az egységes kútinformatikai
rendszer kialakítása, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, a Szállítótól elvárható
kiemelt szakértelemmel, gondossággal, a kútinformatikai rendszer letesztelt, éles
üzemre képes állapotban történő átadása.
b) Dokumentáció elkészítése: A Szállító elkészíti és a Megrendelő részére átadja az
egységes kútinformatikai rendszer Megrendelő általi szakszerű működtetéséhez
szükséges dokumentációkat.
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c) Oktatás: Szállító feladata a kútinformatikai rendszer bevezetése során a felhasználói és
technikai üzemeltetői oktatások megtartása.
d) Opcióként: a Megrendelő dombóvári telephelyén lévő 1 db kút felújítása, és a
Megrendelőnél kialakítandó kútinformatikai rendszerhez történő csatlakoztatása, a
Megrendelő döntése alapján. Az opció lehívására a szerződéskötést követő 12 hónapon
belül (tárgyalások során még módosulhat) kerülhet sor. A teljesítési határidő: az opció
lehívását követő 30 nap (tárgyalások során még módosulhat).
Az kútinformatikai rendszer működésének és üzemeltetésének eredményes
elsajátításához Szállító biztosítja a felhasználóknak szükséges oktatási anyagot
elektronikus formában is.
3. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
3.1 A Szállító kötelezettségei és jogai
3.1.1

A Szállító az üzemanyag kutak műszaki berendezéseinek felújítását és az általa szállítandó
kútinformatikai rendszer telepítését, valamint üzembe helyezését a tőle elvárható
legmagasabb szakmai színvonalon, a jó iparági gyakorlatnak, valamint a jelen Szerződésben,
a Műszaki dokumentációban rögzített követelményeknek és megadott határidőknek valamint
az engedélyeknek és jóváhagyásoknak megfelelően köteles elvégezni.

3.1.2

Az átadott Termékeknek és a Rendszernek meg kell felelniük:
(1)

a Szerződésben megfogalmazott követelményeknek, így különösen a Szerződés 1.
számú mellékletében foglalt követelményeknek;

(2)

minden szükséges, külső rendszerhez való kapcsolódáshoz szükséges feltételnek.

3.1.3

Megrendelő Rendszer Üzemkezdete előtt megkezdi és lefolytatja a szükséges tesztelési
feladatokat, ideértve különösen a Szerződésben, valamint a dokumentumokban
meghatározott tesztelési feladatokat. A tesztelés során a Szállító felhasználói támogatást
nyújt.

3.1.4

Mind a Megrendelő, mind a Szállító megfelelő számú és szakképzettségű személyt köteles
biztosítani annak érdekében, hogy a Tesztelés sikeresen lefolytatható legyen.

3.1.5

A Rendszer Tesztelése akkor minősül sikeresen teljesítettnek, ha a Rendszer a jelen
Szerződésben, így különösen az 1. számú mellékletben meghatározott feltételeknek megfelel
és rendeltetésszerű használatra alkalmas módon működik, azaz a Felek által minősített hibák
együttesen sem akadályozzák az Rendszer üzembe helyezését.

3.1.6

A szerződés teljesítése során a Szállító köteles minden, a szakmai szokásoknak megfelelő
ellenőrzési, tesztelési folyamatot elvégezni, mielőtt az egyes felújított üzemanyag kutakat a
rendszerbe állítja. A Szállító a szerződés teljesítése során a Megrendelőt megfelelő időben
előre köteles tájékoztatni a következő munkafázisokról, annak érdekében, hogy a
Megrendelő a teljesítést folyamatosan nyomon követhesse és a megrendelői feladatokat
össze tudja hangolni a teljesítéssel.

3.1.7

A Szállító az üzemanyagkút felújításokat úgy köteles elvégezni és a Megrendelőnek átadni,
hogy valamennyi üzemanyagkút és a kútinformatikai rendszer a jelen szerződésben
meghatározott határidőre elfogadásra alkalmas állapotban (ideértve különösen a jelen
szerződésben és annak mellékletében meghatározott műszaki követelményeket)
rendelkezésre álljon.
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3.1.8

A Szállító szerződésszerű teljesítésének megállapítása érdekében a Felek átadás-átvételi
eljárást tartanak, amelyről az átadás-átvételi eljárás lezárását követően jegyzőkönyv készül.
A jegyzőkönyvnek különösen azt kell tartalmaznia, hogy a Szállító mikor tette meg a készre
jelentést, azzal kapcsolatban a Megrendelő milyen esetleges hibákat állapított meg, a
hibáknak mik voltak a hibaelhárítási határidői, illetve ezeket a Szállító mikorra hárította el
vagy – amennyiben a hibák az üzemanyag kutak használatát érdemben nem befolyásolják –
mikorra vállalja elhárítani.

3.1.9

Ha a Megrendelő valamely észlelt hiba ellenére a felújított üzemanyag kutakat átveszi, a
Szállító az átvételtől függetlenül köteles a hiba kijavítására, amely hibajavítás megkezdésére
vonatkozó határidő a Felek eltérő megállapodása hiányában 3 munkanap. A jelen
rendelkezés nem zárja ki a Megrendelő - őt más rendelkezések alapján megillető - Szállító
szerződésszegésével kapcsolatos igényeinek érvényesítését.

3.1.10 A Szállító a Szerződés teljesítése során Megrendelő előzetes értesítése esetén előteljesítésre
jogosult.
3.2 A teljesítéssel kapcsolatos további rendelkezések
3.2.1

A kútinformatikai szoftver felhasználásának szerzői jogi feltételei

3.2.2

A Felek rögzítik, hogy a Szerződés alapján fizetett Ellenszolgáltatás a Szállító által
biztosított, a jelen Szerződésben meghatározott kútinformatikai szoftver ellentételezését
(jogdíjat is) magában foglalja.

3.2.3

Amennyiben a Szállító a Szerződés alapján valamely Szoftvert a Rendszer működése
érdekében többszöröz, vagy módosít, javít, továbbfejleszt, átdolgoz, feldolgoz, fordít, úgy az
ekként létrejövő Szoftverre is a Szerződésben, illetve az esetleges külön szerződésben foglalt
feltételek irányadóak a szerzői joggal kapcsolatos kérdésekben.

3.2.4

Felek rögzítik, hogy ha a Megrendelő szerződésszerűen jogosulttá válik a kútinformatikai
szoftver forráskódjához való hozzáférésre, egyúttal a forráskód többszörözésére,
módosítására, javítására, továbbfejlesztésére, átdolgozására is jogosulttá válik a jelen
Szerződés céljának elérése érdekében.

3.2.5

Jogszabálykövetés: A Szállító által szállított kútinformatikai rendszer jogszabálykövetésére
a gyártói szoftverkövetés feltételei vonatkoznak.

3.2.6

A Szállítónak a szerződés teljesítése alatt rendelkeznie kell akkreditált tanúsító
szervezet által tanúsított az MSZ EN ISO 3834-2:2006 szerinti – fémek ömlesztőhegesztésével
kapcsolatos
–
minőségirányítási
vagy
azzal
egyenértékű
minőségirányítási rendszerrel.

3.3 A Megrendelő kötelezettségei
3.3.1

A Megrendelő a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben biztosítja a Szállító helyszíni
munkavégzésének tárgyi feltételeit és vállalja az azok üzemeltetésével járó költségeket,
továbbá köteles biztosítani a Szállító megvalósítási helyszínekre történő bejutását.

3.3.2

A Megrendelő köteles biztosítani a kútinformatikai rendszer
üzemeltethetőségéhez szükséges saját infrastruktúra kialakítását.

3.3.3

A Megrendelő a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben biztosítja a Szállító számára a
Szerződés teljesítéséhez szükséges saját informatikai rendszerekhez történő zavartalan
hozzáférés technikai feltételeit, a jelen Szerződésben meghatározott teljesítési határidőre
figyelemmel.
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bevezetéséhez

és

4.

3.3.4

A Megrendelő a Szállító szerződésszerű teljesítése esetén, a jelen Szerződés előírásai szerint
köteles átadás-átvételi és fizetési kötelezettségét teljesíteni.

3.3.5

A Megrendelő köteles a Szállítóval együttműködni a jelen Szerződés teljesítésében, vállalja
továbbá az együttműködés feltételeinek Megrendelő oldaláról történő biztosítását.

3.3.6

A Megrendelő, a szerződés teljesítéséhez szükséges, a Megrendelő oldali emberi
erőforrásokat köteles a Szállító rendelkezésére bocsátani, a megfelelő tapasztalattal
rendelkező, a szakterületben jártas és döntési jogkörrel felruházott munkatársai
delegálásával.

3.3.7

A Megrendelő, a Szállító által kért információkat (beleértve az információk biztosításához
szükséges döntéseket is) a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben köteles Szállító
rendelkezésére bocsátani.

TELJESÍTÉS ÉS ELLENSZOLGÁLTATÁS

4.1 Teljesítés
4.1.1

A teljesítés időpontja az az időpont, amikor a szerződés tárgyát képező valamennyi
üzemanyagkút felújítása a kútinformatikai rendszerrel együtt elkészült és az átadás-átvételi
eljárás sikeresen lezárult.

4.1.2

A végső teljesítési határidő 2017. ………….. (megajánlás szerint) Ezen időpontig meg kell
történnie a beszerzés tárgyát képező üzemanyagkút felújításoknak, a szoftverek
leszállításának, a kútinformatikai rendszer bevezetésének és az azt használók betanításának.
A Megrendelő előteljesítést elfogad.

4.2 Az Ellenszolgáltatás
4.2.1. A Szállító szerződésszerű teljesítése esetén nettó ……………………,- Ft összegű
ellenszolgáltatásra jogosult.
4.2.2. A rendszer éves karbantartási költségi………….. Ft/ év.
4.2.3. Az opció ellenértéke:………………… Ft, amely magába foglalja a beépítendő kútoszlopok
és a megajánlott informatikai rendszer hardver + szoftver ellenértékét is.
4.2.4. A meghatározott ellenszolgáltatás tartalmazza mindazokat a költségeket, költségtérítéseket,
szerzői jogdíjakat, tervezési díjakat, a garanciális időszak alatti szolgáltatások ellenértékét,
továbbá a Szerződés tárgyát képező Termékek és/vagy Szolgáltatások ellenértékét, amelyek
az adott teljesítéssel összefüggésben a Szállítónak járnak, és a Szállító az ellenszolgáltatáson
felül semmilyen további költségre nem tarthat igényt. Tehát az ellenszolgáltatás összege a
szerződés tárgyának teljeskörű megvalósítására vonatkozik, a befejezési határidőre kalkulált
egyösszegű ár, amely magába foglal minden Szállítói kifizetési igényt, ami a szerződésszerű
teljesítésével kapcsolatos.
4.2.5. A Szállító szerződésszerű teljesítését követően jogosult teljesítésigazolást kérni, és annak
birtokában számlát kiállítani.
4.2.6. A Szállító tudomásul veszi, hogy:
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szállító
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
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b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti - alábbiügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti:
 a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel;
 a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel.
c) A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az
országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
4.2.7. Az általános fogalmi adó megfizetésére a mindenkor hatályos ÁFA Törvény előírásainak
megfelelően kerül sor.
4.2.8. Abban az esetben, amennyiben a Szállító az egyösszegű nettó ajánlati árát
alulprognosztizálta, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át a
Megrendelőre, és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól.
4.3 Fizetési feltételek
4.3.1. Szerződésszerű teljesítés esetén a Megrendelő maximum 15 napon belül, legalább 2 (két)
eredeti példányban köteles teljesítésigazolást kiállítani a Szállító részére, amely teljesítés
igazolás alapján jogosult a Szállító a számla kiállítására.
4.3.2. A Szállító tudomásul veszi és elfogadja, hogy a számlához köteles csatolni a Megrendelő
által kibocsátott teljesítésigazolás egy eredeti példányát. A Szállító tudomásul veszi és
elfogadja továbbá, hogy a számla és annak elválaszthatatlan mellékletét képező
dokumentumok befogadási helye a Megrendelő székhelye.
4.3.3. Ellenszolgáltatás kiegyenlítésének határideje a jogszabályoknak és jelen szerződésnek
megfelelően kiállított számla Megrendelő által történő kézhezvételét követő 30 napon belül
sor a Kbt. 130. § rendelkezéseinek megfelelően. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések:
Kbt. 135. § (1); (5) (6); (11); a Ptk. 6:130. §. (1)-(2) 6:155.§ (1) és a 2016. évi IX. törvény a
behajtási költségátalányról.
4.3.4. Szállító a számlát az alábbi előírások figyelembe vételével köteles kiállítani:
A számlákon szerepeltetni szükséges:
(1) a szállított szolgáltatások megnevezését (a számlán csak a hivatkozott szerződés
hatálya alá tartozó termékek és szolgáltatások szerepelhetnek)
(2) a Szállító bankszámlaszámát, bankjának nevét és címét, valamint a Szállító adószámát
(3) a számlákon fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
(4) a Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló Szállítói szerződés számot,
(A jelen szerződés azonosító száma: ………………...)
(5) a fizetési határidőként a számla Megrendelő által történő kézhezvételétől számított 30
napot.
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4.3.5. A Szállító a számlaszámában
haladéktalanul értesíteni.

bekövetkezett

változásról

köteles a

Megrendelőt

4.3.6. A Szállítói díj késedelmes megfizetése esetén Szállító a Ptk. 6:155.§ (1)-(2) bekezdése
szerinti mértékű késedelmi kamatra, és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási
költségátalányra jogosult.
4.3.7. A Szállító a teljesítésről kiállított a Kbt. 130. §- a szerinti számlájának Megrendelő általi
kifizetése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban Art) 36/A §
hatálya alá esik, ezért a kiállított számlához - ha a Szállító nem szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban -, minden esetben csatolnia kell az állami adóhatóság és vámhatóság
által kibocsátott, a számla kiegyenlítésének dátumától számított harminc naptári napnál nem
régebbi nemleges (együttes) adóigazolását.
4.3.8. A Megrendelő felhívja a Szállító figyelmét, hogy jelen szerződés alapján a Szállítónak az
alvállalkozóját (alvállalkozóit) tájékoztatni kell arról, hogy a közöttük létrejött szerződés és
ennek teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36.§c /rendelkezéseinek hatálya alá tartozik.
4.3.9. A Felek ezennel kijelentik, hogy a szerződés fenti rendelkezése az Art. 36/A § (2) bekezdés
szerinti tájékoztatásnak minősül az adóigazolás vonatkozásában.
4.3.10. A szerződéskötés valutaneme magyar forint (HUF).
5. NYILATKOZATOK ÉS SZAVATOSSÁGOK
5.1 Szállító kártérítési felelőssége
5.1.1. A Szolgáltatások nyújtásával és a Termékek szállításával kapcsolatosan a Szállító a
Megrendelő felé kártérítési felelősséggel tartozik.
5.1.2. A Szállító által felróhatóan okozott károkért fennálló kárfelelősség mértéke, jogalaptól és a
jogcímtől függetlenül a nettó szerződéses ár mértékére korlátozódik. A Szállító
kárfelelőssége nem terjed ki azokért a károkra, amelyek bekövetkezéséért más felelős,
amelyek közvetlen ok-okozati viszonyban nem állnak a Szállítói tevékenységgel. A Szállító
csak a ténylegesen bekövetkezett károkért tehető felelőssé, így nem felelős a sérelemdíjért,
eredménycsökkenésért, az elmaradt haszonért, a nem a Szállító által előidézett adatvesztést
és adathibát okozó következményekért.
5.2 A Szállító tevékenységére irányadó szabályozás
5.2.1. A Szállító szavatolja, hogy az általa elvégzett üzemanyagkút felújítások és a nyújtott
szolgáltatások megfelelnek
(a) a Szerződés hatályba lépésekor érvényben levő magyarországi és uniós jogi
normáknak.
(b) a jelen Szerződés és mellékletei rendelkezéseinek, valamint a vonatkozó szakmai
előírásoknak.
5.2.2. A Szállító kijelenti, hogy a kötelezettségei teljesítéséhez szükséges engedélyekkel (így
különösen a jogszabályokban és társasági iratokban előírt engedélyekkel) rendelkezik.
5.2.3. A Szállító kijelenti, hogy a kötelezettségei teljesítését más személlyel fennálló
megállapodása nem korlátozza és ilyen megállapodást a Szerződés hatálya alatt nem köt.
5.2.4. A Szállító kijelenti, hogy a jelen Szerződésből származó kötelezettségei teljesítésével
kapcsolatosan harmadik személynek nincsen olyan joga, így különösen szellemi alkotásokra
(szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (pl. szerzői joga, szabadalma vagy védjegye), amely
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a Megrendelőnek a kútinformatikai rendszer használatához szükséges jogát korlátozná vagy
megakadályozná (jogszavatossági vállalás).
5.2.5. A Szállító kijelenti, hogy a Szerződés teljesítéséhez használt szoftverek felett a Szerződés
teljesítéséhez szükséges rendelkezési jogosultságokkal bír.
5.3 A Megrendelőt megillető jogszavatossági igények érvényesítésének rendje
5.3.1. Ha a Szállító a jelen szerződésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti, és emiatt harmadik fél
a Megrendelővel szemben bármilyen bírósági (beleértve közjegyzői) vagy hatósági
eljárásban igényt érvényesít, a Megrendelő erről a Szállítót, az eljárást megindító értesítés
kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül írásban értesíti, és a Megrendelő Szállítót
jogosult az eljárásba – a jogszabályok által megengedett mértékben – bevonni, aki ehhez
minden szükséges jognyilatkozatot köteles megtenni (így különösen a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) szerint érvényesített igény esetén a
Megrendelő jogosult a Szállítót perbe hívni és a Szállító köteles a perbehívást elfogadni és a
perbe belépni). Ha a Szállítónak megnyílik azon joga, hogy a Megrendelő érdekében
valamely eljárásban bármely jogcímen fellépjen és/vagy igényt érvényesítsen, Szállító
köteles a Megrendelő érdekében az adott eljárásban késedelem nélkül fellépni és/vagy igényt
érvényesíteni és erről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni.
5.3.2. A Megrendelő köteles az 5.3.1.1. pont szerinti eljárásban a jognyilatkozatokat (így
különösen a beadványokat és jogorvoslatokat is) a Szállítóval előzetesen egyeztetni, és csak
a Szállító előzetes hozzájárulásával vállalhat költséget, kifizetést vagy köthet egyezséget.
5.3.3. A Szállító köteles az 5.3.1.1. szerinti eljárások során a Megrendelő terhére az eljárást
jogerősen lezáró vagy végrehajtandó döntésben megállapított fizetési kötelezettséget (így
különösen perköltséget, díjat, kártérítést) a Megrendelő helyett maga teljesíteni.
5.3.4. Ha a Szállító az 5.3.3 pont szerinti kifizetést teljesít vagy megelőlegez, a Megrendelő
vállalja, hogy a Szállítóra engedményezi az ezzel összefüggésben a Megrendelő részére az
eljárásban jogerősen megítélt összeg erejéig a Szállító által teljesített vagy megelőlegezett
részét, illetve a Szállító máshonnan meg nem térülő költségét (így különösen díjat vagy
kártérítést).
5.3.5. Ha a Szállító az 5.3. pontban meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, a Szerződés 5.1.
pontja szerint köteles megtéríteni a Megrendelőnek az ebből eredő kárát.
6. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
6.1 A Szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel kapcsolatos általános rendelkezések
6.1.1. A késedelmi kötbér megfizetése mellett Szállító továbbra is köteles a Szerződés szerinti
kötelezettségeinek teljesítésére.
6.1.2. Ha a Szállító kötbér fizetésére köteles, erről a Megrendelő a Szállítót a kötbérigénnyel
összefüggő elszámolással egyidejűleg értesíti, amelyben megjelöli a kötbér összegét és a
kötbér fizetése alapjául szolgáló eseményeket.
6.1.3. A Megrendelő az elismert kötbért az ellenszolgáltatásba jogosult beszámítani, azaz a
Megrendelő a kötbér összegével csökkentett ellenszolgáltatást jogosult megfizetni a Szállító
részére. Ha az ellenszolgáltatásba történő beszámításra nincs jogszabályi lehetőség, vagy az
ellenszolgáltatás megfizetésére a teljesítések alapján a kötbér fizetésére okot adó
szerződésszegés időpontjától számított 30 napon belül nem kerül sor, úgy a Megrendelő a
kötbér összegéről a Szállítónak bizonylatot állít ki, aki a kötbért 30 napon belül köteles
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megfizetni Megrendelő részére, a Megrendelő által megadott pénzforgalmi számlára történő
átutalás útján.
6.2 Késedelmi kötbér
6.2.1. A Felek megállapodtak, hogy ha a Szállító, neki (alvállalkozójának, teljesítési segédjének)
felróható okból, késedelmesen teljesíti, késedelmi kötbér fizetésére köteles Megrendelő
részére, amely a kötbérterhes határidőt követő napon külön bejelentés nélkül esedékes.
6.2.2. Késedelmes teljesítés esetére a Szállító 10.000 – Ft/nap/üzemanyagkút, de maximum a nettó
ellenszolgáltatás összegének 20 %-a megfelelő összegű késedelmi kötbér megfizetésére
köteles.
6.2.3. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Szállítót a szerződésszerű teljesítés alól! A
késedelmi kötbér megfizetése mellett a Szállító továbbra is köteles a Szerződés szerinti
kötelezettségeinek teljesítésére.
6.3 Meghiúsulási kötbér
6.3.1. A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy 30 napot meghaladó, igazoltan és kizárólag
a szállító számára felróható késedelem esetén a szerződéstől indokolás nélkül egyoldalú
nyilatkozattal elálljon, illetve azt felmondja. A felek megállapodtak, hogy ebben az esetben a
Megrendelő a késedelemi kötbér helyett a nettó ajánlatit ár díj 30%-nak megfelelő összegű
meghiúsulási kötbérre lesz jogosult.
6.4 Kimentés:
6.4.1. A Szállító mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
6.5 Jótállás
6.5.1. A Felek megállapodtak, hogy a Szállító a szerződés teljesítésétől számított
……………………… (megajánlás szerint, minimum 12 hónap) jótállási kötelezettséget
vállal a jelen szerződés keretében leszállított műszaki berendezésekre.
6.5.2. A Szállító a jótállás és szavatosság keretében köteles az általa elkövetett, a jelen
szerződésben meghatározott terjedelmen belüli hibákat külön ellenszolgáltatás nélkül
kijavítani.
6.5.3. A javítást az elektronikus úton történt bejelentéstől számított ………. órán (megajánlás
szerint) belül köteles a Szállító órán elhárítani.
6.5.4. A hibajavítás megkezdését az alábbi esetekben tekintik a felek megkezdettnek: telefonon
történő konzultáció, VPN-en keresztüli távoli bejelentkezés, helyszíni konzultáció.
6.5.5. Amennyiben a Szállító a javítást határidőre nem végzi el, az szerződésszegésnek minősül és
az irányadó jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeket vonja maga után, és
10.000 Ft/kút/óra késedelmi kötbért köteles fizetni.
6.5.6. Amennyiben a Szállító határidőre nem tesz eleget a garanciális kötelezettségének
Megrendelőnek jogában áll a hiba kijavítását más külső forrás igénybevételével végrehajtani
és a vonatkozó költséget Szállítóval megfizettetni.
6.5.7. Felek megegyezhetnek abban, hogy Szállító abban az esetben is megkezdi a hiba kijavítását,
ha arról nem eldönthető, hogy garanciális, vagy nem. Nem garanciális hiba esetén
Megrendelő a Szállító hibajavítás kapcsán felmerülő indokolt és igazolt költségeit kifizeti.
Amennyiben Szállító valamely bejelentett hibát nem garanciális hibának ítéli, azt
Megrendelőnek haladéktalanul jelzi és a hiba javítására ajánlatot tesz.
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6.6 Teljesítési biztosíték:
6.6.1. A Megrendelő arra az esetre, ha a Szállítónak vagy alvállalkozójának felróható okból nem
szerződésszerűen teljesít, a nettó ajánlati ár 3%-ának megfelelő összegű, azaz …………. Ft
biztosítékot nyújt…………..formájában.
6.6.2. Az előírt teljesítési biztosítékot a szerződés megkötésével egyidejűleg kell a Szállítónak
szolgáltatni, a közbeszerzési dokumentumokban előírt formában és tartalommal. A biztosíték
megfelelő formában történő szolgáltatása szerződés aláírásának feltétele.
6.6.3. A Szállító a Megrendelő által a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerint előírt egyik
biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt
összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
6.6.4. A biztosíték felhasználása nem jelenti a kötbér érvényesítésével és a kártérítési igénnyel
kapcsolatos jogok bármelyikéről való lemondást.
6.7 Jólteljesítési biztosíték: (a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka)
6.7.1. A Megrendelő jólteljesítési biztosíték nyújtását írja elő. A jótállási igények teljesítésére
kikötött biztosíték egyéb pénzügyi biztosítékként szolgál a jótállási kötelezettségek
szerződésszerű teljesítésének alátámasztására, amely az igazolhatóan nem szerződésszerű
teljesítés esetére biztosítékot jelent, hogy a Megrendelő a Szállító esetleges kifogásai
ellenére is érvényesítse követeléseit.
6.7.2.

A jólteljesítési biztosíték az egyösszegű nettó ajánlati ár 2%-a, azaz ……………Ft, amely a
teljesítéstől a megajánlott………… hónap jótállási kötelezettség lejáratáig (okirati forma
esetén+45 napig) kell lehívhatónak lennie. A jótállási igények teljesítésére kikötött
biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani,
annak biztosítása a végszáma benyújtásának a feltétele!

6.7.3. A jólteljesítési biztosíték vonatkozásában az ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy a biztosíték
vagy annak meghatározott része a Szállítónak a teljesítésért vagy részteljesítésért járó
ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell
megfelelően alkalmazni.
6.7.4. A Szállító a Megrendelő által a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerint előírt egyik
biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt
összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
6.7.5. A biztosíték felhasználása nem jelenti a kötbér érvényesítésével és a kártérítési igénnyel
kapcsolatos jogok bármelyikéről való lemondást.
7. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA
7.1 A Szerződés hatálya
7.1.1. A Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírása napján lép hatályba, és a végső teljesítés
időpontjáig tart.
7.2 A Szerződés megszűnése
7.2.1

A jelen Szerződés megszűnik, ha a Szállító valamennyi kötelezettségét hiánytalanul
teljesítette, továbbá jelen 7.2. pontban meghatározott esetekben és feltételek mellett a Felek
azonnali hatályú felmondásával, illetve jogszabály erejénél fogva a jogszabályi feltételek
bekövetkezése esetén.
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7.2.2

Bármely Fél azonnali hatállyal, írásban jogosult a Szerződést felmondani, ha abban az
esetben, ha a másik fél csődbe menne, a felszámolási eljárás megindul ellene, felfüggeszti
gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit, vagy egyéb módon fizetésképtelenné válna,
kivétel a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. Törvény (a
továbbiakban: Cstv.) 11. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltakat.

7.2.3

A Szállító jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Megrendelő a fizetési
kötelezettségét a lejáratot követő 60. napig, írásbeli felszólítás ellenére nem teljesíti.

7.2.4

A Megrendelő a Szállító szerződésszegése miatt, azonnali hatállyal, írásban az alábbi
esetekben is felmondhatja a Szerződést:
a) a jogszavatossági vállalások nem teljesítése miatt;
b) a teljesítés a Szállítónak felróható okból nem történik meg a jelen Szerződésben
meghatározottak szerint.
c) a Szállító szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi (súlyosnak
minősül az a szerződésszegés, amelyet a Szerződés maga ilyenként jelöl meg);
d) a Szállító a Megrendelő által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a
felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget;
e) a Megrendelő ismételt felszólítása ellenére vagy a Megrendelő által meghatározott
határidőig a Szállító nem teljesíti a Megrendelő által adott olyan utasításokat, melyek
megtagadására nincs jogszerű lehetősége;
f) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Szállító szakmai tevékenységét érintő
szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;
g) más közbeszerzési eljárásban a Szállító hamis adatokat közölt vagy az eljárás
nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget;
h) az előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Szállító a teljesítést csak
számottevő késéssel vagy – a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött méltányos határidő
letelte ellenére is – hibásan tudja elvégezni.

7.2.5

A Megrendelő a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; vagy
b) a Szállító nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását (szerződés 9.3.1.6.9.3.1.10. pontja), vagy a Szállító személyében érvényesen olyan jogutódlás következett
be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak (szerződés 8.3.1.5.-8.3.1.7.
pontjai); vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

7.2.6

A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a
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közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési
eljárásból.
7.2.7

Ha az előbbiek közül bármelyik is fennáll, a felmondást írásban kell közölni a Szállítóval és
megadni azokat az utasításokat, melyeket a Szállítónak követnie kell.

7.2.8

Abban az esetben, ha a szerződés a Szállítónak felróható okból kerül felmondásra, a Szállító
köteles megtéríteni a szerződésszegés következményeként Megrendelő kárát is, a szerződés
5.1 pontja szerint.

7.2.9

Szállító kötelessége olyan intézkedéseket foganatosítani, hogy a Megrendelő kárát a
minimumra csökkentse. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés bármely okból való
megszűnése esetén 30 (harminc) napon belül elszámolnak egymással.

7.2.10 A Szerződés megszűnése a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti.
7.3 A Szerződés módosítása, változás a Felek személyében
7.3.1

A Szerződés csak a Kbt. szerződésmódosításra irányadó rendelkezései (Kbt. 132. §) szerint
módosítható.

7.3.2

Ha a Szerződés aláírására jogosult személy megváltozik, a másik Fél jogosult a változással
érintett Féltől a változás jogszerűségét alátámasztó irat (cégbírósági végzés vagy
meghatalmazást tartalmazó irat) másolatát, indokolt esetben az eredeti irat bemutatását kérni.

7.3.3

A Szerződésből származó jogokat és kötelezettségeket a Megrendelő más személyre
átruházhatja, ha a gyártói licenc feltételek szerint ez lehetséges.

7.3.4

A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármilyen egyéb módosítása csak közös
megegyezés alapján és kizárólag írásban érvényes.

7.3.5

A Szállító személye csak az alábbi esetekben változhat meg:
a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő egyértelmű
szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás projekttársaság vagy a teljesítés biztonsága
érdekében ilyen szerződéses rendelkezés alapján a teljesítéshez finanszírozást nyújtó
jogi személy vagy az általa jelölt jogi személy által történik; vagy

b) ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának,
egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének
következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol
egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel,
eszközökkel és munkavállalókkal) - nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott
tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység - átruházásra kerül a jogutódra, vagy az
eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés
átruházásra;
ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok
hatálya alatt, - az ajánlattevőre (Szállítóra) irányadó szabályok szerint, a Kbt. 138. § (2)(4) bekezdésének alkalmazásával - megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott
alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás nem e törvény alkalmazásának a
megkerülését célozza.
7.3.6

A Szállító személye a fentieken kívüli esetekben csak új közbeszerzési eljárás
eredményeként változhat. A jogviszony egyéb elemeinek változására a Kbt. 141. §
rendelkezéseit kell alkalmazni.
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7.3.7

A Megrendelő személyében bekövetkező jogutódlás nem irányulhat a Kbt. alkalmazásának
megkerülésére.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
8.1 A Szállító tájékoztatási kötelezettsége
8.1.1

A Szállító köteles a Megrendelőt haladéktalanul – de legkésőbb az arról való
tudomásszerzéstől számított 2 munkanapon belül – értesíteni minden olyan tudomására jutó
körülményről, amely a Szerződés kellő időre való teljesítését veszélyezteti vagy gátolja. Az
értesítésben a Szállító köteles megjelölni a késedelem tényét, valamint – legjobb tudomása
szerint – annak várható időtartamát és következményeit.

8.1.2

A Szállító köteles írásban felhívni a Megrendelő figyelmét arra, ha a Megrendelő a jelen
Szerződés teljesítése során célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad. Ennek
elmulasztásából fakadó károkért a Szállító felelős a jelen Szerződésben foglalt feltételekkel.

8.1.3

A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 125. § (5)
bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

8.2 A kapcsolattartás és értesítések
8.2.1

Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés teljesítése mindkét félen múlik. Ezért
megbízottaik folyamatos, közvetlen munkakapcsolatot tartanak fenn. Az együttműködés
során tett intézkedéseket, megállapodásokat írásban rögzítik, és gondoskodnak azok
betartásáról.

8.2.2

Felek a jelen szerződés tárgykörében elvégzendő feladatok koordinálásával, a teljesítések, és
a szolgáltatási tevékenységek kifejtésével összefüggő dokumentumok kizárólagos
igazolásával megbízott, cégüket a Szerződés teljesítése folyamán képviselő felelős
személyek:

A Megrendelő kijelölt képviselője

A Szállító kijelölt képviselője

Szakmai kérdésekben:

Szakmai kérdésekben:

……………………….

……………………….

Tel: + 36……………………

Tel: + 36……………………

e-mail: ......................................

e-mail: ......................................

Szerződéses kérdésekben:

Szerződéses kérdésekben:

……………………..

……………………..

Tel: +36 ……………………

Tel: +36 ……………………

e-mail: ......................................

e-mail: ......................................

A kijelölt képviselők eljárhatnak minden olyan kérdésben, amely összefügg a szerződés
teljesítésével, de nem jelenti annak módosítását.
8.2.3

Amennyiben bármely Félnél, a megbízottak személyében változás történik, az érintett Fél
haladéktalanul köteles erről írásban értesíteni a másik Felet. Az értesítés elmulasztásából
vagy késedelemből eredő kárért a mulasztó Fél felel.
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8.2.4

A Felek a felmondással kapcsolatos nyilatkozatokat írásban tehetik meg, és személyesen
vagy postán (tértivevényes ajánlott levél formájában) kézbesítik.

8.2.5

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződésszegésekhez kapcsolódó valamennyi írásbeli
felszólítás – ide nem értve a felmondásra vonatkozó értesítéseket – kézbesítésének módja
személyes kézbesítés, postai kézbesítés (tértivevényes ajánlott levél formájában) vagy
telefax.

8.2.6

Felek megegyeznek, hogy a szerződés teljesítésével összefüggő feladatok, események és
körülmények, szervezési, szakmai kérdések vonatkozásában keletkező – tevékenységeket
befolyásoló – minden értesítés (információcsere) írásban, ajánlott levélben, vagy telefaxon
illetve e-mail útján történik, amelynek elsődleges formája az e-mail. Kézbesítettnek minősül
az értesítés ajánlott levél esetén a feladást követő 5. munkanapon, telefax és e-mail üzenet
esetén a küldő gép hiánytalan, sikeres kézbesítésre vonatkozó igazolásának időpontjában
feltéve, hogy az munkanap 8.00 és 17.00 óra közötti időpont, 17.00 óra utáni esetben a
küldést követő munkanapon.

8.2.7

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szóban történő bármilyen megállapodást, vagy
egyéb értesítést haladéktalanul írásba foglalnak.

8.3 A Felek teljesítési segédei és speciális rendelkezések több Szállító esetén
8.3.1

A Szállító a Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése során a Kbt. alkalmazandó
rendelkezései szerint jogosult alvállalkozót (teljesítési segédet) igénybe venni.

8.3.2

A Szállító a Szerződés feltételei szerint igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha az
adott feladatot maga látta volna el. Ha a Szállító szerződésszegő, illetve jogszabályba ütköző
módon vett igénybe teljesítési segédet, felelős minden olyan kárért is, amely a teljesítési
segéd igénybevétele nélkül nem következett volna be.

8.3.3

Az alvállalkozók (egyéb közreműködök) listáját a KM 7. sz. melléklete tartalmazza.
Amennyiben a Szállító ezen listán nem szereplő alvállalkozót kíván bevonni, úgy arra a Kbt.
128. § (1)-(4) bekezdéseiben meghatározottak szerint van lehetősége.

8.3.4

Szállító köteles - a teljesítés megkezdését megelőzően - megadni azoknak, a teljesítésbe
bevonni kívánt - büntetlen előéletű, szükséges szakismerettel és megfelelő referenciával,
gyakorlattal rendelkező - alkalmazottainak, szakembereinek a jegyzékét, akiknek a
Megrendelő által meghatározott teljesítési helyre (a telepítés, illetve a szolgáltatás helye)
történő belépését a szerződéssel összefüggő feladatok teljesítése érdekében engedélyeztetni
kívánja. A jegyzéknek tartalmaznia kell az említett személyek nevét, beosztását
(munkakörét), elérhetőségét (telefonszám e-mail cím). A jegyzékben feltüntetett adatok
személyes adatok, a Megrendelő az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott
követelményeket az adatkezelés során köteles betartani. Amennyiben a Megrendelő az így
kijelölt szakemberek valamelyike ellen alapos kifogást emel, a Szállító köteles helyette – a
Megrendelő által elfogadott – más szakembert biztosítani.

8.3.5

A Szállító fokozott felelősséget vállal arra, hogy az általa – a fentiek szerint – igénybe vett
alvállalkozóval (alvállalkozókkal), egyéb személyekkel munkájuk, hozzájárulásuk arányában
elszámol.

8.3.6

A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján Szállítónak, illetve közösen ajánlattétel estén a
Szállítóknak kell teljesítenie.

8.3.7

A Szállító a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. §
(7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni,
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valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy
helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt
jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette
bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési
eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a
Megrendelő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti
szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági
követelményeknek, amelyeknek a Szállító a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel
vagy szakemberrel együtt felelt meg.
8.3.8

A Megrendelő nem korlátozhatja a Szállító jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak
akkor, ha az eljárás során a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt.

8.3.9

A Szállítónak a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók
tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a
bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról
is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

8.3.10 Az eljárás során a Szállító által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától
nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait
figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az
ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a
jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor
figyelembe vett minden releváns körülmény - különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b)
pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott
szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak a
Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe
vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül
bemutatásra.
8.3.11 A Megrendelő jogosult a Szerződésből eredő egyes jogai és kötelezettségei gyakorlása során
a nevében és javára eljáró Megbízottat igénybe venni. A Szállító igénye esetén a Megrendelő
írásos meghatalmazást mutat be arról, hogy a Megbízott az adott teljesítéssel kapcsolatban a
Megrendelő nevében és javára jár el.
8.3.12 A Szállító szavatolja, hogy a Szolgáltatásokat a Szerződés hatálya alatt folyamatosan
megfelelő képzettségű, szakemberei (teljesítési segédei) útján nyújtja.
8.4 Felek általános együttműködési kötelezettsége
8.4.1

A Felek megállapodnak, hogy jóhiszeműen együttműködnek és minden tőlük elvárhatót
megtesznek a jelen Szerződés szerződésszerű előmozdítása érdekében. A Felek kötelesek –
olyan mértékben, amilyen mértékben az a hatáskörükbe tartozik – megtenni és végrehajtani,
illetve gondoskodni arról, hogy megtegyenek és végrehajtsanak minden olyan intézkedést,
illetve aláírjanak minden olyan dokumentumot, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a jelen
Szerződés minden rendelkezését teljes mértékben betartsák és teljesítsék.

14

8.5 Adatvédelem és a Rendszer ügyfeleinek adataival kapcsolatos kötelezettségek
8.5.1

A Felek rögzítik, hogy a Szállító a Szerződés teljesítése során bármely személyes adathoz
vagy bizalmas információhoz való hozzáférés során a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően jár el.

8.6 Titoktartás
8.6.1

Minden olyan üzleti információt vagy más adatot, amelyet a Szerződés teljesítése során az
egyik Fél a másiktól kap, vagy amelyet ők vagy nevükben bárki a Szerződéssel vagy az
ebben foglaltakkal kapcsolatban közölt, vagy amelyekhez a Felek a Szerződés teljesítése
során hozzájutottak, és amelyek nem tartoznak a közérdekű adatok nyilvánosságára és a
közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási
és tájékoztatási kötelezettség alá, bizalmasan, üzleti titokként kell kezelni, és a Felek
kötelesek az üzleti titok titokban tartásához szükséges minden elvárható biztonsági
intézkedést megtenni.

8.6.2

A 8.6.1.1.. pontban foglalt kötelezettségek megszegéséből származó, a másik felet ért
bizonyított kárt, az információt jogtalanul kiadó Fél köteles megtéríteni.

8.6.3

A jelen 8.6. pontban meghatározott a bizalmas információk kezelésére vonatkozó
kötelezettségek a Szerződés bármely okból történő megszűnését követően is fennmaradnak a
Szerződés megszűnését követő 3 (három) évig.

8.6.4

Ezen rendelkezéseknek a Szállítói alkalmazottak, alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők
részéről történő megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának ellenőrzése a Szállító
kötelessége, illetve felelőssége. A jogosulatlan nyilvánosságra hozatalból származó
hátrányok elhárításához, illetve kiküszöböléséhez szükséges költségek, - az esetleges
titoksértésért fennálló felelősségen túl - a Szállítót terhelik kivéve, ha bizonyítja, hogy a titok
megőrzése és megőriztetése tekintetében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában
elvárható.

8.7 Vis maior
8.7.1

E pont értelmezésében vis maior eseménynek minősül az érintett Fél érdekkörén kívül eső
okból eredő, elháríthatatlan események, így pl.
(I) természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán és hasonlók);
(II) tűz, robbanás, járvány;
(III) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
(IV) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,
rekvirálás vagy embargó;
(V) felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és
terrorcselekmények;
(VI) zendülés, rendzavarás, zavargások.

8.7.2

A jelen pontban rögzítettek szerint kell eljárnia a Szállítónak az Intézmény vonatkozásában
is, amennyiben a bekövetkezett vis major esemény a keret megállapodás teljesítése mellett
egy vagy több egyedi szállítási szerződés teljesítését is érinti

8.7.3

Egyik Fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás vagy késedelmes
teljesítésért, ha azt vis maior esemény okozta. Vis maior esemény bekövetkezte esetén az
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érintett Fél köteles a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni a késedelem tényéről, a
késedelem várható időtartamáról, illetőleg annak következményeiről.
8.7.4

Vis maior esemény időtartama alatt a Szerződés hatálya szünetel, abban a mértékben,
amennyiben a Szerződés teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges.

8.8 Vitarendezés és irányadó jog
8.8.1

A Felek a felmerült vitáikat elsősorban szakmai kapcsolattartóik útján kívánják rendezni. Ha
ez a szintű vitarendezés a szakmai kapcsolattartóik álláspontja szerint nem vezethet
eredményre, a kapcsolattartók a vita rövid összefoglalásával a vita lényegéről feljegyzést
készítenek, amelyet a vita természetétől függően továbbítanak (a) a szerződéses
kapcsolattartók részére (eszkaláció), vagy (b) a szakértői egyeztetést végző független
személy(ek)nek.

8.8.2

A szakértői egyeztetést végző független személyt a Felek közösen jelölik ki. A szakértő
díjazását a Felek egyenlő arányban kötelesek előlegezni. A szakértő döntése a Felekre
kötelező, feltéve, hogy bármely Fél a jogvita rendezése végett nem fordul bírósághoz.

8.8.3

A megelőlegezett szakértői díjat az a Fél köteles viselni, akinek az álláspontját a szakértő
álláspontja érdemben nem támasztja alá. Ha a szakértő álláspontja érdemben egyik Fél
álláspontját sem támasztja alá, Felek a szakértői díjat fele-fele arányban viselik, hacsak a
Felek nem hatalmazzák fel közösen a szakértőt a díj viselése felőli döntésre. Ha az adott vita
eldöntése iránt bármely Fél később bírósághoz fordul, a szakértői díjat a pervesztesnek
minősített Fél köteles megfizetni (visszafizetni).

8.8.4

Ha a Felek a felmerült vitát a jelen 8.8. pontban meghatározottak szerint 30 (harminc) napon
belül nem tudják rendezni, úgy a Felek a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
általános szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulnak.

8.8.5

A Felek a Szerződést magyar nyelven írták alá, és a Felek a Szerződésre a magyar jogot
tekintik irányadónak.

8.9

A közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése a szerződés teljesítése során

8.9.1

A Megrendelő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek
keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek teljesítését,
amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, valamint minden, a
szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és - adott esetben - a
szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését.

8.9.2

A Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek megsértését valósítja meg a Megrendelő
részéről a szerződésszegésből eredő igények érvényesítésének elmaradása (ide nem értve a
felmondás vagy elállás jogának gyakorlását), ha
a) a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával
valósul meg, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése
során figyelembe vett; vagy
b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben
tér el, amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna szerződésmódosításként a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint lényeges módosításnak
minősülne.

8.9.3

A Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Szállító szerződéses
kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz,
kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény
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érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Szállító magatartásával, amelyért felelős, részben
vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.
8.9.4

A Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a Szállító szerződéses
kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a
szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a
szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy
a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a
Szállító olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés
lehetetlenülését okozta.

8.10A Szerződés értelmezése
8.10.1 A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződést a közbeszerzéséi eljárás során a Megrendelő által
kiadott illetve az eljárás során keletkezett dokumentumok és a nyertes ajánlatban rögzített
feltételek alapján kötötték meg, e dokumentum a Felek jogviszonyában irányadó, azzal, hogy
a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország mindenkor hatályos
jogszabályai irányadók.
8.10.2 A Szerződés és a 8.10. pont szerinti dokumentumok közötti esetleges ellentmondás esetén az
alábbi felsorolási sorrend szerint előbb szereplő dokumentum tartalma irányadó:
a) az eljárás során kiküldött dokumentumok (felhívások, dokumentációk és annak
mellékletei)
b) a tárgyalási jegyzőkönyv,
c) a Szerződés szövege;
d) a Szerződés mellékletei,
e) egyéb, Felek által elfogadott dokumentumok.
8.10.3 Felek a Szerződést elolvasás és értelmezés után, az alábbi napon és helyen jóváhagyólag
aláírják.
8.10.4 Jelen szerződést a Felek – ideértve a szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékleteit is
– elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták
alá 6 (hat) db eredeti példányban.
8.10.5 A Felek a Szerződéshez az alábbi mellékleteket csatolják, és azokat külön aláírás nélkül is a
Szerződés részének tekintik:
1. számú melléklet Műszaki dokumentáció
Kelt: 2017. ………………….

Kelt:

Szállító képviseletében
Név
beosztás

Bebics János
Vezérigazgató
Dél-dunántúli Közlekedési központ Zrt
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1. számú melléklet – Műszaki dokumentáció

Dél-dunántúli Közlekedési Központ ZRt. üzemanyagkútjainak felújítása és egységes
kútinformatikai rendszer kialakítása

A Baranya, Somogy és Tolna megyében elhelyezkedő 13 üzemanyagtöltő állomáson (jelenleg
26 db kútoszlop 29 db töltőpisztoly) keresztül kell biztosítani a Dél-dunántúli Közlekedési
Központ Zrt. saját üzemeltetésében lévő 800 db autóbuszának és egyéb járműveinek
gázolajjal történő ellátását, valamint a szerződött partnerek részére történő hitelezett
értékesítés feltételeit a meglévő berendezések szükség szerinti cseréjével, illetve az egységes
kútinformatikai rendszer kialakításával.
Az üzemanyagtöltő állomások előzetes állapotfelmérése alapján a mellékelt táblázatban
megadottak szerint 20 db kútoszlop leszerelése és abból 6 db új helyre történő áthelyezése
szükséges, míg 14 db új kútoszlop (10 db szimplex és 4 db duplex) telepítését kell elvégezni.
A Dél-dunántúli Közlekedési Központ ZRt. 13 telephelyén található üzemanyagtöltő
állomáson a kútoszlopok cseréjét a következők szerint kell végrehajtani:
Pécs:
Valamennyi meglévő kútoszlop és töltőpisztoly változatlanul megmarad, csak az új automaták
felszerelése történik meg.
Komló:
Mindkét meglévő kútoszlop leszerelése, 1 db új szimplex kútoszlop felszerelése és az egyik
leszerelt használt kútoszlop tartalékhelyre felszerelése.
Siklós:
A meglévő kútoszlop és töltőpisztoly változatlanul megmarad, csak új automata felszerelése
történik meg.
Szigetvár:
Mindkét meglévő kútoszlop leszerelése, 1 db új szimplex kútoszlop felszerelése és az egyik
leszerelt használt kútoszlop tartalékhelyre felszerelése.
Mohács:
Mindkét meglévő kútoszlop leszerelése, 1 db új szimplex kútoszlop felszerelése és az egyik
leszerelt használt kútoszlop tartalékhelyre felszerelése.
Szekszárd:
Mindkét kútoszlop leszerelése, 1 db új szimplex és 1 db új duplex kútoszlop felszerelése.
Bonyhád:
Meglévő kútoszlop leszerelése és 1 db új szimplex kútoszlop felszerelése.
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Paks:
Meglévő kútoszlop leszerelése és 1 db új duplex kútoszlop felszerelése.
Dombóvár:
Meglévő kútoszlop leszerelése és 1 db új szimplex kútoszlop felszerelése.
Kaposvár:
Valamennyi meglévő kútoszlop leszerelése, 1 db új szimplex és 2 db új duplex kútoszlop
felszerelése.
Nagyatád:
Mindkét meglévő kútoszlop leszerelése, a leszerelt kútoszlopok közül az egyik tartalékhelyre
szerelése és 1 db új szimplex kútoszlop felszerelése.
Siófok:
Mindkét meglévő kútoszlop leszerelése, a leszerelt kútoszlopok közül az egyik tartalékhelyre
szerelése és 1 db új szimplex kútoszlop felszerelése.
Marcali:
A használaton kívüli üzemanyagtöltő állomás kúttechnikai műszaki berendezéseinek teljes
felújítása, 1db új szimplex kútoszlop felszerelése.
A kútoszlopokat jelenleg működtető 13 db automatát az alábbiakban megfogalmazott
követelményeknek megfelelően kell lecserélni.
A kútoszlopokra vonatkozó követelmények:
-

felszerelésre kerülő új kútoszlopok azonos gyártmányúak legyenek
kijelzős kivitel, a tankolt mennyiség kijelzésének letiltási lehetőségével
legalább 80 liter/perc átfolyási teljesítmény a gyorstöltés biztosításához
minden kútfejhez külön automata tartozzon (egy kimérő pisztoly-egy elszámolási
egység)
mechanikus regiszteróra felszerelése minden kimérőre

A rendszer működésére vonatkozó általános követelmények:
-

-

tankoló kártyás rendszer (2 kártyás megoldás) kialakítása a meglévő gépkocsivezetői
beléptető kártyák felhasználásával és járművenként egy azonosító kártya
alkalmazásával
üzemanyagtöltő állomásonként legalább egy nyomtató üzembeállítása, amely a
tankolás az alábbi főbb adatairól papíralapú bizonylatot állít ki
 az értékesítés mennyiségi és érték adatai,
 szigorúan növekvő sorszám,
 az üzemanyag kártya számának legalább négy számjegye,
 engedélyezési azonosítószám,
8.10.1.1
Viszonteladói értékesítéseknél a fentieken kívül még tartalmaznia kell a
további adatokat a bizonylatnak.
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-

-

-

a vásárló neve, címe
„A vásárlás ellenértéke számla alapján, banki átutalással kerül
kiegyenlítésre”, „A bizonylat készpénz átvételére nem jogosít.” szöveg.
minden automatán az adatbevitel lehetőségének biztosítása
egységes adatbázis létrehozása (minden arra jogosult gépkocsivezető és minden jármű
a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. üzemeltetésében lévő bármelyik
töltőállomáson tudjon tankolni)
a járművek üzemanyag felhasználásának feldolgozásához olyan kimenetek biztosítása,
amelyek az üzemeltető meglévő rendszereivel kompatibilisek
a hitelezett üzemanyag értékesítés feltételeinek megteremtése
tankolási limitek beállításának lehetősége adott legyen
a rendszernek és a programnak meg kell felelnie a vonatkozó törvényi előírásoknak
(1/2016. NGM rendelet Veszélyes folyadékok, vagy olvadékok tárolótartályainak,
tároló létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről;
54/2014. BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat; 2016. évi LXVIII. törvény a
jövedéki adóról, 45/2016. (XI.29) NGM rendelet a jövedéki adóról szóló 2016. évi
LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról)
a működéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése a ajánlattevő feladata

A kútinformatikai rendszer kialakítására vonatkozó követelmények:
A rendszer rendelkezzen 2 kártyás azonosítással. Az azonosítás a Társaságunknál
rendszeresített gépkocsivezetői kártyával (1 kB-os Mifare kártya), valamint a szintén már
meglévő autóbusz kártya (1 kB-os Mifare kártya) használatával történjen.
Elvárás a rendszer működésével kapcsolatban a kliens-szerver felépítés és egy egységes
információ adatbázis használata. A központi vezérlő szoftver - a szerverprogram - a Társaság
kaposvári szerverén, virtuális környezetben (Oracle VM) kerüljön telepítésre és onnan
vezérelje a rendszerbe integrált üzemanyag kutakat.
A központi vezérlő szoftver SQL adatbázis kezelő szoftvert használjon.
A kutak IP hálózaton kommunikáljanak a központi vezérlő szoftverrel. Az IP hálózat
kimaradás esetén a kutak önállóan is tudjanak működni legalább 1 hónapig, valamint
rendelkezzenek biztonsági adattárolóval, melynek segítségével 1 évre visszamenőleg
biztosítható az adatok tárolása. A központi vezérlő szoftver jelezze figyelmeztető üzenettel a
leszakadást a kijelölt személyeknek (SMS, e-mail).
A szerverprogram kliens oldali elérése a telephelyen is, személyre szabható jogosultságokkal,
Windows 7 vagy magasabb verziójú környezetben legyen futatható.
Központi szoftver interfészen keresztül vegye át a beléptető rendszerből a felhasználó
kártyaadatait (kártya száma (Mifare id), név, törzsszám).
A rendszer képes legyen a kártya típusának kezelésére (GKV, Jármű, Partner,. Stb.)
Központi szoftverből kinyerhető adatkör, formátum:
SORSZÁM MEZŐ TARTALMA

POZ_KEZDETE POZ_VÉGE HOSSZ

1 Tankolás dátuma:(éééé-hh-nn)

1
20

10

10

2 Tankolás ideje:( óra:perc)

11

15

5

3 Megtett km (tankolások közötti)

16

22

7

4 Kilométeróra állása

23

29

7

5 Üres

30

32

3

Tankolt mennyiség (3 tizedes
6 pontosság)

33

42

10

Tankoló automata által adott
7 sorszám

43

45

3

8 Üzemanyagfajta

46

55

10

9 Személyi kártyaazonosító

56

59

4

10 Rendszám, jármű típus

60

84

25

11 Gkv. törzs száma, neve

85

109

25

12 Menetlevél nyomdai száma

110

118

9

13 Jármű kártyaazonosító

119

122

4

14 Csoportkód, név (megjegyzés)

123

146

24

15 Kútazonosító

147

148

2

16 Tankolás sorszáma (generált)

149

159

11

A központi szoftver lehetőséget biztosítson az adminisztrátori feladatok elvégzésére. Elvárás a
kártyaszintű jogosultságkezelés, mindez csoportokhoz és kútoszlophoz, valamint tankolási
limitekhez (idő, és mennyiségi limit) kapcsolva.
A limitkezelés kártyacsoportokra is definiálható legyen.
A limitkezelés napi, havi valamint meghatározható időszakokra vonatkozzon. A
kútoszlopokon folyamatosan rendelkezésre álljon a Társaság kútjaiból személyhez és
járműhöz kötött üzemanyag felhasználási adat.
A kutak a tankolási bizonylatot hő papíros nyomtatóra nyomtatva adják ki. A bizonylaton
valamint a kútvezérlő elektronika kijelzőjén szerepeltethető legyen a beállított limitek és
aktuális állásai.
A módosult adatokat (kártya és felhasználási adatok) a rendszer szinkronizálja. Az adatok
szinkronozása 1 perc alatt történjen, 10 perces időközönként.
Kutak vezérlőegységei legyenek alkalmasak 5.000 db kártya és azok jogosultságainak
kezelésére.
A rendszer működőképessége 7x24 órában, -25 és +40 Celsius fok hőmérséklet
tartományban, valamint áramszünet esetén is biztosított legyen.
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Legyen alkalmas tiltólista kezelésére, mellyel lehet szabályozni a tankolások jogosultságát. A
tiltólistát a központi kútvezérlő szoftverben kézzel és a pénzügyi rendszerből érkező interfész
adattal is lehessen kezelni.
A kútkezelői kártyával (Jolly kártya) indított tankolások esetén, biztosított legyen egy vagy
kétkártyás kezelés is. Adatexportkor a tankolási adatok valós járműhöz rendelése történjen
meg.
A rendszer alkalmas legyen minimum 50 db kút kezelésére.
Virtuális tartálykészlet kezelésére legyen alkalmas.
Szintjelzők kezelése legyen biztosított, előre definiálható időközönként az adat tárolást
biztosítsa.
A rendszer bármely időponttal, bármely időszakkal állítsa elő a 2016. évi LXVIII. törvény 72.
§-a szerinti adatszolgáltatást az Adó és Vámhivatal részére. A sorok adattartalma a 45/2016.
(XI. 29.) NGM rendelet 4. sz. mellékletében találhatóak.
A napi műszak átadási bizonylat kutanként legyen utólagosan is előállítható az
adatszolgáltatás szerinti adattartalommal.
Egyéb rendelkezések és követelmények:
Az ajánlatok megtétele a rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentációban lévő táblázat
szerinti részletezéssel szükséges.
Az elkészült üzemanyag kút korszerűsítések átvétele a gépészeti rész és a kútinformatikai
rendszer működőképességének bemutatásával telephelyenként (üzemanyag kutanként)
történik.
A kútinformatikai rendszer átvétele a teljes kúthálózat gépészeti részének elkészítése és
átvétele után központilag történik Kaposváron a rendszer működésének bemutatásával.
Az egyes telephelyeken végzett üzemanyag kút korszerűsítés gépészeti részének a
használaton kívüli Marcali üzemanyagkút kivételével az adott telephelyen 2 naptári napon
belül be kell fejeződnie és az új kútinformatikai rendszerhez történő csatlakozást követően a
gépészetileg felújított üzemanyag kútnak teljeskörűen működőképesnek kell lennie.
A zökkenőmentes üzemanyag kiszolgálás érdekében egyidejűleg legfeljebb 3 telephelyen
végezhető az üzemanyag kút gépészeti korszerűsítése.
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