
 
 

- 1 - 

 
VÁCI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. 

2600 VÁC, KÖZTÁRSASÁG ÚT 34. 
 
 
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
 
 
 
 

Vác, Piac utcai mélygarázs  
„Sprinkler” vízzel oltó rendszer és CO elszívó rendszer javítása / felújítása 

 
 
 

TÁRGYÚ 
 
 
 
 
 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁRT EL NEM ÉRŐ VERSENYEZTETÉSI ELJÁRÁS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020. január 
 

 
 
 
  



 
 

- 2 - 

1.  Pályáztató neve, címe, telefon (e-mail):  
Váci Városfejlesztő Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 34. 
Telefon: +36-30/538-0047 
E-mail: ribai.klaudia@vacholding.hu 
 
2. A versenyeztetési eljárás fajtája: 
 
Hirdetmény és tárgyalás nélküli versenyeztetési eljárás a pályázati felhívás a pályázatra felkért 
pályázóknak történő közvetlen megküldéssel. Jelen eljárás a 2015. évi CXLIII. közbeszerzésről 
szóló törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozik, tekintettel arra, hogy az eljárás 
becsült értéke nem éri el a nemzeti értékhatárt. 
 
3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési 

helye és pénzügyi feltételei: 
 
Pályáztató a dokumentációt térítésmentesen, egyidejűleg, elektronikus úton bocsátja pályázók 
rendelkezésére. A pályázat teljes egészében elérhető a www.vacholding.hu és a www.vac.hu 
honlapon. 
 
4. A beszerzés tárgya és részletes leírása: 

 
Tárgya: „Vác, Piac utcai mélygarázs területén „Sprinkler” vízzel oltó rendszer és CO elszívó 
rendszer javítása / felújítása” 
A Mélygarázs 4 szintes. Három földfelszín alatt, illetve egy térfelszínen, mely összesen kb. 297 db 
gépjármű parkolóhelyet foglal magában. 

1. „Sprinkler” vízzel oltó rendszer javítása: 
- Téli fagymentesítés, vízzsákok ürítése, gerincvezeték kifúvatása, 
- OTSZ alapján előírt 5. éves oltóvíztároló ellenőrzése búvártechnikával, 
- Jakab szelepek vizsgálata, tömítések cseréje (2 db), 
- DPV-1 4”-os riasztószelep tömítés cseréje (3 db), 
- F311 gyorsindító tömítés cseréje (3 db), 
- Elektromos betáp választóban fázisfigyelő hiba javítása, vezérlő szekrény 

felülvizsgálata, 
- Kompresszor olaj töltés, 
- A rendszer megfelelő működéséhez szükséges feladatok elvégzése. 

 
2. CO elszívó rendszer felújítása/cseréje: 

- Érzékelők cseréje, 
- DOMAT felügyeleti rendszer hozzáadása, 
- CO központról való indítójel bekötésének ellenőrzése, javítása. 
- az elszívó rendszer megfelelő működéséhez szükséges feladatok elvégzése (tesztgázzal 

való ellenőrzés történik – 50 ppm-nél előriasztás, 100 ppm-nél riasztás és szellőztetés 
az elvárt). 
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5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a versenyeztetési 
eljárást lefolytatják: 

 
Vállalkozási szerződés. 
 
6. A szerződés időtartama, teljesítés határideje: 
 
Szerződés időtartama: határozott idejű, a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 3 
hónapig érvényes. 
 
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 a Ptk. 
6:130.§ (1) bekezdése szerint egy számlát állít ki. 

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) pályázatit kizárja. Pályáztató a részekre történő pályázat 
lehetőségét nem biztosítja jelen eljárás során. 
 
9. Alkalmassági kritériumok, kizáró okok: 

Az eljárásban az lehet pályázó, alvállalkozó, aki(nek)  
 

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

2. a beszerzés tárgyából: egyéb épület (például garázs, de nem kizárólagosan) vízzel oltó 
vagy CO elszívó rendszer vagy ezzel egyenértékű rendszerek (pl. tűzoltórendszer) 
kiépítéséből / felülvizsgálatából / karbantartásából / javításából származó referenciái 
az elmúlt 36 hónapban összességében elérték a nettó 1 500 000 Ft-ot (alkalmassági 
feltétel). 
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A megkövetelt igazolási mód: 
1. Pályázónak pályázatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró 

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

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

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

 
10. Pályázati határidő: 

2020. február 24. (hétfő) 12:00 óra. 
A pályázatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből 
származó bárminemű késedelem a pályázó felelőssége. 

 
11. A pályázat benyújtásának címe: 

 Váci Városfejlesztő Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 34. 
Beszerzési részleg   

 
12. A pályázat felbontásának helye, ideje és a pályázat felbontásán jelenlétre jogosultak: 

Váci Városfejlesztő Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 34. 

 2020. február 24. (hétfő) 12:00 óra. 
 Jelenlétre jogosultak: Pályáztató és Pályázók képviselői. 
 
13. Kiegészítő tájékoztatás: 

1. A versenyeztetési eljárással kapcsolatban felmerülő kérdéseket kizárólag írásban, legkésőbb a 
pályázati határidő lejártának napját megelőző 2. munkanapon 10.00 óráig 
ribai.klaudia@vacholding.hu  e-mail címre lehet benyújtani strukturált, sorszámozott 
formában. 

2. A kérdések ezt követő 1 munkanapon belül kerülnek megválaszolásra. A megválaszolt 
kérdések a kérdező felfedése nélkül kerülnek közzétételre minden meghívott pályázóhoz. 

3. A pályáztató a pályázat értelmezését és feltételeit tisztázó kérdéseket és az azokra adott 
válaszokat a kérdező személyének megjelölése nélkül valamennyi pályázó részére 
egyidejűleg megküldi. 

4. 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. 
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16. Egyéb információk: 

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

2. Formai előírások:  
  a pályázatot pályázóknak nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a 

dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően 
elkészítenie és benyújtania: 
a pályázatokat zárt csomagolásban, egy eredeti papír alapú példányban kell benyújtani (a 
pályázat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni vagy az erre 
jogosultnak alá kell írni) továbbá benyújtandó 1 db, a papír alapú példánnyal mindenben 
megegyező másolati példányban. 

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

 a zárt csomagon „PÁLYÁZAT – Mélygarázs vízzel oltó és elszívó rendszer”, valamint: 
„Csak a versenyeztetési eljárás során, a pályázati határidő lejártakor 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 8.00-12:00 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. 

 Pályázónak ajánlatához tételes, részletes költségvetést szükséges csatolnia. 
 Pályáztató helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít 2020. február 5-én 10 órai 

kezdettel. A helyszíni bejárásra előzetes jelentkezés szükséges a bejárást 
megelőző munkanapon a ribai.klaudia@vacholding.hu e-mail címen. 

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

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

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

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

17. Pályázati felhívás közzétételének napja: 

2020. január 23. 
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AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 
 

1. számú melléklet  
 

Pályázati lap 

„Vác, Piac utcai mélygarázs vízzel oltó és elszívó rendszer” 

 

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

 székhelye: ………………………………………………………… 

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

 adószáma: ………………………………………………………… 

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

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

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

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

 

1. „Sprinkler” vízzel oltó rendszer javítása (anyag- és munkadíj): nettó ……………………… Ft 

2. CO elszívó rendszer felújítása / cseréje (anyag- és munkadíj): nettó ……………………... Ft 

3. Jótállás vállalása (teljesítéstől számított): ………. hónap 

 

Részajánlattételi lehetőség nincs, az ajánlat csak abban az esetben megfelelő, ha mindkét soron 
tartalmaz árat. 

Pályázónak ajánlatához tételes, részletes költségvetést szükséges csatolnia. 
 

…………………., 2020. ………… …… 

 

 

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

 

Nyilatkozat az önkormányzati tartozásmentességről 

(minta) 

 

 

A ………… ………………… (Kft. Rt. Bt.)-nek a jelen nyilatkozata megadásakor, továbbá – 
amennyiben a „Vác, Piac utcai mélygarázs vízzel oltó és elszívó rendszer” pályázatban nyertes lesz – a 
szerződése megkötésekor nincs és nem lesz Vác Város Önkormányzatánál adó vagy bármilyen jellegű 
lejárt fizetési határidejű vagy nem kifizetett tartozása. 

 

 

……….. 2020. ……. ………. 

  

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

 

 

Nyilatkozat a referenciáról 

(minta) 

 

 

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

 

 
 

 

……….. 2020. ……. ………. 

  

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

Szerződés tárgya Teljesítés 
időtartama 

Teljesítés összege Megrendelő 
neve, címe 

Kapcsolattartó 
elérhetősége 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

TERVEZET 
 
Amely létrejött egyrészről  

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

 
másrészről  

…………………………………………………………………………….. 
székhely:  
adószám:   
cégjegyzékszám:  
bankszámlaszám:  
képviseli:   
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

 
(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Szerződő felek) között alulírott napon és 
helyen, az alábbiak szerint.  
 

Előzmények 
 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint pályáztató versenyeztetési eljárást indított 
2020. január 23. napján „Vác, Piac utcai mélygarázs „Sprinkler” vízzel oltó rendszer és 
CO elszívó rendszer javítása / felújítása” elnevezéssel.  

2. Az 1. pontban meghatározott eljárásban Megrendelő Vállalkozót hirdette ki az eljárás 
nyerteseként, amelyre tekintettel Megrendelő Vállalkozóval az alábbi szerződést (a 
továbbiakban: Szerződés) köti. 

 
I. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Vác, Piac utcai mélygarázs „Sprinkler” 
vízzel oltó rendszer és CO elszívó rendszer javítását / felújítását. 

„Sprinkler” vízzel oltó rendszer javítása: 
- Téli fagymentesítés, vízzsákok ürítése, gerincvezeték kifúvatása, 
- OTSZ alapján előírt 5. éves oltóvíztároló ellenőrzése búvártechnikával, 
- Jakab szelepek vizsgálata, tömítések cseréje (2 db), 
- DPV-1 4”-os riasztószelep tömítés cseréje (3 db), 
- F311 gyorsindító tömítés cseréje (3 db), 
- Elektromos betáp választóban fázisfigyelő hiba javítása, vezérlő szekrény 

felülvizsgálata, 
- Kompresszor olaj töltés 
- A rendszer megfelelő működéséhez szükséges feladatok elvégzése. 



 
 

- 10 - 

 

 
CO elszívó rendszer felújítása/cseréje: 

- Érzékelők cseréje, 
- DOMAT felügyeleti rendszer hozzáadása, 
- CO központról való indítójel bekötésének ellenőrzése, javítása. 
- az elszívó rendszer megfelelő működéséhez szükséges feladatok elvégzése (tesztgázzal 

való ellenőrzés történik – 50 ppm-nél előriasztás, 100 ppm-nél riasztás és szellőztetés 
az elvárt). 

Részletesen Vállalkozó 2020. ***-én kelt tételes, részletes költségvetés tartalmazza, mely a 
szerződés mellékletét, annak elválaszthatatlan részét képezi. 

 
II. Vállalkozási díj 

 
1. Vállalkozó az I. pontban meghatározott munka ellenértékeként nettó *** Ft, azaz nettó 

*** forint vállalkozási díjra (a továbbiakban: Vállalkozási Díj) jogosult.  
 

2. Vállalkozó a Vállalkozási Díjon felül többletköltséget semmilyen okból (pl. többletmunka, 
infláció, szállítási költség) nem érvényesíthet.  

 

III. A Szerződés időtartama: 

1. Felek jelen szerződést a mindkét fél általi aláírástól számított 3 hónap határozott 
időtartamra kötik. 

IV. Teljesítési határidők: 

1. A munkavégzés kezdő időpontja: a szerződés mindkét fél általi aláírását követően 
Megrendelő Szerződésben megjelölt kapcsolattartójával való egyeztetést követően. 

2. A munka befejezésének időpontja: legkésőbb a mindkét fél általi aláírást követő 3 hónap, 
mely magába foglalja a próbá(ka)t is. 

3. Megrendelő előteljesítést elfogad.  

 

V. Felek jogai és kötelességei  
 
1. Megrendelő csak érvényes, a Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. 

osztályú teljesítést fogad el. A Vállalkozási Díj összege az I. osztályú teljesítésre 
vonatkozik.  
 

2. Szerződő felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a 
tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek 
megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a Szerződésben foglaltak 
teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdésről, amely a Szerződés teljesítésére 
kihatással lehet. 
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3. Vállalkozó Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítási jog nem terjed ki a 

tevékenység megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha Megrendelő 
célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. Ha 
azonban Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a 
Szerződéstől elállhat, vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő 
kockázatára elláthatja. 

 
4. Amennyiben a Vállalkozónak a Szerződésben nem szereplő, de a teljesítéshez szükséges 

egyéb információra van szüksége, köteles az információ igényéről Megrendelőt 
haladéktalanul értesíteni. A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által ésszerűen kért, a 
szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt késedelem nélkül a Vállalkozó 
rendelkezésére bocsátja. 

 
5. Amennyiben bármelyik fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét, 

köteles a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való 
felelősség általános szabályai szerint megtéríteni. 

 
6. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, 

mely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy 
gátolja. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak következményeit a 
Vállalkozó viseli. 

 
7. Vállalkozó jogosult alvállalkozókat alkalmazni. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozók 

munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. 
 

8. Vállalkozó az elvégzett munkákra a Ptk. szerinti jótállást, valamint a 12/1988. (XII. 27.) 
ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja, de legalább 
a teljesítéstől számított 36 hónap. 
 

9. Vállalkozónál érvényben lévő munkavédelmi, biztonsági, valamint tűz- és vagyonvédelmi 
előírásokat a Vállalkozó minden körülmények között betartja. 

 
10. Vállalkozó felelősséget vállal a tevékenységi körében bekövetkezett vagyoni és személyi 

károkért, de rajta kívül álló okok miatt történt károkért felelősséget nem vállal.  
 

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

 
12. Megrendelő rendszeresen ellenőrizheti képviselője útján a Vállalkozó által végzett 

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

 
1. Vállalkozó a Szerződést akkor teljesítette, ha valamennyi feladatát a Szerződésben 

meghatározott minőségi és mennyiségi feltételeknek megfelelően elvégezte és az előírt 
próbá(k) során a rendszer működőképességet igazol (teljesítés). Megrendelő a teljesítés 
megtörténtét írásban igazolja (a továbbiakban: teljesítési igazolás). 
 

2. A teljesítés igazolására Megrendelő részéről a Szerződésben megjelölt képviselő jogosult. 
A teljesítésigazolást Megrendelő Vállalkozó szerződésszerű teljesítés esetén állítja 
ki.  

 

VII. Pénzügyi feltételek 
 

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő az általa leigazolt teljesítés alapján 
a Vállalkozási Díjat utólag, a Vállalkozó számlájának ellenében, a számla kézhezvételétől 
számított 30 naptári napon belül, átutalással köteles megfizetni a Vállalkozó részére, 
Vállalkozó ***-nél vezetett *** számú számlaszámára történő utalással.  
 

2. A számla csak hiány- és hibamentes teljesítés esetén állítható ki.  
 

3. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti kamat felszámítására jogosult. 
 

VIII. Kapcsolattartás 
 

Szerződő felek kijelölik képviselőiket a Szerződés tárgyát képző munka vonatkozásában. A 
képviselők a megbízóik nevében jogosultak eljárni a Szerződés tárgyát képező munkát érintő 
ügyekben. 
 

Megrendelőt képviseli: Gerengay Tamás, parkolási részlegvezető 
telefon: 06-30/526-2485 
e-mail: gerengay.tamas@vacholding.hu 
 
Vállalkozót képviseli:    
cím:  
telefon: 
e-mail: 

 

IX. A Szerződés megszüntetése 
 

1. Szerződő felek bármelyike jogosult a Szerződést azonnali hatállyal, a másik félhez címzett 
egyoldalú jognyilatkozattal felmondani, amennyiben a másik fél a Szerződés 
rendelkezéseit súlyosan megszegi és azt írásbeli felszólításra nem orvosolja. 
 

2. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha 
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 Vállalkozó olyan magatartást tanúsít, amely a Szerződés teljesítését veszélyezteti, 
vagy lehetetlenné teszi, 

 Megrendelő a Vállalkozói Díjat a határidő elteltét követően, külön írásbeli 
felszólításra sem fizeti meg. 
 

3. Szerződésszegés esetén bármelyik szerződő fél jogának gyakorlása előtt köteles a 
szerződésszegő felet felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, legalább 15 napos 
teljesítési határidő mellett.  
 

4. Szerződő felek a Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén kötelesek 
egymással elszámolni.   

 
5. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén – a nettó Vállalkozási Díjhoz viszonyítottan – 

napi 0,5 % kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek.  
 

6. Vállalkozó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a 
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Hibás 
teljesítés esetén Megrendelő érvényesítheti a Ptk-ban illetve más jogszabályokban 
megállapított szavatossági jogokat. 

 
7. Vállalkozó 20 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő jogosult a Szerződést 

írásban, azonnali hatállyal felmondani. A Szerződés megszűnésének napja a felmondásról 
szóló értesítés kézbesítésének napja. 

 

X. Záró rendelkezések 
 

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

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

 
3. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során a közöttük felmerülő 

vitás kérdések rendezését először közvetlen tárgyalások során kísérlik meg. Ennek 
eredménytelensége esetén – perértéktől függően – a Váci Járási Bírósághoz fordulnak. 

 
4. Szerződő felek a Szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből 
Megrendelő és Vállalkozó 2-2 eredeti példányt átvett. 

Vác, 2020. …………… 

 

………………………………………..   …………………………… 
 Váci Városfejlesztő Kft. *** 
 Zábó Edina ügyvezető igazgató *** 
 Megrendelő Vállalkozó 


