Ajánlatkérési felhívás
1.

Az ajánlatkérő neve, címe, elérhetőségei:
Ajánlatkérő:
Címe:
Képviseli:
Telefon:
E-mail:
Internet cím (URL):

Mohácsi Torna Egylet 1888
7700 Mohács, Kórház u. 11.
Schmidt Zsuzsanna, ügyvezető elnök
+36 30 3957905
mte@mte1888.hu
www.mte1888.hu

2. A választott eljárás
Ajánlatkérő jelen ajánlatkérés közzétételével ajánlatkérési eljárást kezdeményez.
3.

A szerződés tárgya és mennyisége:

A szerződés tárgya:
Kivitelezési szerződés a Mohácsi Torna Egylet 1888 részére az Újvárosi stadion pályán található labdarúgó
öltözőépület felújítási munkálatainak elvégzésére.
A szerződés mennyisége:
A Mohácsi Torna Egylet 1888 Újvárosi stadion pályán található öltözőépület felújítása a jelen ajánlatkérési felhívás
mellékletét képező árazatlan költségvetés szerint.
- új vízhálózatot alakítunk ki, új vizes blokkok kerülnek kialakításra (WC, mosdó, fürdő, mosókonyha)
- kb. 500 m2-en burkolatcsere,
- az épület 30 helyiségének falburkolat-javítása, festése.
4. A megállapodás hatályosulása, időtartama, vagy a teljesítés határideje:
Jelen ajánlatkérési eljárás alapján megkötendő szerződést a felek határozott időtartamra kötik. A nyertes
ajánlattevővel megkötött szerződés hatálybalépésének napja annak mindkét fél általi aláírásának dátuma.
A teljesítés határideje: a szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónap.
5. A teljesítés helye:
7700 Mohács, Újvárosi Sporttelep (Pécsi út 47.), hrsz.. 3366/3.
6. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásainak feltételei:
Ajánlatkérő a 3. pontban foglalt szerződés teljesítését részben saját forrásból, illetve részben be/SFP23596/2018/MLSZ azonosító számú látvány csapatsport pályázatból finanszírozza. A pályázati támogatás mértéke
70%.
Az ajánlatkérő a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát
fogadja be. Az ellenszolgáltatás összege a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, és az ajánlatkérő által ennek
elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében átutalással, forintban
kerül kifizetésre.
Jelen ajánlatkérési eljárás alapján megkötendő megállapodás és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény hatálya alá esik.
Az ajánlattétel során az ajánlati árat az alábbiak figyelembe vételével kérjük megadni:
A szolgáltatás díja fix, rögzített díj. Az ajánlatkérési eljárás során megajánlott ár magában foglalja az ajánlatkérés
tárgyát képező feladat teljesítéséhez szükséges összes járulékos költséget, ideértve a szükséges telefon, fax,
másolatok, helyszínek megtekintése, egyéb más adatkéréssel felmerült költségeket, továbbá a bármely technikai,
gazdasági, pénzügyi, építészeti és építésügyi okból szükségessé vált módosítások költségeit is.
7.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Késedelmi kötbér: nyertes ajánlattevő a neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült okból eredő, a jelen felhívás
4. pontjában foglalt határidők késedelmes teljesítése esetén kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke a
mindenkori vonatkozó jogszabályban meghatározott mértékű késedelmi kamattal megegyező mértékű késedelmi
kötbér.

Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben jelen felhívás 4. pontjában meghatározott határidőkre történő teljesítéssel nyertes ajánlattevő neki
felróható, vagy az érdekkörében felmerült okból eredően 30 napot meghaladó késedelme esik, Megbízó/Megrendelő
jogosult a megkötött tervezési szerződéstől egyoldalúan, írásbeli nyilatkozatával elállni, és érvényesítheti a felmerült
valamennyi kárát.
Rendelkezésre állási kötelezettség:
Nyertes ajánlattevő köteles a projekt megvalósítása során a teljesítéséhez kapcsolódóan Ajánlatkérő rendelkezésére
állni a projekt zárásáig, így különösen köteles közreműködni a Támogató vagy a projekt megvalósítása során
közreműködő más állami intézmények által megküldött tisztázó kérdések, hiánypótlások, észrevételek
megválaszolása, illetve ellenőrzése kapcsán.
08. Az ajánlatok értékelési szempontja: Legkedvezőbb összegű ellenszolgáltatás.
09. Az alkalmassági követelmények
A feladat ellátására alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a szerződés tárgya szerint beruházásra, felújításra vonatkozó
sportlétesítmény-fejlesztés vagy építőipari kivitelezés területén legalább két éve működő személy vagy szervezet.
Amennyiben ajánlatkérő alkalmassága elektronikusan elérhető illetékes nyilvántartásban nem ellenőrizhető, ajánlatához a
releváns tevékenységet és működési idejét is tartalmazó, hatályos cégkivonatot kell benyújtania.

12. Ajánlattételi határidő: 2018. december 10., 15.00 óra
13. Az ajánlat benyújtásának címe:
Mohácsi Torna Egylet 1888, 7700 Mohács, Kórház u. 11.; mte@mte1888.hu
14. Az ajánlattétel nyelve: magyar.
15. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:
2018. december 10., 15.00 óra
Mohácsi Torna Egylet 1888, 7700 Mohács, Kórház u. 11.; mte@mte1888.hu
16. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap.
17. Egyéb információk:
1) Formai előírások:
Az ajánlatot 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy
postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig, a csomagoláson "AJÁNLAT – MTE kivitelezés”
megjelölést kell feltüntetni.
2) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodást (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, az ajánlatkérési eljárással
kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan
képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.
3) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. Ajánlatkérő a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának
helyességéért az ajánlattevő felel.
4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlatkérési felhívás feltételeire,
a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A nyilatkozat
aláírásával ajánlattevő vállalja, hogy a jelen ajánlatkérési felhívás mellékletét képező szerződéstervezetet magára
nézve kötelező érvényűnek ismeri el, az abban foglaltakat megértette, nyertessége esetén a szerződést az abban
foglalt tartalommal teljesíti. (2. számú melléklet)
5) Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
- az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintáját (egyéni Megbízott/Vállalkozó esetén nem kell benyújtani);
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)
írásos meghatalmazást;
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is.
6) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia. (1. számú melléklet)
7) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget egy alkalommal, teljeskörűen biztosítja.
8) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
9.) Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell az ajánlatkérési felhívás részeként kiadott árazatlan költségvetést.
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18. Az ajánlatkérési felhívás közzétételének a napja: 2018. november 26.

Schmidt Zsuzsanna
ügyvezető elnök
Az ajánlatkérés mellékletei:
1. számú melléklet: eredeti felolvasólap, mellékelt minta szerint az ajánlathoz csatolandó
2. számú melléklet: eredeti ajánlattevői nyilatkozat a szerződés feltételeire vonatkozóan, mellékelt minta
szerint az ajánlathoz csatolandó
3. számú melléklet: a szerződés tervezete (a felhívás melléklete, az ajánlathoz nem kell csatolni)
A benyújtásra kerülő ajánlathoz kötelezően csatolandó:
- hatályos aláírási címpéldány, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-minta egyszerű
másolatban az ajánlathoz csatolandó (egyéni vállalkozó esetén nem kell benyújtani!)
Amennyiben releváns, az ajánlathoz csatolandó a fentiek mellett:
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)
írásos meghatalmazás
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás
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1. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
Ajánlattevő neve: 

……………………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye:*

……………………………………………………………..

Ajánlattevő telefonszáma:

……………………………………………………………..

Ajánlattevő faxszáma:

……………………………………………………………..

Ajánlattevő e-mail címe:

……………………………………………………………..

„Kivitelezési szerződés a Mohácsi Torna Egylet 1888 részér az Újvárosi
stadion pályán található labdarúgó öltözőépületének felújítási
munkálatainak elvégzésére”

Ajánlati ár (nettó Ft):

__________ Ft

ÁFA

__________ Ft

Ajánlati ár (bruttó Ft)

__________ Ft

Kelt: ..............................................

...................................................................
cégszerű aláírás



Közös (konzorciumi) ajánlattétel esetén a konzorcium neve mellett az egyes ajánlattevők (konzorcium tagjai) nevét és
székhelyét is fel kell tüntetni!
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2. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS FELTÉTELEIRE VONATKOZÓAN

„Kivitelezési szerződés a Mohácsi Torna Egylet 1888 részér az Újvárosi
stadion pályán található labdarúgó öltözőépületének felújítási
munkálatainak elvégzésére”
Alulírott __________________ társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: __________________
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1.) Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott ajánlatkérési eljárás
felhívásának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az
ajánlatkérési felhívásban foglalt szolgáltatást az ajánlatunkban meghatározott díjért szerződésszerűen
teljesítjük.
2.) Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlatkérési
felhívással vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.
3.) Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor
a vállalkozási szerződést megkötjük, és a vállalkozási szerződést teljesítjük az ajánlatkérési felhívásban és az
ajánlatunkban lefektetettek szerint. Kijelentjük, hogy a jelen ajánlatkérési felhívás 9. számú mellékleteként
megküldött vállalkozási szerződés tervezetet magunkra nézve kötelező érvényűnek ismerjük el, az abban
foglaltakat megértettük, nyertességünk esetén a vállalkozási szerződést az abban foglalt tartalommal teljesítjük.
4.) Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem az
ajánlatkérési eljárás, sem az annak alapján megkötött vállalkozási szerződés teljesítése során. Annak is
tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind az ajánlatkérési eljárás, mind az
annak eredményeként megkötött vállalkozási szerződés teljesítése során.
Kelt:
……………………………….
cégszerű aláírás
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3. számú melléklet
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
- TERVEZET -

amely létrejött egyrészről:
Név:
Székhely:
Adószám:
Képviselő:

Mohácsi Torna Egylet 1888
7700 Mohács, Kórház u. 11.
19941273-2-02
Schmidt Zsuzsanna, ügyvezető elnök

mint Megbízó/Megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő – másrészről:
Név:
Székhely:
Adószám:
Képviselő:
mint Megbízott/Vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó – között, alulírott helyen és napon, az alábbi tartalommal.
A Szerződés tárgya
1.)

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó vállalja, hogy a „Kivitelezési szerződés a Mohácsi
Torna Egylet 1888 részér az Újvárosi stadion pályán található labdarúgó öltözőépület felújítási
munkálatainak elvégzésére” tárgyú beszerzésben vállalt feladatait ellátja. Vállalkozó kötelezi magát, hogy
a feladatok ellátását a Megrendelő által előírt határidőket szigorúan betartva, folyamatos rendelkezésre
állásának biztosításával, a legmagasabb színvonalon végzi el.

2.)

Vállalkozó feladata a Projekt megvalósításához szükséges kivitelezési munkák elvégzése az 1. számú
mellékletben részletezettek szerint.

3.)

Jelen szerződést felek határozott időtartamra kötik. A szerződés teljesítésének határideje a szerződés
hatálybalépésétől számított 6 hónap. A szerződés a 2. pontban és a szerződés 1. számú mellékletében
ismertetett feladatok hiba- és hiánymentes, maradéktalan teljesítésével és az annak Megrendelő általi
elfogadásával minősül teljesítettnek.

4.)

A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával a megrendelést elfogadja.
A felek jogai és kötelezettségei

5.)

Vállalkozó munkája során a legnagyobb körültekintéssel köteles eljárni.
 Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatait a jelen szerződés, illetve a Projekt tartalma
szerint köteles végrehajtani, Megrendelő érdekében, annak utasításai szerint, a hatályos
jogszabályokkal, pályázati és szakmai-etikai előírásokkal összhangban, Megrendelővel egyeztetett
módon.
 Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogy a szerződés tárgyát képező munka tevékenységi körébe
tartozik, továbbá az annak elvégzéséhez szükséges tapasztalattal, szakértelemmel, továbbá műszakitechnikai háttérrel rendelkezik, illetve a teljesítés során folyamatosan rendelkezni fog.
 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 2.) pontban körülírt tevékenységeket a Projektre
vonatkozó Határozatban foglaltak szerint elvégzi, és az azok eredményeként létrejövő dokumentumokat
Megrendelőnek átadja.
 Feleket a jelen szerződés hatálya alatt, különösen a tájékoztatás terén, fokozott együttműködési
kötelezettség terheli. Vállalkozó e kötelezettsége keretében köteles a Megrendelővel, illetve a
Megrendelő nevében eljáró személyekkel folyamatosan, a jelen szerződésben meghatározott feltételek
szerint együttműködni. A Megrendelő partnereivel történő együttműködés magában foglalja különösen
a folyamatos információcserét, a szükségszerű tájékoztatást, egyeztetéseket, konzultációkat.
 Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a szakmai munkát végző szakemberek számára háttértámogatást
nyújtó személyzet a teljesítés intenzitásának megfelelő mértékben folyamatosan rendelkezésre álljon, a
szerződés teljes időtartama alatt.
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 Vállalkozó munkája során jelez minden, a jelen szerződés keretébe tartozó rendkívüli eseményt
Megrendelőnek, amely munkája során váratlanul következik be.
 Bármely késedelem valószínűsíthetősége, illetve a Vállalkozói teljesítést akadályozó, illetve
veszélyeztető körülmény felmerülése esetén Vállalkozó a Megrendelőt soron kívül szóban és írásban
értesíti.
6.)

Megrendelő köteles Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elfogadni, valamint a vállalkozói díjat a jelen
szerződés 8.) pontjában foglaltak szerint Vállalkozó részére megfizetni.

7.)

Megrendelő köteles mindazon tényt, információt, adatot, vagy dokumentumot megfelelő időben Vállalkozó
rendelkezésére bocsátani, melyek a jelen szerződés megfelelő teljesítéséhez szükségesek.
Vállalkozási díj, fizetési feltételek

8.)

Vállalkozót a jelen szerződés szerinti feladatok teljeskörű, határidőben történő megvalósításának esetére
nettó ……………..…...,- Ft + ……………..….,- Ft ÁFA, azaz ……………………………………….
forint + ……………………………………. forint ÁFA, mindösszesen bruttó ……………………………,Ft, azaz bruttó ……………………………………………. forint díj illeti meg.
A fenti díj fix díj, magában foglalja a szükséges telefon, fax, nyomtatás, másolatok, helyszínek
megtekintése, egyéb más adatkéréssel felmerült költségeket, valamint a megfelelő helyiségek, eszközök és
munkafeltételek biztosítását.
Vállalkozó 2 db részszámlát jogosult kiállítani a műszaki ellenőr által elfogadott, a jóváhagyott
sportfejlesztési programnak megfelelő műszaki tartalommal, részletes, tételes, egységárakat is tartalmazó
kimutatás alapján, a részszámlával érintett tevékenységek közül az utolsó tevékenység megvalósulását
követő legkésőbb 15 naptári napon belül. A részszámlán felül a Vállalkozó egy alkalommal jogosult a díjra
vonatkozóan végszámlát benyújtani a végszámla benyújtásáig megvalósult tevékenységekre vonatkozóan
a végszámlával érintett tevékenységek közül az utolsó tevékenység megvalósulását követő legkésőbb 15
naptári napon belül.
A számlát (rész/végszámla) a Megrendelő által meghatározottak szerint egy eredeti példányban kell
kiállítani, melynek tartalmi és formai követelményei:
-

9.)

címzett: Mohácsi Torna Egylet 1888 – Labdarúgó Szakosztály (7700 Mohács, Kórház u. 11.)
A számlán fel kell tüntetni Megrendelő adószámát, az 1.) pontban rögzített beszerzés tárgyát, valamint
azt, hogy „… számú részszámla/végszámla”.
A számla mellékleteként részletes, tételes, egységárakat is tartalmazó kimutatást kell mellékelni a
teljesítési igazolás mellékleteként.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés a Megrendelő képviselője által kiadott
teljesítésigazolással tekintendő teljesítettnek. Megrendelő a teljesítésigazolást a teljesítést alátámasztó
dokumentumok átadását követően állítja ki.
Megrendelő a díjat a teljesítésigazolás kiadását követően a Vállalkozó által benyújtott számla
kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalja a Megbízott/Vállalkozó bankszámlájára.

10.)

Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított számla, vagy az azt
alátámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, úgy ez Vállalkozó késedelmi kamat iránti
követeléseit kizárja.

11.)

Megrendelő a 2. pontban és a szerződés 1. számú mellékletében ismertetett feladatok teljesítésének
fedezetét a részben saját forrásból, illetve részben be/SFP-23596/2018/MLSZ azonosító számú látvány
csapatsport pályázatból finanszírozza. A pályázati támogatás mértéke 70%.
Késedelem

12.)

Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződés 3. pontjában foglalt véghatáridőben nem, vagy nem megfelelően
teljesít, feladatinak teljesítésével neki felróható okból késedelembe esik, Megrendelő késedelmi kötbérre
jogosult, azzal, hogy Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. A késedelmi kötbér mértéke
az adott fizetési ütemhez tartozó nettó szerződéses ár 0,3%-a késedelmes naptári naponta, de legfeljebb az
adott fizetési ütemhez tartozó nettó szerződéses ár 20%-a. A késedelmi kötbér a késedelemben megkezdett
napon válik esedékessé. A késedelmi kötbér a késedelem megszűnésekor esedékes. Késedelem
bekövetkeztekor Vállalkozó haladéktalanul, illetve a Megrendelő által tűzött póthatáridőn belül továbbra is
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köteles a teljesítésre. Megrendelő a késedelmi kötbér összegét jogosult az ajánlattevő által kiállított
számlába beszámítani.
13.)

Amennyiben a jelen szerződés alapján az egyes fizetési ütemekhez rendelt feladatok teljesítése a
Vállalkozónak felróható, vagy az érdekkörében felmerült okból meghiúsul, Vállalkozó meghiúsulási kötbér
megfizetésére köteles, melynek mértéke az adott fizetési ütemhez tartozó nettó szerződéses ár 20%-a.
Megbízó/Megrendelő jogosult a meghiúsulási kötbér összegét a Vállalkozó által kiállított számlába
beszámítani.

14.)

A kötbér érvényesítése nem zárja ki a Megrendelő azon jogosultságát, hogy ezt meghaladó kártérítési
igényét a Vállalkozóval szemben érvényesítse.

15.)

Amennyiben harmadik személy Megrendelővel szemben Vállalkozó felróható tevékenységével
összefüggésben igényérvényesítéssel lép fel, úgy Vállalkozó köteles Megrendelőt a kártérítés alól
haladéktalanul mentesíteni, és tevékenységéért felelősséget vállalni.

16.)

Amennyiben Megrendelő a jelen szerződés szerinti jóváhagyással, információ, okirat rendelkezésre
bocsátásával, vagy egyébként nyilatkozatának megtételével indokolatlanul késedelembe esik, úgy a
késedelem időtartamával a Vállalkozó tekintetében megállapított teljesítési határidő meghosszabbodik.

17.)

Amennyiben Megrendelő bármely a jelen szerződés szerint esedékessé vált fizetési kötelezettségének nem,
vagy késedelmesen tesz eleget, abban az esetben a késedelmi kamat a mindenkori jegybanki alapkamattal
megegyező mértékű.
Felmondás, elállás

18.)

Amennyiben a szerződő felek bármelyike tőle független, számára fel nem róható rendkívüli és
elháríthatatlan körülmények (pl.: természeti katasztrófa, háború, stb.) miatt a jelen szerződésből eredő
kötelezettségének nem tud eleget tenni, úgy ezen körülmények fennállásának és következményei
elhárításának ideje alatt mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól. Felek kötelesek a fenti
körülményekről és azok várható időtartamáról a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni, az érintett
hatóságoktól, kamaráktól és egyéb szerbektől származó – rendelkezésre álló – hivatalos igazolások egyidejű
csatolásával. Felek a tájékoztatás elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért felelnek.
Amennyiben a fenti, előre nem látható körülmények fennállásának időtartama az egy hónapot meghaladja,
bármely fél jogosult a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával – további hátrányos
jogkövetkezmény nélkül – a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

19.)

A másik fél súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén a felek jogosultak jelen szerződést a jogsértő
vagy mulasztó félhez intézett egyoldalú, írásbeli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni.
Késedelmes vagy hibás teljesítés esetén, amennyiben Megbízott/Vállalkozó a Megrendelő által tűzött
póthatáridőben sem teljesít megfelelően, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Megrendelő jogosult továbbá a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Vállalkozó ellen
csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul. Valamennyi esetben a Megrendelő meghiúsulási
kötbérre jogosult.

20.)

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármelyikük a jelen vállalkozási szerződés
megkötését követően beállott változás folytán a szerződés teljesítésére nem képes (pl: érdekmúlás), a másik
félhez intézett egyoldalú nyilatkozatával a szerződéstől elállhat. Az elállást meg kell indokolni. Az elállásra
egyebekben a Ptk. 6. könyv, 2. rész, 3. cím 213.§ rendelkezései az irányadóak.
Közreműködők igénybevétele

21.)

Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó harmadik személy közreműködését igénybe vegye.
Vállalkozó az igénybe vett személyért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.
A teljesítés helye módosítása és megszűnése

22.)

A teljesítés helye: Megrendelő székhelye (7700 Mohács, Kórház u. 11.)

23.)

A szerződésmódosítást felek kötelesek írásba foglalni.

24.)

Jelen szerződést a felek közös megegyezéssel, illetve a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli felmondás
útján szüntethetik meg. A felmondási idő 2 hónap.
Együttműködés, kapcsolattartás
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25.)

Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kötelesek egymással együttműködni. Az együttműködés
keretében Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan tényről, körülményről vagy
eseményről, amely a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek megfelelő teljesítésére vonatkozik.

26.)

Az együttműködésre Felek kapcsolattartókat jelölnek ki. A Felek az együttműködés keretében teljesítendő
írásbeli értesítéseket és nyilatkozatokat a másik fél kijelölt kapcsolattartóihoz kötelesek megtenni, és a
másik fél kapcsolattartóitól jogosultak az ilyen értesítéseket és tájékoztatásokat hitelesként és érvényesként
elfogadni.
Vállalkozó kapcsolattartója:
Név:
E-mail:
Telefonszám:
Megrendelő kapcsolattartója:
Név:
Telefonszám:
E-mail:
Egyéb rendelkezések

27.)

Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint illetékes ellenőrző szervezetek (Állami
Számvevőszék, Európai Számvevőszék, Európai Bizottság, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, belső
ellenőrzési szervezetek, stb.), különösen a hivatkozott projektet támogató szervezetek feladat- és
hatáskörüknek megfelelően a megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre
jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

28.)

Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles minden
segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton, amennyiben szükséges, jelen lenni, az
ellenőrzés hatékonysága és a Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.

29.)

A feladat teljesítése során létrejövő szellemi alkotás Vállalkozó tulajdonát képezi, de a vállalkozási díj
megfizetésével a Megrendelő megszerzi a dokumentáció szabad, korlátozásmentes felhasználói jogát,
amely alapján a Vállalkozó előzetes jóváhagyása nélkül (de tájékoztatása mellett) jogosult azt teljes körben
és korlátlan ideig felhasználni, ezzel kapcsolatban a Megbízottnak/Vállalkozónak további igénye nincs.

29.)

Szerződő felek a jelen jogügyletből eredő esetleges vitáikat minden esetben megkísérlik békés úton
rendezni, melynek eredménytelensége esetére jogvitáik eldöntésére hatáskörtől függően kikötik a Mohácsi
Járásbíróság, valamint a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

30.)

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

31.)

A szerződéses jogviszony és annak végrehajtása kizárólag a Magyarországon érvényes jog szerint történik.
A szerződés végrehajtása és kiegészítéseképpen teendő összes jogügyleti nyilatkozat, felszólítás és utasítás
csak magyar nyelven tehető meg jogérvényes formában.

32.)

Jelen szerződés módosításai és kiegészítései csak írásos formában érvényesek. Az írásos formára vonatkozó
követelményt a felek csak akkor tartják be, ha a jelen szerződés módosítását vagy kiegészítését írásos
okiratba foglalják, amelyet mindkét szerződő fél aláír.

33.)

Amennyiben a jelen szerződés egyes rendelkezései, vagy valamely a szerződésbe a későbbiekben felveendő
rendelkezés részben vagy egészben nem lenne joghatályos, vagy végrehajthatatlan lenne, vagy joghatályát,
végrehajthatóságát a későbbiekben veszítené el, akkor ez nem érintheti a szerződés többi rendelkezésének
érvényességét. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha kiderülne, hogy a szerződésben szabályozási hézag
van. A hatálytalan vagy végrehajthatatlan rendelkezések helyett, vagy a szabályozási hézag kitöltésére egy
olyan megfelelő szabályozás érvényes, amely – amennyiben ez jogilag lehetséges – a lehető legközelebb
áll ahhoz, amit a szerződő felek akartak, vagy a szerződés értelme és célja szerint akartak volna,
amennyiben a jelen szerződés megkötése, vagy egy későbbi rendelkezésnek a szerződésbe történő felvétele
során meggondolták volna a dolgot. Ugyanez érvényes arra az esetre is, ha egy adott rendelkezés
érvénytelensége a szerződésben előírt szolgáltatás terjedelmén vagy valamely határidőn (időtartam,
időpont) alapulna. Ebben az esetben a szolgáltatásnak a felek szándékának leginkább megfelelő mértékét
vagy határidejét (időtartam, időpont) kell megállapodás szerintinek tekinteni.
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34.)

Felek kijelentik, hogy jelen vállalkozási szerződésben írtakat elolvasták, megértették és, mint szerződéses
akaratuknak mindenben megfelelőt, jóváhagyólag – a képviselet szabályainak figyelembevételével –
sajátkezűleg aláírták.

A jelen vállalkozási szerződés 10 számozott oldalból áll, és 3 eredeti példányban készült.
Kelt: Mohács, 2018. december „

„

________________________________
Mohácsi Torna Egylet 1888
Schmidt Zsuzsanna
ügyvezető elnök
Megrendelő

________________________________
cégnév
képviselő
beosztása
Vállalkozó
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