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Kbt. HARMADIK Része szerinti tárgyalásos eljárás a Kbt. 113. § (1) bekezdés 
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Főbb szerződéses feltételek 
 

1.      A Keretszerződés tárgyát a közbeszerzési eljárás részvételi és ajánlattételi felhívásában és 
közbeszerzési dokumentumaiban meghatározott munkák, azaz a „Tápkábel monitorozó 
rendszer (továbbiakban: Berendezés) telepítése, javítása és üzemeltetése a BKV Zrt. 
villamos vonalain” képezi, a Keretszerződésben foglaltaknak és az azok alapján leadott 
egyes megrendeléseknek megfelelően. 

 
Megrendelő megrendelések leadásával jogosult a Vállalkozótól a feladatokat 
megrendelni. 

 
A teljesítéséhez szükséges esetleges feszültségmentesítést Megrendelő biztosítja.  

 
Vállalkozó köteles feladatait a vonatkozó jogszabályok betartásával végezni, beszerezni a 
feladatok ellátásához szükséges valamennyi hatósági és egyéb engedélyt, és – 
amennyiben erre jogszabályi előírás alapján szükség van – a teljesítés helyére vonatkozó 
közműegyeztetést elvégezni. 
 

2.    Az egységárak összege a Keretszerződés aláírásától számított egy éven belül nem 
emelhető, ide nem értve a közvetlenül jogszabályi rendelkezésből eredő árváltozást. 
Ezen határidő elteltével Vállalkozó évente egy alkalommal, indokolással ellátva, legfeljebb 
a KSH által a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan kiadott fogyasztói árindexnek 
megfelelő mértékű áremelést kezdeményezhet Megrendelőnél, melynek elfogadásáról 
vagy elutasításáról Megrendelő dönt. 
A Keretszerződés aláírásától számítottan bármelyik fél kezdeményezheti az egységárak 
csökkentését, ideértve a közvetlenül jogszabályi rendelkezésből eredő árcsökkentést. 
Felek az árcsökkentésről közös egyeztetnek, annak elfogadásáról közösen döntenek. 
Az Áremelés/Árcsökkentés mértékét és az annak megfelelően kialakított egységárakat 
Felek írásban rögzítik. 

 
3.  A Vállalkozó megrendelésenként 1 db szabályszerűen kiállított számla kibocsátására 

jogosult a Keretszerződés szerint teljesített Szolgáltatás alapján. 
A számla a Megrendelő beszerzési megrendelési számának (BMR szám), valamint a 
Keretszerződés számának feltüntetésével az alábbi címre küldendő (a borítékon 
feltüntetve, hogy számláról van szó):  
BKV Zrt. 
Pénzügyi Főosztály Folyószámla Osztálya 
1980 Budapest, Akácfa u. 15. 
A BMR szám, valamint a Keretszerződés számának feltüntetése hiányában a Megrendelő 
jogosult a számlát azonosítatlanként visszaküldeni, az ebből eredő késedelem esetére a 
Megrendelőt késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. Kizárja továbbá 
Megrendelő késedelmét, ha a Vállalkozó által kiállított számla nem felel meg a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény előírásainak, a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint 
Keretszerződésben foglalt rendelkezéseknek. 
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Amennyiben a számlát Vállalkozó nem a fentiek figyelembevételével küldi meg, a nem 
szabályszerűen kiállított számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után. A 
tartalmi vagy formai hiba miatt visszaküldött számla javításának kézhezvételéig 
Megrendelő nem esik késedelembe. A fizetési határidő csak a hibátlan, Megrendelő által 
befogadott számlákra vonatkozik. 

 
A számla elengedhetetlen mellékletét képezi a teljesítési igazolás.  
 
Megrendelő a Számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül, banki átutalás 
útján teljesíti a fizetési kötelezettségét. A banki átutalás a Számlán megjelölt 
bankszámlára történik. A fizetés pénzneme az a pénznem, amelyben a Keretszerződés a 
Vállalkozói Díjat meghatározza. A fizetési kötelezettséget a Megrendelő bankszámlájának 
terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § szerinti 
kamatmértékkel.  

 
A Vállalkozó – a Kbt. 135. § (6) bekezdésének figyelembevételével – hozzájárul ahhoz, 
hogy a számlán megjelölt összegből levonásra kerüljön a jelen Keretszerződésben 
meghatározott, esetlegesen felmerülő kötbér illetve többletköltség általa elismert 
összege. 

 
4.      A teljesítés helye: a BKV Zrt. villamos vonalai, az egyes megrendelésekben 

meghatározottak szerint. (az adott megrendelésben meghatározott védendő 
vonalszakasz) 

 
  A Szolgáltatás teljesítésének, azaz a Keretszerződés és az az alapján a Megrendelő által a 

Vállalkozó részére leadott Megrendelések teljesítésének igazolása teljesítési igazolás  
kiállításával történik. 

 
5.       Felek a Keretszerződést mindkét fél általi aláírás napjától 36 hónapig terjedő, határozott 

időtartamra kötik. A Megrendelő a Keretösszeg -30 %-a összértékű Megrendelés 
kiadására kötelezettséget vállal azzal, hogy:  
- amennyiben a Vállalkozó nem emel kifogást, a Keretszerződés időbeli hatálya a 

Keretösszeg -30%-a összértékű Megrendelés kiadásáig meghosszabbításra kerül. 
Megrendelő legkésőbb az előző bekezdésben meghatározott időtartam lejártát 
megelőző 30. napig írásban tájékoztatja Vállalkozót arról,  

-  amennyiben nem emel kifogást, a Keretszerződés időbeli hatálya 
meghosszabbításra kerül.  

 

Felek rögzítik továbbá, hogy az előző bekezdésben meghatározott időtartam előtt 
megszűnik a Keretszerződés, amennyiben a jelen Keretszerződés alapján megfizetett 
Vállalkozói Díj a Keretösszeget eléri. Megrendelő ennek bekövetkezte esetén a Vállalkozót 
haladéktalanul értesíti.  

 

A Keretszerződést a Felek jogosultak – 90 napos felmondási idő betartásával – rendes 
felmondás útján megszüntetni.  
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Amennyiben Megrendelő a Keretszerződést rendes felmondással megszünteti, a -30% 
eltéréssel figyelembevett Keretösszeg időarányosan értendő. 
A Keretszerződés rendes felmondása esetén Vállalkozó köteles a felmondási idő alatt 
kiadott Megrendelések teljesítésére is. Vállalkozó az így kiadott és teljesített 
Megrendelések ellenértékére jogosult, semmilyen egyéb költség vagy kár felmerülésére 
nem hivatkozhat, azzal kapcsolatos igényt nem érvényesíthet. 

 

Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős késedelmesen, nem vagy nem 
szerződésszerűen teljesít, a Megrendelő a Vállalkozóval szemben – jogfenntartással az ebből 
eredő, kötbéren felüli kártérítési igényére – késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási 
kötbérigényt érvényesít.  
A késedelmi kötbér mértéke napi 0,5 %, de összesen legalább 10%, a meghiúsulási, valamint a 
hibás teljesítési kötbér mértéke pedig egyaránt legalább 15%. A 15%-os kötbérmértéken felült 
vállalt hibás teljesítési kötbér mértéke értékelési szempontként kerül értékelésre. 

 
A Vállalkozó a Szolgáltatásra vonatkozóan a Ptk. 6:171. §-a alapján jótállást vállal, melynek 
időtartama az ajánlatban meghatározottak szerint kerül megállapításra (értékelési szempont). 

 
 


