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Szerződés típusa: Vállalkozási szerződés 

 
Szerződés időtartama: 

 

A szerződés teljes időtartama 48 hónap.  

Alapmennyiség teljesítése: 

A megrendelés (BMR) kiadásától számított 90 napon belül Ajánlattevőnek Ajánlatkérő 

részére át kell adnia az NKH vagy jogutódja által kiadott elvi sorozat-átalakítási engedélyét, 

amely alapján haladéktalanul Ajánlattevő megkezdi a prototípus szerelvény gyártását.  

 

A BMR kiadásától számított 12 hónapon belül Ajánlattevőnek a forgalmi engedéllyel 

rendelkező prototípus szerelvényt át kell adnia Ajánlatkérő részére. 

A rövidebb teljesítési határidő a közbeszerzési eljárás során értékelési szempont. 

 

Az opciós mennyiségként megjelölt 2 db szerelvény gyártására vonatkozó megrendelés külön 

BMR kiadásával történik a prototípus szerelvény átadás-átvételét követően, amennyiben 

Ajánlatkérő a szükséges anyagi fedezetet biztosítani tudja.  

Az opciós mennyiség gyártásának határideje a megrendelés kiadásától számított 6 hónap. 

 

Rendes felmondás időtartama 30 nap. 

 

Tervezés és engedélyeztetés 

 

Nyertes Ajánlattevő feladata 3 db papír alapú műszaki tervdokumentáció – az átalakítási 

koncepció (I.), a műszaki kiviteli tervek (II.), valamint a járművek, illetve a módosított 

rendszerei (gépészeti és elektromos is) hosszú távú üzemeltetése érdekében elkészített 

karbantartási utasítás (III.) rendszerezett formában történő átadása. Nyertes Ajánlattevő 

feladata a prototípus és az azt követő járművekkel kapcsolatos engedélyeztetési feladatok 

elvégzése. 

 

Kivitelezés 

 

Nyertes Ajánlattevő feladata a kivitelezés elvégzése a közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

szakaszában a tárgyalást követően Ajánlatkérő által megküldött ajánlattételi felhívásban 

meghatározottak szerinti elvégzése. 

 

Nyertes Ajánlattevő feladata a prototípus és az azt követő járművekkel kapcsolatos 

engedélyeztetési feladatok elvégzése. 

 

Ellenérték megfizetése: 

 

A tervezés és engedélyeztetés díját az ajánlattétel során meg kell adni, ennek ellenértékét az 

igazolt műszaki teljesítést követően Ajánlatkérő a számla kézhezvételétől számított 30 napon 

belül, banki átutalás útján teljesíti. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a Ptk. szerinti 

kamatmértékkel. 
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A szolgáltatás ellenértékének kifizetése az Art. 36/A § hatálya alá tartozik. Megrendelőnek 

abban az esetben áll módjában a kifizetést teljesíteni, amennyiben részére a Vállalkozó 30 

(harminc) napnál nem régebbi eredeti NAV adóigazolást bemutat, megküld, vagy átad arról, 

hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a 

kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

 

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

 

Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős késedelmesen, nem vagy nem 

szerződésszerűen teljesít, az Ajánlatkérőt – jogfenntartással az ebből eredő, kötbéren felüli 

kártérítési igényére –kötbér illeti meg. 

 

Ajánlatkérő kötbérigényét érvényesíti (a kötbér esedékessé válása) különösen:  

� Vállalkozó késedelme esetében 

� Vállalkozó nem teljesítése esetében, amennyiben a Vállalkozó olyan 

okból, amelyért felelős nem teljesít  

� Vállalkozó nem teljesítése esetében, amennyiben Ajánlatkérő 

bizonyítható érdekmúlásra hivatkozva a teljesítésre nem tart igényt 

� Vállalkozó hibás teljesítése esetén 

 

A kötbér számításának alapja és mértéke: 

- késedelmes teljesítés: az általános forgalmi adó nélküli a tervezésre, 

engedélyeztetésre vonatkozó Vállalkozói Díj késedelmes teljesített értékére vetített 

értékére vetített napi 0,5%, de maximum összesen 15% mértékű 

- hibás teljesítés: az általános forgalmi adó nélküli a tervezésre, engedélyeztetésre 

vonatkozó Vállalkozói Díj napi 0,5%-val, de maximum összesen 15%-val megegyező 

mértékű 

- meghiúsulási kötbér: az általános forgalmi adó nélkül számított teljes Vállalkozói Díj 

20%. 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekről ajánlattevő kifejezetten tárgyalni kíván. 

Ajánlatkérő a tervezői feladatok meghiúsulása esetén a teljes Vállalkozói díjra vonatkozóan 

kíván kötbért érvényesíteni, tekintettel arra, hogy a tervezés vagy engedélyeztetés 

meghiúsulása egyben a kivitelezés meghiúsulását is jelenti. 

 

 

Szellemi alkotások joga 

 

A Tervező köteles gondoskodni arról, hogy a jelen Szerződés alapján létrejött szellemi 

alkotásokkal kapcsolatban sem a Tervezőnek, sem harmadik személynek nincs és — időbeli, 

területi és egyéb korlátozás nélkül — a jövőben sem lesz olyan szerzői vagy egyéb, a szellemi 

alkotások körébe tartozó joga, amely a Megrendelőt bármilyen módon vagy mértékben 

akadályozná a szellemi alkotások kizárólagos felhasználásában, ideértve a sokszorosítást, a 

számítógéppel és elektronikus adathordozóra történő másolást, valamint az átdolgozást is. A 

jelen pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzői jogokra, amelyek 

átruházása, illetve átszállása jogszabály erejénél fogva kizárt. A fenti kijelentés valóságáért, 

illetve kötelezettség teljesítéséért a Tervező kártérítési felelősséget vállal, egyben — időbeli, 
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területi és egyéb korlátozás nélkül — hozzájárul a műveknek a Megrendelő általi korlátlan és 

kizárólagos felhasználásához (beleértve a fentiek szerinti felhasználási módokat is).  

 

Tervező kifejezetten hozzá kell járulnia ahhoz, hogy Megrendelő a szellemi alkotást nem csak 

saját belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját üzemi tevékenysége körében 

használhatja fel, hanem nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel közölheti, harmadik 

személynek át, illetőleg tovább adhatja, harmadik személy részére további engedélyt adjon a 

mű felhasználására, annak átdolgozására. Az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga 

magában foglalja különösen a mű (mű részlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át-, 

illetve továbbtervezését, új tervdokumentációba való beépítését, beszerkesztését, 

betervezését. 

 

 

Jótállás:  

 

Ajánlatkérő a tárgyalások alapján határozza meg az elvárt jótállás mértékét, amely azonban 

nem lehet kevesebb, mint 24 hónap.  

 

Egyéb: 

 

Vállalkozónak a szerződés aláírásával nyilatkoznia szükség, hogy tudomása van arról, hogy 

Ajánlatkérőnél a fővárosi közösségi közlekedési intézményrendszer, valamint az autóbusz-

ágazat átalakítását célzó új szervezeti struktúra kialakítása van folyamatban, melyhez jelen 

Megállapodással kapcsolatosan minden támogatást, segítséget és nyilatkozatot megad, 

továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a BKV Zrt. egyoldalú jognyilatkozatával a BKK Budapesti 

Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, illetve az esetlegesen 

létrehozandó, a BKV Zrt. tömegközlekedés-üzemeltető, illetve az autóbusszal végzett 

közforgalmú személyszállítási feladatát átvevő gazdasági társaságot a jelen Megállapodásban 

saját helyébe léptesse. 


