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KERETMEGÁLLAPODÁS 

 
 
A jelen keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) létrejött  
 
egyrészről a  

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Székhely:: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. 
Cégjegyzékszám: 01-10-043037 
Adószám: 12154481-4-44 
Csoportazonosító szám: 17781372-5-44 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

 
másrészről a 
 

…………………………. 
Székhely:  
Cégjegyzékszám:  
Adószám:  
Bankszámlaszám:  
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 

 
 
között (a továbbiakban együttesen: Felek) az alulírott helyen és időpontban az alábbiak szerint. 

 
PREAMBULUM 
 
Felek rögzítik, hogy Megrendelő „Ikarus 280 és 435 típusú csuklós autóbuszok szükség 
szerinti vázjavítása, hatósági vizsgafelkészítése és vizsgáztatása” tárgyban 
keretmegállapodás megkötésére irányuló nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le uniós értékhatár 
alatti eljárásrendben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
alapján, a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 
307/2015. (X. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott 
eltérésekkel. 
 
Megrendelő kijelenti, hogy a Korm. rendelet 18. §-a alapján jogosult a jelen Keretmegállapodás 
megkötésére irányuló eljárás lefolytatására és a Keretmegállapodás megkötésére. 
 
Felek jelen keretmegállapodást a Megrendelő által BKV Zrt. T-463/16. számú eljárás eljárást 
megindító felhívása, a Vállalkozó részére rendelkezésre bocsátott egyéb közbeszerzési 
dokumentumok, illetve Vállalkozó által benyújtott ….-án kelt ajánlata alapján kötik.  
 
 
1. KERETMEGÁLLAPODÁS HÁTTERE ÉS ELŐZMÉNYEI 
 
1.1.   Megrendelő a Preambulumban foglaltak szerint Keretmegállapodás megkötésére irányuló 

közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként került jelen Keretmegállapodás 
megkötésére. (első rész) 
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A keretmegállapodásos eljárás második részének a lebonyolítása a Korm. rendelet 18. § (3) 
bekezdése alapján ajánlattételi felhívás megküldésével történik. Megrendelő, mint 
ajánlatkérő a konkrét járművek (a továbbiakban: Jármű) vázjavítása, hatósági 
vizsgafelkészítése és vizsgáztatása kapcsán felmerülő beszerzési igénye vonatkozásában 
ajánlattételi felhívást küld a jelen Keretmegállapodásban részes Vállalkozók, mint 
ajánlattevők részére műszaki dokumentációval, a konkrét Jármű helyszíni megtekintését 
biztosítva. 
 
Vállalkozó csak a jelen Keretmegállapodásban foglalt vázjavítási és vizsgafelkészítési 
egységárral azonos vagy annál kedvezőbb árakat alkalmazhat az adott vázjavítási, hatósági 
vizsgafelkészítési és vizsgáztatási feladatra benyújtott árajánlata során.  
 
A konkrét Jármű vázjavítási, hatósági vizsgafelkészítési és vizsgáztatási feladatira adott 
ajánlatokat Megrendelő értékeli és a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot benyújtó 
ajánlattevő részére beszerzési megrendelést (a továbbiakban Megrendelés) ad ki, mely – a 
jelen Kertemegállapodással együtt értelmezve – egyedi szerződésnek minősül. 
 
Vállalkozó teljesítést csak a Jelen Keretmegállapodásos eljárás második része eredményeként 
kiadott Megrendelés alapján végezhet. A teljesítés során, a Vállalkozó által elkészített 
árajánlat jóváhagyására a Jármű honos divíziójának és a Forgalmi és Műszaki Főosztályának 
képviselői együttesen jogosultak. 

 
 
2. KERETMEGÁLLAPODÁS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE, MEGRENDELÉS 

 
2.1 Jelen Keretmegállapodás tárgya: az 1. számú mellékletben foglalt Ikarus 280 és 435 típusú 

csuklós autóbuszok vázjavítása, hatósági vizsgafelkészítése és vizsgáztatása a 
Megrendelő által a jelen Keretmegállapodásban foglaltak szerint. 

 
2.2 Mennyiségek  

16 db/24 hónap (-37,5%) 
 
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen Keretmegállapodás alapján 
beszerzett mennyiség nem éri el a Keretmegállapodásban előirányzott teljes mennyiséget, a 
Keretmegállapodás nem maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesés a Vállalkozó 
kockázatát képezi. Vállalkozó kijelenti, hogy a Keretmegállapodás megkötését megelőző 
közbeszerzési eljárás során a jelen pontban meghatározott kockázat ismeretében nyújtotta 
be ajánlatát, és határozta meg annak tartalmát. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy nem él a 
Megrendelővel szemben semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel a Keretmegállapodás 
nem maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesés miatt. 

 
2.3 Megrendelések 

 
Az egyes Megrendelésekben Megrendelő köteles megjelölni a Vállalkozó részére 
azon feladatokat melyek elvégzésére az adott Megrendelés irányul, továbbá a 
teljesítés határidejét, a teljesítési helyet, valamint az egyéb, az adott Megrendelés 
leadásával megrendelt feladatokra vonatkozó feltételeket. Vállalkozó az egyes 
Megrendelések teljesítést befolyásoló részére, azaz a Megrendelés tárgyára, 
mennyiségére, teljesítési határidőre vonatkozóan a kézhezvételétől számított 1 
munkanapon belül észrevételt tehet. Megrendelő jogosult – a jelen pontban 
foglaltakra is tekintettel – a Megrendelést annak kiadását követő 2. munkanapig 
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módosítani, illetve visszavonni. Módosítás esetén Vállalkozó a módosított 
Megrendelésben foglaltak szerint köteles teljesíteni, a módosított Megrendelés újbóli 
módosítására nincs lehetőség. Amennyiben Megrendelő a Megrendelést 2 
munkanapon belül nem módosítja vagy törli, Vállalkozó köteles az eredeti 
Megrendelésben foglaltak szerint teljesíteni. 

 

 A Megrendelés kiadására Megrendelő jelen Keretszerződés 3. számú mellékletében 
meghatározott képviselője jogosult. 

 
Vállalkozó a Megrendelő által elektronikus úton küldött Megrendelések fogadását a 
……. e-mail címen biztosítja.   
 

A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelés Vállalkozó jelen pontban 
meghatározott e-mail címére történt közlését a Megrendelő elektronikus levelezési 
rendszere által küldött kézbesítési visszaigazolás igazolja,  

 
 
3. KERETMEGÁLLAPODÁS IDŐBELI HATÁLYA 

 
Jelen Keretmegállapodás hatálya a mindkét fél általi aláírástól számított 24 hónapig tart. 
 

A Keretmegállapodás alapján kötött egyedi vállalkozási szerződések időbeli hatálya nem 
haladhatja meg a Keretmegállapodás időbeli hatályát.  

 
4. KERETMEGÁLLAPODÁSOS ÁR, KERETÖSSZEG 

 
4.1. Jelen Keretmegállapodás tárgyát képező feladatok irányadó maximált díjait felek a 

Vállalkozó által megajánlott, a jelen Keretmegállapodás 2. sz. mellékletét képező tételes 
anyag és munkadíjat tartalmazó egységárak (a továbbiakban: Egységár) alapján határozzák 
meg. 
 

4.2. A Vállalkozó által megajánlott maximális vázjavítási,hatósági vizsgafelkészítési és 
vizsgáztatási díj összege IK280 típus esetén: ………………..Ft+áfa/Jármű, azaz …….. 
forint plusz általános forgalmi adó per Jármű. 
 
A Vállalkozó által megajánlott maximális vázjavítási,hatósági vizsgafelkészítési és 
vizsgáztatási díj összege IK435 típus esetén: ………………..Ft+áfa/Jármű, azaz …….. 
forint plusz általános forgalmi adó per Jármű. 

 
Felek a jelen Keretmegállapodás keretösszegét 128 millió Ft+áfa, azaz 
százhuszonnyolcmillió forint plusz általános forgalmi adó összegben határozzák meg. 
 

4.3. Az egyes Járművek vázfelújítására és hatósági vizsgafelkészítésére Vállalkozó közös 
hibafelvétel útján a Keretszerződés 1. sz. mellékletében részletezett munkafolyamatok és 
az abban rögzített Egységárak figyelembe vételével kell árajánlatát benyújtania, amely 
azonban nem haladhatja meg a jelen Keretmegállapodás 2. sz. mellékletében 
meghatározott Egységárakat. 
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4.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Keretmegállapodásban foglalt Egységár, valamint az 
az alapján kalkulált vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó jelen Keretmegállapodás 
és az annak hatálya kötött egyedi vállalkozási szerződések teljesítése kapcsán felmerült 
mindennemű költségét és kiadását, a 4.5 pontban részletezett hatósági díjak kivételével. Az 
Egységárak a jelen Keretmegállapodás hatálya alatt nem emelhetők. 
 

4.5. A gépjármű-vizsgáztatással kapcsolatosan felmerült költségek és azok kifizetéséről szóló 
igazolásait, valamint az újabb 1 év időtartamra érvényesített forgalmi engedélyt 
Vállalkozónak a teljesítés igazoláshoz mellékelnie kell. Ennek hiányában Megrendelő a 
vizsgáztatáshoz kapcsolódó díjak kifizetését megtagadhatja. Hatósági díj alatt – jelen 
Keretmegállapodás szerint a 2. sz. mellékletben felsorolt – a mindenkori hatályos 91/2004. 
(VI. 29.) GKM rendelet szerinti költségek értendők. 

 
 
5. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
5.1. Vállalkozót a Keretmegállapodás teljesítése érdekében együttműködési kötelezettség terheli.  

 
5.2. Vállalkozó kötelezi magát a Megrendelések teljes körű teljesítésére, továbbá kötelezettséget 

vállal a vállalt teljesítési határidő betartására.  
 

5.3. A fentiek teljesítése érdekében a Vállalkozó vállalja az alábbi feltételeket. 
a) Vállalkozó lehetővé teszi Megrendelő, vagy egy általa meghatalmazott személy 

számára, hogy bármely ésszerű időpontban megtekinthesse a Járművek 
vázjavításának, vizsgafelkészítésének folyamatát, helyszínét és ha azt Megrendelő 
szükségesnek látja, ott a megfelelőségre vonatkozó vizsgálatokat végezzen.. Ehhez 
a Vállalkozó köteles minden ésszerű segítséget és eszközt megadni. 

b) Amennyiben a vizsgálat eredménye nem megfelelő, vagy minőségi hiba gyanúja 
merül fel, úgy újabb elmarasztaló eredmény esetén a további vizsgálat a költségeit 
is a Vállalkozó köteles fizetni, ellenkező esetben a vizsgálat költségei Megrendelőt 
terhelik. 

c) Megrendelő ilyen esetekben Vállalkozó egyidejű értesítése mellett átruházhatja az 
anyagok, szerkezetek, berendezések vizsgálatának jogát más független intézetre.  

d) Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az 
elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben Megrendelő a 
kérdéses Jármű átvételét megtagadhatja.  

 
5.4. Vállalkozó köteles tűrni, hogy Megrendelő a szükségesnek tartott, hatályos jogszabályokban 

meghatározott ellenőrzési feladatokat elvégezze. 
 
5.5. Vállalkozó az észlelést követően haladéktalanul köteles írásban jelezni akár közvetlenül 

Megrendelőnek, minden olyan tényt, vagy körülményt, amely a szerződés teljesítési 
határidejének csúszását, a Megrendelői utasítások módosítását, vagy egyéb szerződésszegést 
eredményezhetnek, vagy amelyek egyéb más módon kihatással lehetnek a szerződés 
teljesítésére, illetve az elvárt minőségre. Az értesítésnek ki kell térnie az előidéző okokra, a 
kedvezőtlen hatások várható mértékére, a kedvezőtlen hatások megszüntetésének, 
mérséklésének Vállalkozó által javasolt lehetséges módjára és a kármegelőzésre és 
kárenyhítési javaslatra. Vállalkozó indokolt esetben – szükség szerint egy alkalommal - a 
fenti értesítést kiegészítheti legfeljebb az értesítés Megrendelőnek történő megküldését 
követő tizenöt (15) napon belül. 
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5.6. Vállalkozó teljes körűen felel az általa elvégzett munkáért, a teljesítés során alkalmazott 
vázjavítási technológia megfelelő minőségéért.  

 
5.7. Vállalkozó a tevékenysége során köteles olyan számú szakképzett, betanított és 

segédmunkaerőt biztosítani, ami biztosítja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek 
megfelelő, és határidőben történő elvégzését. 

 
 
6. A TELJESÍTÉS HELYE ÉS HATÁRIDEJE 
 

A Felek megállapodnak abban, hogy a konkrét teljesítési határidők a Megrendelésben 
kerülnek meghatározásra. 
 
Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 131. § (2) 
bekezdésére figyelemmel rögzítik, hogy Vállalkozó ajánlata – az Egységárakon kívül – a 
következő, értékelés alá esett ajánlati elemeket tartalmazta:  
Vállalási határidő: …… naptári nap 
 
A Felek megállapodnak, hogy az egyes vázjavítási, hatósági vizsgafelkészítési és vizsgáztatási 
feladatok elvégzésének határideje nem haladhatja meg az ajánlat értékelési elemeként 
meghatározott vállalási határidőt, azaz a ….. napot. 
 

 
7. KÉSZRE JELENTÉS, MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

 
7.1. a) A minőségi átadás-átvétel minőségi bizonylat (a továbbiakban: Minőségi Bizonylat) 

kiállításával, a Megrendelő erre jogosult, a BKV Zrt. Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési 
Igazgatóság Forgalmi és Műszaki Főosztály Járműműszaki Osztály, Járműműszaki 
Csoportjának munkatársai által a Vállalkozó telephelyén, a készre jelentéstől számított 3 
munkanapon belül, a délelőtti műszakban (06:00 – 14:00), indokolt esetben, Megrendelő 
jóváhagyása esetén a délutáni műszakban (14:00 – 22:00) történik. Felek rögzítik, hogy a 
minőségi és mennyiségi vizsgálat költségei egy alkalommal a Megrendelőt terhelik (Minden 
további alkalom szükségessége esetén Megrendelő 75.000 Ft-tal jogosult a megfizetendő 
Vállalkozói Díj csökkentésére). A Megrendelő a teljesítést minőségi, műszaki szempontból 
megvizsgálja, és a vizsgálat alapján felfedezett hiányosságokat, hibákat, a hibás 
munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági, 
jótállási igényeket jegyzőkönyvben (a továbbiakban: Átadás-átvételi Jegyzőkönyv) rögzíti, és 
arról a Vállalkozót írásban értesíti. Vállalkozó köteles a Megrendelővel a közösen felvett 
hiba- és hiánylista alapján a szükséges javításokat a kitűzött határidőre, saját költségére 
elvégezni. Megrendelő Minőségi Bizonylatot csak az Átadás-átvételi Jegyzőkönyvben 
rögzített hibák kijavítását követően állítja ki. 

 
b) A mennyiségi átvétel a Megrendelő telephelyén történik a minőségi átadás-átvételt 
követően. Erre végátvételi jegyzőkönyv (továbbiakban: Végátvételi Jegyzőkönyv) kiállításával 
kerül sor, amelyen a Felek az átadás-átvételt aláírásukkal igazolják, és az aláírás alatt a nevüket 
olvasható, nyomtatott betűkkel is feltüntetik. A Megrendelő megbízottja a teljesítést 
mennyiségi szempontból megvizsgálja, a vizsgálat alapján felfedezett hiányosságokat 
jegyzőkönyvben (a továbbiakban: Jegyzőkönyv 2.) rögzíti, és arról a Vállalkozót írásban 
értesíti. Megrendelő a Teljesítés igazolást csak a Jegyzőkönyv 2.-ben rögzített hiányosságok 
pótlását követően állítja ki.  
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Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó általi teljesítés időpontja a mennyiségi átadás-
átvétel lezárása, azaz a Végátvételi Jegyzőkönyv aláírásának napja. 
 
Felek rögzítik, hogy a Teljesítési Igazolás, a Jegyzőkönyv 1. és 2, valamint a Végátvételi 
Jegyzőkönyv aláírására jogosult személyt Megrendelő a Megrendelésben határozza meg. 

 

7.2. A Járművek csak a sikeres vizsgák után adhatóak ismét forgalomba, ezért a Megrendelő 
részéről a Járművek visszavételének feltétele az újabb 1 év időtartamra érvényesített 
forgalmi engedély és műszaki adatlap a környezetvédelmi felülvizsgálattal és menetrend 
szerinti (korábban közforgalmú) személyszállításra alkalmasság megállapításával az 5/1990. 
(IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete szerint. (Betelt forgalmi engedély esetén 
csak műszaki adatlap és környezetvédelmi adatlap.) 

 

7.3. Vállalkozónak a vázjavítás és a vizsgafelkészítés során minden Jármű esetén az adott Jármű 
munkalapján tételesen fel kell tüntetnie a cserélt alkatrészek cikkszámozott tételes listáját és 
ezt csatolni kell az átadás átvételhez (Végátvételi Jegyzőkönyvhöz). 

7.4. A kiszerelt, lecserélt alkatrészeket Vállalkozó a vizsgáztatást követő átvételig köteles 
megőrizni és a javított jármű átvételt végző személy részére bemutatni, illetve kérésére 
átadni. 
 

 
8. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
8.1. Megrendelő – az alábbiakon túl esetlegesen szükséges – részletes fizetési feltételeket a 

Megrendelésekben határozza meg. 
 
8.2. A Megrendelő meghatalmazása alapján a Vállalkozó eljárhat a szerződésszerű feladatok 

elvégzéséhez szükséges hatósági, szakhatósági engedélyek beszerzésének ügyében. A 
hatósági engedélyek díjainak pénzügyi elszámolása a hatósági díjak kifizetését igazoló 
számla alapján utólag történik. 
 

8.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 30 

(harminc) napon belül- figyelemmel a Kbt. 135.§ (1) valamint (3) és (6) bekezdéseiben 
és Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra -, banki átutalás útján teljesíti a fizetési 

kötelezettségét. A banki átutalás a számlán megjelölt bankszámlára történik. A fizetés 
pénzneme az a pénznem, amelyben jelen Keretmegállapodás 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. 

8.4. A jelen Keretmegállapodás és annak alapján kiadott Megrendelésekben meghatározott 
ellenérték kifizetése az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. tv (a továbbiakban: Art.) 36/A § 
hatálya alá tartozik. Megrendelőnek abban az esetben áll módjában a kifizetést teljesíteni, 
amennyiben részére a Vállalkozó a tényleges kifizetés időpontjától számítottan 30 (harminc) 
naptári napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő 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. 

8.5. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó – a Kbt. 135. § (6) bekezdésének 
figyelembevételével – hozzájárul ahhoz, hogy a számlán megjelölt összegből levonásra 
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kerüljön a jelen Keretmegállapodásban meghatározott, esetlegesen felmerülő kötbér illetve 
többletköltség összege.  

 
9. KÖTBÉR, TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK 
 
9.1. 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 – a Megrendelésben meghatározottak 
szerint kötbérigényt érvényesít. Vállalkozó abban az esetben mentesül a kötbérfizetési 
kötelezettség alól, ha a szerződésszegést kimenti. 

 
9.2. A kötbér számításának alapja: a Megrendelésben meghatározott, áfa nélkül számított 

Vállalkozói Díj. 
 

9.3. Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős késedelmesen – nem a konkrét 
egyedi szerződésben meghatározott határidőben - teljesít a Vállalkozó Járművenként napi 
80 000 Ft, azaz nyolcvanezer forint, de legfeljebb Járművenként összesen 1 600 000 Ft, 
azaz egymillió-hatszázezer forint mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a 
Megrendelőnek. Késedelmes teljesítésnek minősül különösen, ha a Vállalkozó a jelen 
Keretmegállapodás 10.2. pontjában meghatározott határidőn belül jótállási 
kötelezettségének teljesítését nem kezdi meg, vagy az előírt határidőnél később fejezi be. 

 
9.4. A Vállalkozó a Megrendelésben meghatározott, áfa nélkül számított Vállalkozói Díj 30%-

ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért 
felelős nem teljesít. A teljesítés meghiúsulásának minősül különösen, ha a Vállalkozó jótállási 
kötelezettsége keretében a hibát a jelen Keretmegállapodás 10.2. pontjában 
meghatározottak szerint nem javítja ki, vagy a hibás alkatrészt nem cseréli ki. 

 
9.5. A Vállalkozó a Megrendelésben meghatározott, áfa nélkül számított Vállalkozói Díj 30 %-

ával megegyező mértékű, de legalább 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint hibás teljesítési 
kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős nem a jelen 
Keretmegállapodásban foglaltaknak megfelelően, azaz nem szerződésszerűen teljesít. 
Hibás teljesítésnek minősül az is, amennyiben a hiba jótállás kötelezettség teljesítése körében 
merül fel, hibás teljesítési kötbér ebben az esetben is jelen pontban foglaltak szerint 
érvényesíthető.  

 
Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy Megrendelő hibás teljesítési kötbér iránti 
igénye érvényesítése esetén is jogosult egyéb szavatossági igényei érvényesítésére. 

 
9.6. Megrendelő kötbérigényét érvényesíti (a kötbér esedékessé válása) különösen:  
 

 Vállalkozó késedelme esetében, amennyiben a Megrendelő írásban póthatáridőt ad, annak 
eredménytelen elteltével, póthatáridő hiányában a kötbér megfizetésére való írásbeli 
felszólítással, továbbá, amennyiben a kötbér összege késedelmes teljesítés esetére kikötött 
maximális kötbérösszeget elérte.  

 Vállalkozó nem teljesítése esetében, amennyiben a Vállalkozó a magatartására 
visszavezethető okból nem teljesít. a kötbér megfizetésére való írásbeli felszólítással 

 Vállalkozó nem teljesítése esetében, amennyiben a Megrendelő bizonyítható érdekmúlásra 
hivatkozva a teljesítésre nem tart igényt, a kötbér megfizetésre való írásbeli felszólítással,  
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 Vállalkozó hibás teljesítése esetén, amennyiben a Megrendelő írásban póthatáridőt ad a 
hiba kijavítására, annak eredménytelen elteltével, póthatáridő hiányában a kötbér 
megfizetésére való írásbeli felszólítással. 

 
Az esedékessé vált kötbér után a Vállalkozó a jelen Keretmegállapodás 9.4 pontja szerinti 
késedelmi kamatot köteles fizetni. 
 

9.7. A kötbér esedékessé válásával a Megrendelő – a Kbt. 135. § (6) bekezdésének 
figyelembevételével – a Vállalkozónak Megrendelésből eredően járó Vállalkozói Díj összegét 
a kötbér összegével csökkentheti.  

 
9.8. A teljesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítés esetén amennyiben Megrendelőnek a 

Vállalkozóhoz címzett felszólítása eredménytelen marad, a Megrendelő jogosult ellátása 
biztosítása érdekében más vállalkozót igénybe venni. Amennyiben a Megrendelőnek emiatt 
költsége vagy kára származik, úgy azt a Vállalkozó köteles megtéríteni, illetve az árban 
jelentkező többletköltség is a mulasztásért felelős Vállalkozót terheli. 

 
 
10. JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK 
 
10.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Vállalkozásra vonatkozóan a Ptk. 6:171. 

§-a alapján jótállást vállal, melynek időtartama 12 hónap. 
 
A Megrendelő írásban értesíti a Vállalkozót a jelen Keretmegállapodás alapján létrejött egyedi 

vállalkozási szerződés teljesítésével jótállás keretében felmerülő bármely, a teljesítéssel 
kapcsolatos kifogásáról. Vállalkozó az értesítés kézhezvételét követően a lehető legrövidebb 
időn belül, de legkésőbb 2 munkanapon belül köteles megkezdeni jótállási kötelezettsége 
teljesítését, azaz a garanciális hibaszemlét megtartani, illetve a hiba kijavítását megkezdeni. 
Ezt követően a hiba kijavítására vállalt határidőn belül, de legkésőbb 3 munkanapon belül 
köteles a jótállási kötelezettségét teljesíteni és adott esetben javított egységet visszaszállítani 
a Megrendelő telephelyére. Jótállás keretein belül javításra kerülő Jármű, egység és 
mindennemű alkatrész és szállítási, valamint javítási költsége a Vállalkozót terheli.  
 

10.2. Abban az esetben, ha a fentiek szerint értesített Vállalkozó elmulasztja a hiba javítását a 
meghatározott határidőn belül, a Megrendelőnek jogában áll a Vállalkozó kockázatára és 
költségére megtenni a szükséges intézkedéseket, annak érdekében, hogy a hibát kijavítsa, 
vagy kijavíttassa anélkül, hogy a Vállalkozót az általa vállalt jótállási kötelezettségei teljesítése 
alól mentesítené. 

 
10.3. A jótállási idő kezdete a tényleges teljesítés időpontja, amely megegyezik a Végátvételi 

Jegyzőkönyvön szereplő dátummal. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a 
része, amely alatt Megrendelő a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási 
igény érvényesíthetőségének határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése 
(kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás 
következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 

 
 
11. FELMONDÁS 
 
11.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretmegállapodást — a másik Fél súlyos 

szerződésszegése esetén — írásban azonnali hatállyal felmondhatják. A Felek 
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megállapodnak abban, hogy súlyos szerződésszegésnek tekintik, ha bármelyik Fél - 
Megrendelő oldaláról különösen a jelen Keretmegállapodás 11.3 pontjában meghatározott 
esetek - a jelen Keretmegállapodásból fakadó lényeges kötelezettségét súlyosan és/vagy 
ismételten megszegi, kötelezettségei teljesítésével ismételten késedelembe esik vagy 
egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja.  

 
11.2. A Megrendelő, anélkül, hogy elveszítené jogát a szerződésszegés esetében őt megillető 

egyéb igényekre, a Vállalkozónak megküldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan, azonnali 
hatállyal felmondhatja a jelen Keretmegállapodást, illetve az egyedi vállalkozási szerződést 
a Vállalkozó kártérítése nélkül különösen: 

 hibás teljesítés esetén, amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására a 
jelen Keretmegállapodás 10. pontjában megjelölt határidőn, illetve a 
Megrendelő által meghosszabbított határidőn belül a hibát nem javítja ki,  

 ha a Vállalkozó késedelembe esik és a Megrendelő által írásban adott (vagy 
elfogadott) póthatáridő eredménytelenül járt le, 

 ha a Vállalkozó a késedelmes teljesítésének esetére kikötött maximális 
kötbérösszeget elérte,  

 ha a Vállalkozó – a Megrendelő erre vonatkozó előzetes, a következményekre 
történő írásbeli figyelmeztetése ellenére – nem teljesíti bármely más, 
szerződéses kötelezettségét, 

 ha a Vállalkozóval szemben csődeljárást indítanak, vagy felszámolási, 
végrehajtási, illetve végelszámolási eljárás alatt áll, kivéve, ha jogszabály tiltja, 

 ha Vállalkozó a jelen Keretmegállapodást megelőző közbeszerzési eljárásban az 
értékelés alá eső szempontokra adott vállalását nem teljesíti, 

 
11.3. Az ajánlatkérőként szerződő  fél jogosult és egyben köteles a Keretmegállapodást  

felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 
Keretmegállapodással érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

 nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés, k) pont, kb) 
alpontjában meghatározott feltétel, 

 nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés, k) pont, kb) 
alpontjában meghatározott feltétel. 
 

Amennyiben Megrendelő a fenti okokból felmondja a Keretmegállapodást, a Vállalkozó a 
Keretmegállapodás megszűnése előtt már teljesített Vállalkozás pénzbeli ellenértékére 
jogosult. 
 

11.4. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján Megrendelő köteles a Keretmegállapodást azonnali 
hatállyal felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a 
Keretmegállapodást megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 
közbeszerzési eljárásból. 

 
11.5. Fentieken túl a Keretmegállapodás megszűnésére irányadó a Ptk. 6:249. §-ában foglalt 

általános elállási jog is. Megrendelő az elállásra a teljesítés megkezdése előtt jogosult.  
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11.6. Jelen Keretszerződést a Felek jogosultak – 90 napos felmondási idő betartásával – rendes 
felmondás útján megszüntetni.  
 

11.7. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretmegállapodás bármely okból történő 
megszűnése esetén a Felek a jelen Keretmegállapodás megszűnésével kapcsolatban is 
kötelesek együttműködni. Erre tekintettel a jelen Keretmegállapodás megszűnésétől 
számított 1 (egy) héten belül a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni minden, a 
jelen Keretmegállapodás teljesítéséhez a Megrendelő vagy harmadik személy által 
esetlegesen átadott, rendelkezésre bocsátott dokumentációt és egyéb adatot, anyagot, 
dolgot, stb. 

 
12. A SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA 
 

A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a jelen Keretmegállapodás alapján létrejött 
szellemi alkotásokkal kapcsolatban sem a Vállalkozónak, 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 Vállalkozó kártérítési felelősséget 
vállal, egyben — időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül — hozzájárul a műveknek a 
Megrendelő általi felhasználásához (beleértve a fentiek szerinti felhasználási módokat is). A 
jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve a hozzájárulás megadásának 
ellenértékét a Vállalkozói Díj magában foglalja. 

 
13. JOGVITÁK ELDÖNTÉSE 
 

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretmegállapodás alapján felmerülő vitákat 
elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, 
a Felek a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) általános 
hatásköri és illetékességi szabályai szerint járnak el. 

 
14. AZ ÜZLETI TITOK VÉDELME 

 
14.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretmegállapodás teljesítése során vagy azzal 

összefüggésben tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan tényt, tájékoztatást, 
egyéb adatot, az azokból készült összeállítást, valamint védett ismeretet — beleértve a 
másik fél know-how-jába tartozó információkat is —,  amelyek nem közismertek vagy az 
érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhetők és 
amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése 
vagy nyilvánosságra hozatala a másik Félre vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra 
hátrányos következménnyel járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, vagy 
gazdasági érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné üzleti titokként (a továbbiakban: Titok) 
kötelesek kezelni. 

 
14.2. A Felek megállapodnak abban, hogy ennek megfelelően minden Titkot szigorúan 

megtartanak, és a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hoznak nyilvánosságra, 
illetéktelen személynek nem szolgáltatnak ki, és ilyen személy számára nem tesznek 
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hozzáférhetővé sem a jelen Keretmegállapodás hatályának fennállása alatt, sem azt 
követően. 

 
14.3. A Felek megállapodnak abban, hogy kötelesek gondoskodni arról, hogy a Titkot a velük 

jogviszonyban álló más személyek (például: munkavállalók, üzleti partnerek stb.) is üzleti 
titokként kezeljék, mind a jelen Keremegállapodás hatálya alatt, mind azt követően. 

 
14.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Feleket a jelen Keretmegállapodás bármely okból 

történő megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított meghatározatlan ideig 
terheli a titoktartási kötelezettség. 

 
14.5. Felek tudomással bírnak róla, hogy a Megrendelő az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján helyi 
önkormányzati közfeladatot ellátó szervnek minősül, s mint ilyen, a kezelésében lévő és 
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a 
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített 
információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes 
jellegétől, közérdekű adatnak minősül. 

 
15. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

   
15.1. A Felek megállapodnak abban, hogy – a Megrendelések kiadásával és az azzal kapcsolatos 

egyeztetések kivételével – a jelen Keretmegállapodás által megkívánt minden írásbeli 
értesítést a Felek mindenkori székhelyének / és a Vállalkozó levelezési címére 
(……………………)  kell megküldeni. Az erre a címre ajánlott, tértivevényes 
küldeményként postára adott értesítést, a kézbesítés megkísérlését követő 3. (harmadik) 
munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a tértivevény szerint a kézbesítés 
azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot 
nem vette át, vagy az átvételt megtagadta. 

 
15.2. A Felek rögzítik, hogy a kölcsönös együttműködésükkel összefüggő bármely lényeges 

információról haladéktalanul írásban (faxon, illetve e-mailben), visszaigazolható módon 
(postai úton történő kézbesítés esetében feladóvevénnyel és tértivevénnyel; személyes 
kézbesítés esetén átvételi elismervénnyel, amely az átvevő személy olvasható nevét és 
aláírását és az átvétel keltét tartalmazza) kötelesek a másik Felet értesíteni. 

 
15.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretszerződés kapcsolattartóit a 3. számú 

mellékletben rögzítik. Felek megállapodnak abban, hogy a 3. számú mellékletben 
meghatározott személyek változásáról írásban értesítik egymást, az nem minősül a 
Keretszerződés módosításának. 

 
16. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
16.1. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján kijelenti, hogy 
a) nem fizethet, illetve számolhat el a Keretmegállapodás 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 Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a Keretmegállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
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16.2. A jelen Keretmegállapodás, illetve a Megrendelés teljesítése során Vállalkozó alvállalkozót a 

Kbt. 138. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően jogosult igénybe venni. 
 

Vállakozó kijelenti, hogy a Keretmegállapodás, illetve a Megrendelés teljesítése során az 
alábbi alvállalkozókat veszi igénybe:  
 
1.) alvállalkozó neve: 
Székhelye: … 
Adószáma: … 
Bankszámlaszáma: … 
 
2.) alvállalkozó neve: 
Székhelye: … 
Adószáma: … 
Bankszámlaszáma: …  
 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Kbt. 138.§ (3) bekezdése alapján a jelen 
Keretmegállapodás teljesítésének időtartama alatt a Megrendelőnek minden további, a 
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelent, és a bejelentéssel együtt 
nyilatkozik arról, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya 
alatt.  
 

 
16.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretmegállapodásban nem szabályozott 

kérdések a Megrendelésben kerülnek szabályozásra. 
 

16.4. A jelen Keretmegállapodást, kizárólag írásban, közös megegyezéssel, a Kbt. 141. §-ára, és a 
közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 
307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak figyelembevételével lehet módosítani.  
  
Semmis a jelen Keretmegállapodás módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót 
mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak 
jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - 
alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy 
Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul 
egyéb, Keretmegállapodás alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. 

 
16.5. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. 

§ (5) bekezdésében foglaltak alapján, az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az állami vagy 
önkormányzati tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek 
vagyongazdálkodását, vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott 
beszerzéseket, és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a 
Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és 
jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik illetve amelyek a szerződés 
teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi 
gazdálkodó szervezetnél. 

 
16.6. Figyelemmel arra, hogy a Kbt. 142. § (4) bekezdése szerint a Közbeszerzési Hatóság a 

szerződés módosítására és teljesítésére vonatkozó, e törvényben meghatározott 
követelmények teljesülését a 187. § (2) bekezdés j) pontjában meghatározottak szerint 
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jogosult ellenőrizni és azok megsértése esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság, illetve a 
bíróság eljárását kezdeményezni [153. § (1) bekezdés c) pont, 175. §] a szerződő felek 
különös gondot és figyelmet fordítanak a teljesítés megfelelőségére és a dokumentálási 
kötelezettségre.  

 
16.7. Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű, úgy köteles a Keretmegállapodáshoz arra 

vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

16.8. Megrendelő kijelenti, hogy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak 
minősül. 
 

16.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontjában 
foglaltaknak megfelelően a Keretmegállapodást nyilvánosságra hozza és a 
Keretmegállapodást teljesítéséről a Kbt. 43. § (1) bekezdés f) pontban foglalt adatokat 
közzéteszi a Közbeszerzési Hatóság által vezetett Közbeszerzési Adatbázisban. 

 
16.10. Vállalkozó kijelenti, hogy a Keretmegállapodás aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb 

adatainak az Infotv. szerinti közzétételéhez. 
 
16.11. Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint 

amelyek jelen Keretmegállapodással együtt olvasandók és értelmezendők, és csatolás nélkül 
is a Keretmegállapodás mellékleteit képezik, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra: 

- Megrendelő részvételi és ajánlattételi felhívása, egyéb közbeszerzési dokumentumok; 

- a közbeszerzési eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatások, 

- tárgyalási jegyzőkönyv(ek); 

- Vállalkozó nyertes ajánlata. 

Felek rögzítik továbbá, hogy a Keretmegállapodás alapján kiadott Megrendelések tartalma 
nem lehet ellentétes a Keretmegállapodással, a Megrendelések tartalmát a 
Keretmegállapodással együttesen kell értelmezni. 

16.12. A jelen Keretmegállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
 1. sz. melléklet: Műszaki követelmények 
 2. sz. melléklet: Egységárak táblázata 
 3. sz. melléklet: Megrendelés kiadására jogosult képviselők, kapcsolattartók 
 
A Felek kijelentik, hogy a jelen Keretmegállapodást és a mellékleteit elolvasás és értelmezés után, 
mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen, szabályszerűen, az aláírásra jogosult képviselőik 
útján 4 db magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 
 
Budapest, 2017. ………………… „…” napja Budapest, 2017. …………„  ” napja 
  

 
 
 
 

 

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

Megrendelő 

 
 

Vállalkozó 
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3. számú melléklet 
 

Megrendelés kiadására jogosult személyek, kapcsolattartók 
 

1. Megrendelés kiadására Megrendelő alábbi képviselői jogosultak.  
 
………………………….. - ……………………….. 
Telefon: … 
Fax: 
E-mail: … 
 
…………………………… - ………. 
Telefon: … 
Fax: 
E-mail: …. 
 

 
2. Kapcsolattartók 

 
2.1. A Megrendelő részéről a jelen Keretmegállapodás vonatkozásában 

kapcsolattartásra kijelölt személy, vagy szervezet: 
 

………………………………. 
Telefon:  ……………. 
Telefax:  …………… 
E-mail:  ……………. 

 
2.2. A Megrendelő részéről műszaki, szakmai kérdésekben kapcsolattartásra kijelölt 

személy: 
 

……………………………… 
Telefon:  …………….. 
Telefax: …………….. 
E-mail:  ……………. 

 
2.3. A Vállalkozó részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: 

 
……………………………… 
Telefon: ……………… 
Telefax: ……………… 
E-mail:  ………………. 

 

 
 

 


