VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Székhelye: H-1134 Budapest, Váci út 45. B. épület
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043108
Bankszámlaszáma: KHB 10402142-49555557-57541131
Adószáma: 12147715-2-44
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő vagy NÚSZ)
másrészről a [ ]
Székhelye: [ ]
Cégjegyzékszáma: Cg. [ ]
Bankszámlaszáma: [ ]
Adószáma: [ ]
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó vagy Partner)
(együttesen a továbbiakban: Felek) között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek
mellett:
1. A szerződés előzménye
1.1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban:
Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást indított NÚSZ dokumentum-, és
folyamatkezelést támogató rendszer bevezetése, támogatása/2018. tárgyában. Az
eljárás nyertese Vállalkozó lett.
2. A szerződés tárgya, teljesítési határidő
2.1.

Vállalkozó - az 1. számú mellékletet képező Műszaki Specifikáció alapján, az ott
leírt szoftver- és hardverkörnyezet figyelembevételével elvállalja a műszaki
specifikációban meghatározott teljesítmény- és egyéb követelményeknek megfelelő
rendszer elkészítését, telepítését, karbantartását (hibaelhárítását), oktatását a 2. sz.
mellékletben foglalt Ajánlatnak megfelelően (a továbbiakban: Munka/Rendszer).
Felek Ajánlatnak a Vállalkozó az eljárásban tett nyertes ajánlatát tekintik.
2.1.1. A szerződés teljesítésére vonatkozó határidőket az alábbi táblázat
tartalmazza:

Ajánlati elem

teljesítési határidő

A műszaki specifikációban meghatározott rendszer bevezetésére
vonatkozó (tesztelt éles verzió átadása beleértve az oktatást is)

éles indulás határideje:
szerződéskötést követő 6.
hónap

36 hónapra vonatkozó követés és támogatás

36 hónap (éles indulás
időpontjától számítva)
folyamatosan köteles teljesíteni

Lehívható keretbe tartozó szolgáltatások

eseti megrendelés tartalmazza
a határidőt

Felek rögzítik, hogy a Rendszert jogi és műszaki értelmemben oszthatatlannak
tekintik, ezért a részteljesítést kizárják. Ez a rendelkezés irányadó a
szerződésszegés jogkövetkezményeinek alkalmazása során is. Vállalkozó
résszámla kibocsájtására, jelen szerződés 5. pontja szerint jogosult.
2.1.2. A jelen szerződés 2. sz mellékletében szereplő ártáblázat szerinti mérnökóra
támogatás estében a Vállalkozó által teljesítendő feladatra vonatkozó
specifikációt, teljesítési határidőt és időszükségletet a 3.1 pont szerinti eseti
megrendelés tartalmazza. Az eseti megrendelés kibocsátását megelőzően
Megrendelő jogosult Vállalkozótól előzetes kalkulációt kérni a feladatra
vonatkozó időszükséglet tekintetében, de nem köteles elfogadni azt.
A jelen pont szerinti mérnökóra támogatás a bevezetést követő időszakban a
szerződés hatálya alatt hívható le. A szerződés időbeli hatályának lejárta a már
kibocsátott eseti megrendelést nem szünteti meg, annak teljesítésére a
szerződést megfelelően alkalmazzák Felek.
2.2 Vállalkozó kijelenti, hogy megkapott valamennyi olyan adatot és információt a
Megrendelőtől, amely a Munka szerződésszerű teljesítéséhez szükséges.
3. Díjazás
3.1. Szerződésszerű teljesítés esetén Vállalkozó a jelen szerződés 2. sz. mellékletét
képező ártáblázat szerinti díjazásra jogosult az 5.1 pont szerinti ütemezésnek
megfelelően.
Felek rögzítik, hogy Megrendelő az ártáblázat szerinti mérnökóra támogatás keret
terhére eseti megrendelés kibocsátására jogosult a 2.1.2 pontban meghatározottak
szerint. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy egyidejűleg több eseti megrendelést is
bocsáthat ki.
A mérnökóra támogatás megrendelésére Megrendelő kötelezettséget nem vállal. A
mérnökóra támogatás esetén a díjazás az ártáblázat szerinti óradíj alapulvételével az
eseti megrendelésnek megfelelően történik. Az eseti megrendelésben meghatározott
munka mennyisége és a megrendelés alapján a teljesítés nem haladhatja meg az
ártáblázatban meghatározott becsült óraszámot.
3.2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Munkát az Ajánlatban foglalt díj ellenében végzi.
A díj tartalmazza a Megbízott megbízás ellátásával kapcsolatos valamennyi díját és
költségét. Megbízott a jelen pont szerinti díjon felül tevékenysége ellátásával
kapcsolatosan további díjazásra, illetve költségtérítésre nem jogosult.
3.3. A 3.1. pont szerinti díjazás a jelen szerződésben meghatározott Munkára vonatkozik
– ide értve az esetleges többletmunkával kapcsolatos valamennyi költséget is –, és
tartalmazza a Vállalkozónál a teljesítéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi
költséget (így különösen, de nem kizárólag a teljesítési helyszín(ek)re történő
kiszállás díját), amelyre figyelemmel a Vállalkozó a jelen szerződésben
meghatározott feladata ellátásához további költségtérítésre nem jogosult.
3.4. Amennyiben Vállalkozó a szerződés szerinti szolgáltatási kötelezettségét nem
teljesíti vagy késedelmesen teljesíti vagy hibásan teljesíti, Megrendelő a jelen
pontban meghatározott kötbérek érvényesítésére jogosult. A kötbér alapja minden
esetben az adott részmunka Ajánlat szerinti ára. Az adott részmunkával kapcsolatos
kötbér összege nem haladhatja meg a részmunka Ajánlat szerinti árának 50%-át.
Hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbér a kötbéralap 0,5%-a naponta a hiba
elhárításáig minden nap

Késedelmes teljesítés esetén: késedelmi kötbér kötbéralap 0,5%-a naponta a
szerződésszerű teljesítésig.
Meghiúsulási kötbér esetében: kötbéralap 20 %-a.
4. A Szerződés időbeli hatálya
4.1. Felek rögzítik, hogy a szerződés határozott időre jön létre. A szerződés megszűnik a
rendszer Megrendelő által igazolt átadását követő 36. hónap utolsó napján. A 3.1
pont szerinti eseti megrendelés kibocsátására a szerződés időbeli hatálya alatt
jogosult Megrendelő a 2.1.2 ponttal összhangban.
4.2. Amennyiben az utolsó eseti megrendelésben meghatározott teljesítési határidő a
szerződés 4.1 pontja szerinti időbeli hatályán túlnyúlik, a szerződés időbeli hatálya az
utolsó eseti megrendelésben meghatározott feladat szerződésszerű teljesítéséig tart.
5. Fizetési feltételek
5.1. Vállalkozó számla benyújtására szerződésszerű teljesítés esetén az 5. pontban
meghatározottak szerint az alábbi ütemezésnek megfelelően jogosult:
Az alábbi mérföldkövek szerződésszerű teljesítésének Megrendelő általi igazolását
követően Megrendelő egy-egy részszámlát állíthat ki:
1.
2.
3.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Licencek leszállítása
Rendszer testreszabása és bevezetése
Support évente

A support éves díjáról a számlát Vállalkozó a tárgyévet megelőző év december 15.
napját követően jogosult kiállítani.
A 3.1 pont szerinti eseti megrendelések esetében Vállalkozó eseti megrendelésenként
szerződésszerű teljesítést követően eseti megrendelésenként 1 számlát jogosult
benyújtani.
Megrendelő a szerződésszerű teljesítésről a vállalatirányítási rendszerében (SAP)
pénzügyi teljesítési igazolást (továbbiakban: teljesítési igazolás) állít ki és küld meg
Vállalkozónak.
Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a teljesítési igazolás Megrendelő
vállalatirányítási rendszerén (SAP) alapuló szabványos nyomtatvány, amelyet a
Megrendelő részéről a jelen szerződés tárgyát képező szállítás szerződésszerű
teljesítésének igazolására jogosult személy aláírásával lát el.
Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy számlát benyújtani Megrendelő által
kiállított teljesítési igazolás átvételét követően jogosult, mely teljesítési igazolás a
Vállalkozó számlájának szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletét képezi.
Vállalkozó a számlát a teljesítési igazolás kézhezvételétől számított 5 munkanapon
belül köteles kiállítani és - az 5.3. pontban hivatkozott mellékletével - benyújtani, a
Megrendelő Pénzügyi- és Számviteli Osztályához (H-1134 Budapest, Váci út 45. B.
épület, Pénzügyi- és Számviteli Osztály).
Vállalkozó által kiállított számlát a Megrendelő – a beérkezést követően – ellenőrzi.
Ha a Megrendelő a számlát vagy annak valamely tételét, illetve részét alapos
indokkal kifogásolja, akkor az erről szóló írásbeli értesítést követően Vállalkozó a
nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul köteles új számlát kiállítani. A
vitatott tételek vagy részek, illetve azok összege vonatkozásában Megrendelő és

5.7.

5.8.

5.9.
5.10.
5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

Vállalkozó egyeztetni köteles. A jelen alpont szerinti esetben Megrendelő fizetési
késedelme kizárt.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a számla kifizetését nem tudja
teljesíteni, és a számlát Vállalkozónak visszaküldi abban az esetben, ha a számla nem
tartalmazza bármely szükségszerű és elválaszthatatlan (különösen az 5.3. pont
szerinti) mellékletet, vagy a számla nem a Megrendelő Pénzügyi- és Számviteli
Osztályának került megküldésre. A Megrendelő fizetési késedelme ez esetben is
kizárt.
Megrendelő a Vállalkozó által szabályszerűen kiállított és hivatkozott melléklettel
megküldött számláját annak kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül köteles
kiegyenlíteni.
A számla Megrendelő általi késedelmes kiegyenlítése esetén Vállalkozót a Ptk.
szerinti késedelmi kamat illeti meg.
A Vállalkozó a Munka teljesítését követően jogosult számlát benyújtani a jelen 5.
pontban foglalt feltételek alapján.
Felek megállapodnak, hogy a Partner jelen szerződés alapján NÚSZ által teljesítendő
kifizetésekre vonatkozó követeléseinek elévülési ideje a Partner számlájának fizetési
határidejétől számított 1 (egy) év.
Felek rögzítik, hogy Vállalkozót nem illeti meg zálogjog a vállalkozói díj
biztosítására a Megrendelőnek azokon a vagyontárgyain, amelyek a jelen szerződés
következtében esetlegesen birtokába kerültek.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt. 135. § a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 2003. évi XCII.
törvény 36/A. § rendelkezéseinek megfelelően, átutalással kerül sor.
A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján a Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy
a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megbízó
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről az
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

6. Általános rendelkezések
6.1. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul
értesíteni, amely a Munka határidőre történő teljesítését veszélyezteti vagy gátolja. A
jelen pontban írt esetben Vállalkozó csak akkor teljesíthet a jelen szerződésben
szereplő határidőhöz képest később, ha e vonatkozásban Megrendelő előzetes írásos
jóváhagyásával rendelkezik. Vállalkozó a jelen pontban írt esetben kizárólag a
Megrendelő előzetes írásos jóváhagyása birtokában mentesülhet a kötbérfizetési
kötelezettség alól.
6.2. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a Munka végzéséhez szükséges hatósági
engedéllyel/engedélyekkel, melye(ke)t a jelen szerződés teljes időtartama alatt
köteles érvényben tartani, és szükség esetén a Megrendelőnek bemutatni. Vállalkozó
kijelenti, hogy tevékenysége a hatályban lévő érvényes szabványoknak,
jogszabályoknak és egyéb előírásoknak megfelel.
6.3. Vállalkozó valamennyi, a Munka részét képező részmunkára a szerződésszerű
teljesítéstől számított12 hónap teljes körű jótállást biztosít.

6.4. Vállalkozó csak ajánlata és a Kbt-ben foglalt szabályok szerint jogosult alvállalkozót
bevonni a teljesítésbe. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkát az érvényben lévő
munkavédelmi előírások betartása mellett végezhet, illetve a biztonságtechnikai
feladatok betartásáról is köteles gondoskodni. Felek rögzítik, hogy ezen kötelezettség
megszegéséből vagy elmulasztásából eredő, illetve Vállalkozó felróható
magatartásából eredő valamennyi kár vagy hátrányos jogkövetkezményért
Vállalkozó tartozik felelősséggel és helytállási kötelezettséggel.
7. A teljesítés módja és annak igazolása
7.1. Vállalkozó a Munkát a jelen szerződésben, illetve az előírt és szükséges szakmai
képzettség és alkalmasság alapján köteles ellátni.
7.2. Abban az esetben, ha Megrendelő az átadás-átvétel (ide értve a hiányosság, illetve
hiba orvoslása miatt megismételt átadás-átvételt) során a szerződésszerű teljesítést
állapítja meg, kiadja az 5.2. pont szerinti teljesítési igazolást.
7.3. A teljesítési igazolás kibocsátásával Megrendelő nem mond le a szerződésszegésből
eredő igények érvényesítésének jogáról.
7.4. A NÚSZ szervezeti nagyságára tekintettel Felek rögzítik, hogy amennyiben a NÚSZ
hibát észlel a teljesítésben, jogosult azt a hiba felfedezésétől számított 3 (három)
hónapon belül közölni a Partnerrel, a közölt hibát ez esetben késedelem nélkül
közöltnek kell tekinteni.
8. A szerződés megszűnése és a szerződésszegéssel kapcsolatos rendelkezések
8.1. Jelen szerződés megszűnik az alábbi esetekben:
a Munka szerződésszerű teljesítésével a 4.1. pontban foglaltak szerint;
a Felek erre irányuló, írásban rögzített közös megegyezése esetén, a közösen
meghatározott időpontban;
8.1.3 rendkívüli felmondással, a felmondás napján (8.3 pont);
8.1.4 rendes felmondással (8.2 pont)
8.1.5 a 8.15. pontban foglalt esetben.
8.1.6 Megrendelő a szerződéstől eláll.
8.2. A NÚSZ Zrt. jogosult jelen szerződést rendes felmondással 30 napra írásban
indoklás nélkül felmondani.
8.3. Amennyiben Vállalkozó nem tesz eleget jelen szerződésben foglalt
kötelezettségeinek, Megrendelő e szerződésszegés tényét írásban - ezen alpontra
történő hivatkozással - feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével felhívja
Vállalkozót a szerződésszegő magatartás vagy állapot megszüntetésére. Ha
Vállalkozó ezen meghatározott határidőig nem tesz eleget kötelezettségének,
Megrendelő jogosult a jelen szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani
(rendkívüli felmondás). Megrendelő a jelen szerződés rendkívüli felmondása esetén a
szerződéstől való elállás esetére meghatározott (3.4. pont szerint) meghiúsulási
kötbér érvényesítésére jogosult a Vállalkozóval szemben.
8.4. Partner köteles a szerződésszegésből eredő károk megtérítésére a NÚSZ számára. A
szerződésszegésért való kárfelelősség körében a Partner köteles a NÚSZ-nál és/vagy
harmadik személynél keletkezett teljes kárt megtéríteni. A Partner nem hivatkozhat
arra, hogy egy körülmény az ellenőrzési körén kívül eső, amennyiben például, de
nem kizárólag, az a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségei alapján
tevékenységéhez kapcsolódik, egyebekben az egyes körülmények azon megítélésére,
hogy a Partner ellenőrzési körén kívül esnek-e, a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
8.1.1
8.1.2

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.4.1. Amennyiben a Partner hibás vagy késedelmes teljesítésére hivatkozással a
NÚSZ nem teljesíti, vagy csak részben teljesíti a jelen Szerződésben vállalt
kötelezettségét, úgy az nem minősül szándékos szerződésszegésnek a NÚSZ
részéről.
Amennyiben a Partner a jelen szerződésen kívül okoz kárt a NÚSZ-nak és/vagy
harmadik személynek, úgy azt a szerződésszegéssel okozott kártérítés szabályai
szerint köteles megtéríteni.
Ha Megrendelő a jelen szerződés szerinti elállási jogával élt, Megrendelő
meghiúsulási kötbért érvényesíthet Vállalkozóval szemben, melynek mértéke a 3.4
pontban szerepel.
Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől elállni, amennyiben Vállalkozó késedelme
meghaladja a 10 napot, vagy amennyiben a szerződés szerinti teljesítési határidő
lejártát megelőzően nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó kizárólag olyan
számottevő késedelemmel tudja szerződést teljesíteni, a hibát elhárítani, amely
késedelem mellett Megrendelőnek már nem áll érdekében a szerződés teljesítése.
Ezekben az esetekben Megrendelő a 8.3 pontban meghatározottal azonos mértékű
kötbér érvényesítésére jogosult.
Megrendelő a 8. pont szerinti kötbért, illetve a kötbér mértékét meghaladó értékű
kárigényét jogosult – a Kbt. rendelkezésivel összhangban – beszámítással
érvényesíteni Szállító még ki nem fizetett számlájával szemben.
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésen kívüli, egymással szemben más
jogviszonyból keletkező, lejárt követeléseiket jelen jogviszonyból eredő
elszámolásaik során beszámítással érvényesíteni jogosultak.
Partner kifejezetten és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy
a NÚSZ jogszabály kijelölése alapján a köz érdekében eljáró, nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű feladatot végző kizárólagos állami tulajdonban álló
gazdálkodó szervezet, amely tevékenységét a jogszabályok rá vonatkozó előírásai,
valamint a tevékenységének központi költségvetésből történő finanszírozását
szabályozó szerződéseknek megfelelően kell, hogy végezze, és ezen tevékenységből
származó bevételét a központi költségvetés számára köteles megfizetni.
Felek jelen Szerződés aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul megállapodnak
abban, hogy a NÚSZ vezető tisztségviselőjének felelősségét – a törvény által
lehetővé tett körben - kizárják az e jogviszonyával összefüggésben harmadik
személynek okozott károkért, az esetleges károsulttal szemben kizárólag a NÚSZ
felel. A Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben a NÚSZ vezető tisztségviselője e
jogviszonyával összefüggésben Partnernek kárt okoz (ideértve azt az esetet is, ha a
kár a vezető tisztségviselőnek felróható magatartás eredményeként megvalósuló
szerződésszegés következménye), ezért kizárólag a NÚSZ tartozik felelősséggel. A
NÚSZ vezető tisztségviselőit terhelő, az általuk okozott kárért való felelősség jelen
pont szerinti korlátozása kizárólag a Felek jelen szerződés szerinti jogviszonyában
érvényes és hatályos, és nem érinti a Felek között már fennálló vagy a jövőben
létrejövő szerződésekkel kapcsolatos, vagy szerződésen kívül okozott kárért való
felelősséget. A NÚSZ vezető tisztségviselője a jelen pontban rögzítettek szerinti
felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.
A Partner jelen Szerződés
aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy lemond azon jogáról,
hogy a NÚSZ vezető tisztségviselőjével szemben felelősségének megállapítása vagy
marasztalása iránt bármilyen igényt érvényesítsen. A NÚSZ vezető tisztségviselője a
jelen pontban rögzítettek szerinti felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.
Felek a NÚSZ szerződésszegése esetére teljes mértékben kizárják a NÚSZ vezető
tisztségviselőjének felelősségét. Felek kölcsönösen és kifejezetten kizárják a felek

azon jogát, hogy bármelyik fél jelen szerződést megtámadja arra való hivatkozással,
hogy az ezen pontban foglalt igényérvényesítésről való lemondás miatt a szolgáltatás
és az ellenszolgáltatás között feltűnő értékaránytalanság lenne.
8.12. Felek megállapodnak, hogy amennyiben (i) a NÚSZ és a Magyar Államot, mint
megrendelőt képviselő szervezet közötti, jelen szerződés alapján a NÚSZ által
teljesítendő kötelezettség finanszírozásához kapcsolódó szerződés („Finanszírozási
Szerződés”) a tárgyidőszakra vonatkozóan nem kerül megkötésre, vagy (ii) a
Finanszírozási Szerződés megszűnik, illetve megszüntetésre kerül, vagy (iii) a
Finanszírozási Szerződés alapján nyújtott finanszírozás bármely okból
felfüggesztésre kerül és ezen esetkörök bármelyikének bekövetkezése
eredményeképpen a NÚSZ forráshiánya miatt a NÚSZ a jelen szerződés
megszüntetéséről dönt, úgy a Partner előzetesen, a jelen szerződés aláírásával
tudomásul veszi, hogy Megrendelő a jelen szerződést azonnali hatállyal, rendkívüli
felmondással felmondhatja. Partner kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy
ilyen esetben a NÚSZ-szal szemben kártérítési, kártalanítási, kötbér vagy egyéb
hasonló jogcímen igényt, követelést nem támaszthat. A Partnert ebben az esetben is
megilleti a NÚSZ által igazoltan teljesített szolgáltatások (szállítás) jelen szerződés
szerinti ellenértéke.
8.13. A szerződés aláírását követően Megrendelő kérheti a Vállalkozó végleges
ajánlatában tett nyilatkozatok (különösképpen: szakmai ajánlat, követelmények
megfelelőségi nyilatkozata táblázatban az A oszlopban X-szel jelölt elemek)
gyakorlatban történő igazolását (bizonyítását).
Megrendelő a bizonyításra vonatkozó igényéről a szerződés hatályba lépésétől
számított 7 napon belül írásban tájékoztatja Vállalkozót. Megrendelő a
tájékoztatásban megjelöli a bizonyításra kitűzött határidőt, amely nem lehet későbbi
a tájékoztatás megküldésétől számított 10. naptári napnál. Felek a bizonyításról
jegyzőkönyvet vesznek fel.
A bizonyítás elmulasztása, sikertelensége esetén, vagy Vállalkozó végleges
ajánlatában történt valótlan állítás esetén Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ
el, melynek következményeként Megrendelő a szerződéstől elállhat és a 3.4. pont
szerinti mértékű meghiúsulási kötbért érvényesíthet.
8.14. A Megbízott súlyos szerződésszegése okán Megbízó azonnali hatállyal felmondja
továbbá a szerződést, ha szükséges, olyan felmondási idővel, amely lehetővé teszi,
hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
a) a Megbízottban 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) pontjában
meghatározott valamely feltétel;
b) a Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott valamely feltétel.
8.15 Felek rögzítik, hogy a szerződés megszűnik, amennyiben Megrendelő a Kbt. 143. §-a
szerint a szerződést felmondja, vagy attól eláll.

9. Értesítések és képviselők

9.1. Felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést - vagy más közlést
- írásban kötelesek megküldeni a másik fél részére személyes kézbesítéssel; vagy
postán ajánlott küldeményként; illetve telefaxon vagy e-mail-en. A kézbesítés
időpontjának személyes kézbesítés esetén a címzett fél általi személyes átvétel
időpontját, telefax esetében a sikeres küldést igazoló adási jelentésben szereplő
időpontot, ajánlott postai küldeménynél legkésőbb a postára adást követő 5. (ötödik)
munkanapot, míg e-mailes értesítés esetén a címzett fél szerverére történő
megérkezés időpontját kell figyelembe venni.
9.2 Megrendelő kapcsolattartó(i)nak neve, címe, telefonszáma:
név:
cím:
tel.:
E-mail:
9.3 Vállalkozó kapcsolattartóinak neve, címe, telefonszáma:
név: [ ]
cím: H-[ ]
tel.: +36 [ ]
E-mail: [ ]
10. Titoktartás
10.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés előkészítése, teljesítése vagy
megszüntetése érdekében rendelkezésre bocsátott dokumentumokról másolatot nem
készíthet, a felesleges munkapéldányokat köteles megsemmisíteni, továbbá az átvett
dokumentumokat a teljesítés után Megrendelőnek köteles visszaadni.
10.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályi kötelezettségek keretei
között, a szerződés időtartama alatt - továbbá annak bármely okból történő
megszűnése esetén időbeli korlátozás nélkül, a továbbiakban is - harmadik
személlyel nem közli, nem hozza nyilvánosságra, nem reprodukálja semmilyen
formában a szerződés teljesítése során tudomásra jutott - legyen az akár szóbeli, akár
írásos - műszaki, jogi, üzleti információt, tényt, adatot, dokumentumot, információt ideértve, de nem csak erre korlátozva a know-how-t, költségekre, eljárásokra,
tervekre, adatrendszerekre vonatkozó információkat, számítógépes programokat –
kivéve, ha a közléshez Megrendelő előzetesen, írásban hozzájárult, vagy ha azok
jogszabályi, valamint bírósági vagy más hatósági rendelkezés alapján közérdekűnek
minősülnek.
10.3. Felek megállapodnak abban, hogy a 10.1.-10.2. pont szerinti adatok, információk
stb. üzleti titoknak minősülnek és azokat bizalmasnak minősítik.
10.4. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 10. pont szerinti titoktartási kötelezettség –
amennyiben van(nak) - az alvállalkozó(k)ra is kiterjed.
10.5. A jelen 10. pont szerinti titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követő
korlátlan ideig fennmarad.
11. Záró rendelkezések
11.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a jelen szerződésben
foglaltakhoz képest adataikban változás következik be, vagy amennyiben a szerződés

szerinti kötelezettségeik teljesítését befolyásoló bármely körülmény következik be,
úgy azt írásban haladéktalanul közlik a másik Féllel.
11.2. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, ez a jelen
szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti, kivéve, ha a Felek ezen
rendelkezés nélkül a jelen szerződést nem kötötték volna meg.
11.3. Partner tudomásul veszi, és előzetesen elfogadja, hogy a NÚSZ-t a jelen
Szerződésben a NÚSZ szerződése vagy jogszabály alapján más jogi személy
helyettesítheti, illetve helyette a jelen szerződésbe jogutódként, vagy engedményezés
vagy szerződés-átruházás eredményeképpen beléphet. Partner vállalja, hogy a jelen
szerződés alapján nyújtandó szolgáltatásokat megszakítás nélkül biztosítja a NÚSZ
értesítésében megjelölt helyettesítő személy, vagy engedményes, illetve jogutód felé.
A Partner ezúton előzetesen hozzájárul más jogi személyre történő szerződésátruházáshoz.
11.4. Felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket
egymással tárgyalásos úton rendezik. Eredménytelen tárgyalás esetén Felek
érdekeiket bírósági úton érvényesítik a polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezései
alapján.
11.5. Jelen szerződés módosítására csak a Felek arra felhatalmazott képviselői jogosultak
és a módosítást írásban kell rögzíteni.
11.6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
11.7. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésre kizárólag a jelen szerződés és annak
mellékletei irányadók, így nem válik a szerződés részévé semminemű olyan szokás,
amelynek alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és
semmilyen gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Nem válik továbbá a
szerződés tartalmává semmiféle, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés
alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.
11.8. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyában közöttük korábban létrejött szóbeli
megállapodások a jelen szerződés létrejöttével hatályukat vesztik.
11.9. Jelen szerződés törzsszövege és annak mellékletei közötti ellentmondás esetén
elsősorban a törzsszöveg, másodsorban a Műszaki Specifikáció, harmadsorban a
további mellékletek irányadók.
11.10.
Szerződés a mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba. Amennyiben
felek nem azonos időpontban írják alá a szerződést, a szerződés a későbbi aláírás
napján lép hatályba.
Felek jelen szerződést, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Budapest, 201... ………………… hó …. napján

...............................................

..............................................

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
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Vállalkozó

Mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki Specifikáció
2. számú melléklet: Ajánlat (Vállalkozó nyertes ajánlata)

