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Jelen Megbízási szerződés a Megbízó és a Megbízott (továbbiakban: Felek) között jött létre
az alulírott napon, az alábbi feltételekkel:
Előzmények:
Felek előzményként rögzítik, hogy a Megbízó a Kbt. 115.§ (1) bekezdése alapján közbeszerzési eljárást folytatott le a „KanizsaBike” Közösségi Bérkerékpár Rendszer üzemeltetése során fődiszpécseri szolgálat ellátása, informatikai rendszer üzemeltetése, karbantartása, működtetése” tárgyban, amely eljárás nyertese a Megbízott lett. Ennek megfelelően a felek az
alábbi szerződést kötik meg egymással.
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1.1

A megbízás tárgya a „KanizsaBike” Közösségi Bérkerékpár Rendszer (a továbbiakban:
Rendszer) üzemeltetéséhez szükséges, az alábbiakban meghatározott központi szolgáltatások (a továbbiakban Központi Szolgáltatások) nyújtása a Megbízó részére.

1.2

A Megbízott a megbízást elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.1. pontban
meghatározott feladatot - a Megbízó igényeit figyelembe véve, a jelen szerződésben
rögzített feltételekkel - legjobb tudása szerint, a hatályos jogszabályok és speciális
szakmai, etikai szabályok betartásával ellátja, elvégzi.

1.3

A Megbízott kijelenti, hogy az 1.1. pontban meghatározott feladatok ellátására jogosult,
valamennyi előírt engedéllyel rendelkezik. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy
bármely olyan körülményt, - mely a jelen megbízási szerződés teljesítését akadályozza,
vagy valamilyen formában befolyásolja, - haladéktalanul írásban jelzi a Megbízó felé.

1.4

A Központi Szolgáltatások tárgyát az alábbi feladatok képezik:

1.4.1. Fődiszpécser szolgálat

A fődiszpécser szolgálat a Rendszer működéséhez kapcsolódó, Nagykanizsán működő diszpécser szolgálathoz kapcsolódó feladatokat lát el. A diszpécser szolgálatot a Megbízó látja el,
illetve biztosítja. Felek rögzítik, hogy a diszpécser szolgálat fő feladatit képezik
a) a telítettség, hibajelzések figyelése a szoftver alapján,
b) üzemeltetők és/vagy fődiszpécser értesítése,
c) minden bejövő hívás naplózása,
d) tájékoztatás nyújtása bejövő telefonhívásra,
e) bejelentés alapján a felmerült problémák megoldása (szükség szerint üzemeltető,
fődiszpécser, munkaállomás bevonásával).
Felek rögzítik, hogy a diszpécser szolgálaton felül szükséges a fődiszpécseri feladatkör ellátása is. A Megbízott fődiszpécser szolgálatot üzemeltet, mely ellátja a bérkerékpár-rendszer
szakmai felügyeletét.
Felek megállapodnak, hogy Megbízott az alábbi fődiszpécseri feladatokat látja el:
a) a Rendszer működésének felügyelete;
b) a diszpécser szolgálat szakmai szempontú felügyelet;
c) a Rendszer helyi üzemeltető személyzetének szakmai szempontú felügyelete;
d) az adatmentés felügyelete;
e) azonnali intézkedés a Rendszer meghibásodása esetén a diszpécser szolgálat
jelzése alapján;
f) a pénzügyi, informatikai, telekommunikációs, és GPS-rendszer szolgáltatóval
történő kapcsolattartás.
1.4.2. Informatikai rendszer üzemeltetése, karbantartása, működtetése
Felek megállapodnak, hogy a Megbízott az alábbi feladatokat látja el a Rendszer informatikai
rendszerének és kapcsolódó honlapok üzemeltetése tekintetében:
•

Informatikai rendszerek üzemeltetése és karbantartása
a) szerver biztosítása, és üzemeltetése;
b) adatbázis karbantartás;
c) SW frissítések telepítése;
d) biztonsági mentések;
e) rendszerhasználati statisztikák készítése a Megbízó előzetesen írásban jelzett
igényei szerint;
f) adatforgalom monitorozása a rendszer informatikai optimalizálása érdekében;
g) helyszínen nem megoldható informatikai rendszer hibák dokumentálása,
szükség esetén a javítás megszervezése;
h) anomáliák keresése;
i) rendszer biztonsági ellenőrzések elvégzése.

•

KanizsaBike honlap üzemeltetése és karbantartása
a) a honlap tartalomfeltöltése a Megbízótól származó képekkel, videókkal és
szöveges anyagokkal;
b) kisebb fejlesztések elvégzése (2óra/hó);
c) statisztikák készítése a weboldal használatáról, a honlap ergonómiájának
optimalizálása érdekében;

d) a honlapon elhelyezett hirdetések forgalmának mérése, és ezáltal a hirdetések
megjelenítésének dinamikus optimalizálása.
•

Informatikai rendszer és honlap üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra
biztosítása
A Megbízott az informatikai rendszer központi adattárát, és kommunikációs
alapjait biztosító szervert egy biztonságos, magas rendelkezési állású
szerverparkban helyezi el 24 órás felügyelettel.

A Megbízó megbízza Megbízottat, hogy a Rendszer működéséhez szükséges, az alábbiakban
részletezett adatkommunikációs és GPS szolgáltatásokat (a továbbiakban: Adatkommunikációs és GPS Szolgáltatások) nyújtsa Megbízó részére:
Az Adatkommunikációs és GPS Szolgáltatások tárgyát az alábbi feladatok képezik:
a) A Rendszer részét képező állomások és kerékpárok GSM alapú adatátvitele
A Rendszer állomásainak, illetve a kerékpárokban elhelyezett GPS modul működéséhez adatátvitelre szolgáló GSM előfizetés szükséges.
A szükséges SIM kártyák száma (a Rendszer szerződés aláírásakori állapota szerint): 10 (tíz) darab a terminálokba, és 80 (nyolcvan) darab a kerékpárokba.
b) A Rendszer részét képező kerékpárokban elhelyezett GPS-ek működéséhez
szükséges GPS szolgáltatás biztosítása
A Rendszer részét képező kerékpárokban elhelyezett GPS modul és a GPS szolgáltatást biztosító szoftver használatához követési díjat kell fizetni.
A kerékpárokban elhelyezett GPS modulok száma (a Rendszer szerződés
aláírásakori állapota szerint) 80 (nyolcvan) darab.

2. A szerződés időtartama
2.1. A Felek a jelen szerződés 1. pontjában rögzített szolgáltatást határozott időtartamra, a
szerződés aláírásának napjától kezdődően 36 hónapra kötik.

3. A Megbízó és a Megbízott jogai és kötelezettségei
3.1. A Megbízott kötelezettségei ellátása során köteles a Megbízó dolgozóival jó munkakapcsolatot kialakítani, velük együttműködni.
3.2. A Megbízott a jelen megbízási szerződésből eredő kötelezettségeit a hatályos jogszabályok alapján, a szerződésben meghatározott időtartamban köteles ellátni, a feladatok
ellátására rendelkezésére állni. A Megbízott esetleges akadályoztatását a lehető legrövidebb időn belül köteles a Megbízó felé jelezni. A Megbízott a rendkívüli helyzetek biztonságos és gyors kezelése érdekében tartalék szakember és műszaki kapacitás biztosításáról köteles gondoskodni.
3.3. A Megbízó nem korlátozza a Megbízott jogosultságát alvállalkozó bevonására. A Megbízott azonban legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megbízónak valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesíté-

sében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
3.4. A Megbízott a Kbt-ben meghatározottak szerint vehet igénybe a teljesítés során alvállalkozót, annak magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a szerződést a Megbízottnak kell teljesítenie. A teljesítés során az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg Megbízott saját teljesítésének arányát, azaz az 50%-ot. A Megbízott azt is tudomásul veszi, hogy a teljesítésben
részt vevő alvállalkozó sem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt, és kifejezetten kötelezettséget vállal, hogy az alvállalkozókkal megkötendő szerződés(ek)ben ezen kitételt, mint kötelező szerződéses feltétel,
szerepelteti.
3.5. A Megbízó jogai és kötelességei:
a)

A Megbízó biztosítja, hogy a Megbízott részére kellő időben a szükséges adatok
és információk rendelkezésre álljanak.

b)

Jelen szerződésben meghatározott megbízási díjat szerződésszerű teljesítés esetén
a jelen szerződésben meghatározott határidőig átutalja Megbízott számára. Késedelmes fizetés esetén a Megbízó a Ptk. 6:155.§ -ban (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles fizetni a késedelemmel érintett
napok arányában.

c)

A Megbízó a Megbízottat tájékoztatja jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos
minden lényeges körülményről.

3.6. A Megbízott a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatellátás során adatrögzítésre jogosult, melyre tekintettel adatfeldolgozói tevékenység körében adatkezelést
érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a
Megbízó mint Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Megbízó mint Adatkezelő, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
3.7. A Megbízottnak mint Adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.), valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között a Megbízó mint Adatkezelő határozza
meg.
3.8. A Megbízott mint Adatfeldolgozó köteles a munkája során tudomására jutott minden
üzemi (üzleti) és banktitkot, valamint Adatkezelőre, illetve ügyfeleire és tevékenységére
vonatkozó alapvető fontosságú információkat üzleti titokként kezelni és megőrizni.
Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a vállalkozás,
szolgáltatás, megbízás ellátásával összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése Adatkezelőre vagy más személyre hátrányos következménnyel járna.
4. Kötbér és biztosíték
4.1. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Megbízott olyan okból, amelyért felelős, nem teljesíti valamely a feladatok körébe tartozó kötelezettségét, meghiúsulási kötbért köteles fi-

zetni a Megbízó részére. Mértéke: a szerződés teljes időtartamára számított, áfa nélkül
számított ellenszolgáltatás 10 %-a.
A Megbízott mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
4.2. Teljesítési biztosíték: A szerződés szerinti, áfa nélkül, a szerződés teljes időtartamára
számított megbízási díj 5%-a. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg (ami a szerződés aláírásával egyező időpont) kell a megfelelő formában rendelkezésre bocsátani, és a szerződés időtartama +30 napig lehívhatónak kell lennie.
A biztosíték egyéb pénzügyi biztosítékként szolgál arra az esetre, ha a Megbízott a szerződés teljesítését megkezdi, de azt szerződésszerűen nem fejezi be, vagy meg sem kezdi a
teljesítést, továbbá, ha a Megbízó a Megbízottnak felróható okból a szerződéstől eláll,
vagy azt felmondja.

5. A Megbízott felelősség vállalása
5.1. A felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott tevékenységének ellátása során a Ptk.ban foglaltak szerint tartozik felelősséggel.
5.2. Megbízott teljes kártérítési felelősséggel tartozik minden, gondatlan vagy szakszerűtlen,
vagy nem a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végzett szolgáltatással, vagy
adatfeldolgozással Megrendelőnek, vagy bármely harmadik személynek okozott kárért.

6. Fizetési feltételek
6.1. Megbízási díj
6.1.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat a jelen szerződés 1. pontjában
megjelölt feladatok ellátásáért nettó ……….,- Ft havi megbízási díj illeti meg.
6.1.2. A díj Megbízott minden költségét magába foglalja, többletmunka elszámolására Megbízott nem jogosult. A Felek rögzítik, hogy a díjak teljes körűek, vagyis magukban
foglalnak minden megbízotti kifizetési igényt.
6.1.3. Abban az esetben, amennyiben a Megbízott a megbízási díját alulprognosztizálja, az
ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át a Megbízóra, és ez nem
mentesíti az I. osztályú teljesítési kötelezettség alól.
6.2. A fizetés módja
6.2.1. Az ellenszolgáltatás teljesítése a teljesítésigazolás kiállítását követően, a szerződésszerűen és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számla alapján a Kbt. 135.§ (2), (5)(6), (11) bekezdése, alvállalkozó igénybevétele esetén Kbt. 135.§ (3) bekezdése, a Kbt.
135.§ (7) bekezdéseiben foglaltak, valamint jelen szerződésben foglalt feltételek szerint
történik.
6.2.2. A Megbízó a teljesítésre vonatkozóan az adott hónapot követő hónap 5. napjáig teljesítés-igazolást állít ki. A Megbízó által aláírt teljesítés-igazolást követően a Megbízott a

megbízási díjról egyösszegű számlát köteles kiállítani. A Megbízó a benyújtott és a teljesítés igazolásokkal ellátott számla ellenértékét a számla kézhezvételét követő 30 napon belül, átutalással egyenlítik ki Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 135. § (1)
bekezdése szerint.
6.2.3. A számla formátumára a magyar jog előírásai az irányadóak, azaz csak olyan számlát
fogad be a Megbízó, amelyik befogadására a magyar jog szabályai szerint jogosult.
6.2.4. A Megbízó, amennyiben a Megbízott a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:
a) a Megbízott legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy
mekkora összegre jogosult az ellenértékből;
b) a Megbízott legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az
általa a teljesítésbe a Kbt.138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora
összegre jogosultak az ellenértékből;
c) a Megbízó felhívja a Megbízottat, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a
teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy
amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a
továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban,
nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi
együttes adóigazolást;
d) a Megbízó a megbízotti és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla
kézhezvételét követő harminc napon belül közvetlenül utalja át a Megbízottnak és
alvállalkozóknak;
e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha a Megbízottnak vagy alvállalkozónak a
kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, a Megbízó a
megbízotti, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az
Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.
6.2.5. A Megbízott tudomásul veszi, hogy
a)

nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés 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 Kivitelező adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

6.3. Teljesítés igazolása
6.3.1. A feladat teljesítését Megbízó akkor és olyan módon tekinti elfogadottnak, ha a jelen
szerződésben vállalt feladatok megfelelő minőségben megvalósulnak, és azok
teljesülését a Megbízó igazolja. A teljesítés igazolására a Megbízó kötelezettségvállalási
szabályzata alapján az érintett szakterületen teljesítés igazolásra jogosult személyek
közül Megbízó képviselője által meghatározott személy(ek) jogosult(ak).
6.3.2. A havi teljesítési igazolást a Megbízó az adott hónapot követő hónap 5. napjáig köteles
kiadni Megbízott részre, amennyiben a Megbízott által a havi jelentés a tárgyhó 3.
napjáig a Megbízó részére megküldésre került és azt Megbízó elfogadta.

7. Titokvédelem
7.1. A Megbízott magára nézve kötelezőnek ismeri el, hogy a jelen Szerződés teljesítése során tudomására jutott, a Megbízóra és annak mindennemű tevékenységére vonatkozó
vagy azzal bármiféle összefüggésbe hozható, továbbá a Megbízó üzletfeleiről tevékenysége során megismert információkat megőrzi, a jelen Szerződés keretében tudomására
jutott tényeket és adatokat a Megbízó írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyek
részére nem szolgáltatja ki.
7.2. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatkörébe utalt ügyekben a Megbízónak minden rendelkezésre álló vagy tudomására jutott információt, dokumentációt,
iratot és adatot átad.

8. A szerződés megszűnése
8.1. Jelen szerződés megszűnik a határozott időtartam elteltével.
8.2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az azonnali felmondás jogát kölcsönösen
a súlyos szerződésszegés esetére korlátozzák.
8.3. A Megbízó jogosult rendkívüli felmodással, azonnali hatállyal felmondani a szerződést,
amennyiben Megbízott szerződésbeli feladatainak ellátására alkalmatlanná válik, így
különösen:
•
•
•
•

csődeljárás alá kerül
végelszámolás alá kerül
vele szemben felszámolási eljárás megindítására került sor
amennyiben valamely szerződésből eredő kötelezettségét nem teljesíti
szerződésszerűen
• Adatfeldolgozó a titoktartási kötelezettségét neki felróható módon megszegi.

8.4. Súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá, ha:
a) a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával
valósul meg, amelyet a Megbízó a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése
során figyelembe vett; vagy
b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben tér el, amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna - szerződésmódosításként a Kbt vonatkozó szakaszai alapján (141. § (6) bekezdése szerint) lényeges módosításnak minősülne.
8.5. A Megbízó továbbá a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Megbízott nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely
nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
8.6. A felmondási nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerződést megszünteti, az azt követően
elvégzett munkák megtérítésére a Megbízott nem jogosult. A felmondás a Megbízott általi kézhezvételtől válik hatályossá.
8.7. A Megbízó jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, 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 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott 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 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
Ebben az esetben a Megbízott a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
8.8. A Megbízó köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.
8.9. A Megbízó a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapján köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon
szerződéses kötelezettségek teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és - adott esetben - a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését.
8.10. A Megbízó köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Megbízott a szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Megbízott olyan magatartásával,
amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.
8.11. Bármely fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli jognyilatkozattal (rendes felmondás), alapos okkal, indokolással, 90 napos határidővel a szerződést felmondani.
8.12. A jelen Szerződés megszűnése esetén Megbízott köteles minden, a Szerződés teljesítésével kapcsolatosan számára Megbízó által átadott eszközt, adatot, iratot, jelszót, szellemi vagy virtuális terméket haladéktalanul Megbízó részére átadni, függetlenül attól,
hogy a jelen Szerződésben foglalt feladatait teljesítette-e vagy sem.
8.6. A szerződés megszűnésekor a Felek kölcsönösen kötelesek elszámolni egymással.

9. Megbízási szerződés módosítása
9.1. Jelen szerződés módosítása – a vonatkozó előírások, így különösen a Kbt. 141.§-ban
foglaltak szerint – mindkét fél által történő cégszerű aláírással érvényes.
9.2. A szerződés módosítással kapcsolatos költségeket, és kiadásokat annak a szerződő félnek kell viselnie, akinek az érdekkörében felmerült okból a szerződés módosítására sor
került.
9.3. A Kbt. alapján semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Megbízottat
mentesítsék 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 a Megbízó átvállaljon a Megbízottat terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul
egyéb, a szerződés alapján a Megbízottat terhelő kockázatokat.
9.4. A Megbízott köteles 3 munkanapon belül írásban értesíteni Megbízót a szerződési feltételekben megadott bármely adat (név, székhely, bankszámlaszám, adószám, kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá bankszámlája számának, stb.) megváltozásáról.

10. Egyéb szerződéses feltételek
10.1. Jelen szerződés alapját és elválaszthatatlan részét képezi a Megbízó által lefolytatott
közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumai és Megbízott nyertes ajánlata. Felek
kikötik, hogy jogszabályi kötelezés esetet kivéve semmis minden olyan kikötés, amely
ellentétes a fentiekben felsorolt okmányok valamelyikével.
10.2. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés teljesítése alatt vagy azzal
kapcsolatosan vitás kérdések merülnek fel, úgy a felek elsősorban kölcsönös egyeztetések alapján igyekeznek a vitás kérdéseket rendezni.
10.3. Felek jogvita esetén a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése érdekében nem vesznek igénybe mediátori közreműködést, illetve jogvitájukat nem eseti vagy
állandó választott bíróság elé terjesztik, hanem amennyiben a közvetlen tárgyalások
nem vezetnek eredményre, felek perértéktől függően a Nagykanizsai Járásbíróság vagy
a Zalaegerszegi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
10.4. A Megbízott elfogadja az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
ellenőrzési jogosultságát. A Felek – a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról
szóló rendelkezések értelmében – megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés lényeges tartalmára vonatkozóan a tájékoztatást üzleti titokra hivatkozással nem tagadják
meg.
10.5. A Megbízott kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§
(1) bekezdés ba) pontja alapján értelmében átlátható szervezetnek minősül, mivel olyan
belföldi jogi személy, amely tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott
tényleges tulajdonosa megismerhető.

10.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv,
valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. előírásai irányadóak.
Jelen Szerződés öt, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből
három példányt a Megbízó, egy példányt a Megbízott kap kézhez.
Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.
Nagykanizsa, 2016. ………………..
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Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
Megbízó
Fitos István vezérigazgató

………………………………….
………….. / Megbízott
…………………………

