
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., 

adószám: 15311746-2-41, képviselője: Dr. Bendzsel Miklós elnök), mint Megrendelő, másik 

részről a Windor Bt. (székhelye: 1064 Budapest, Izabella u. 70. II/4., cégjegyzékszáma:     

01-06-114002, adószáma: 28212207-2-42, képviselője: Bácsi István), mint Vállalkozó 

kötöttek a mai napon az alábbi feltételek szerint: 

 

Bevezetés 

 

A Magyar Szabadalmi Hivatal, mint ajánlatkérő, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 

CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szabályainak alkalmazásával az EU Hivatalos 

Lapjában (2009/S 56-081176) 2009. március 21-én, valamint tájékoztatásul a Közbeszerzési 

Értesítőben (KÉ-4988/2009) 2009. március 27-én hirdetményként megjelent ajánlati 

felhívással, a közösségi értékhatárt meghaladó értékű, nyílt közbeszerzési eljárást indított 

szabadalmi leírások mesterpéldányainak elkészítése és kapcsolódó szolgáltatások tárgyában.  

 

A lefolytatott közbeszerzési eljárásban a szabadalmi leírások mesterpéldányainak elkészítése 

és kapcsolódó szolgáltatások tekintetében a Kbt. 57. § (2) bekezdésének b) pontjában 

foglaltak értelmében az összességében legelőnyösebb ajánlatot Vállalkozó, mint ajánlattevő 

nyújtotta be. 

 

 

1. A szerződés tárgya 

 

1.1. A szerződés szabadalmi leírások mesterpéldányainak elkészítése és kapcsolódó 

szolgáltatások elvégzésére irányul, az ajánlati dokumentációban részletezett Műszaki 

leírás és egyéb feltételek szerint. 

 

1.2. Az ajánlati felhívás értelmében az eljárás nyertes ajánlattevőjével megkötésre kerülő 

szerződés alapján évente kb. 25.000 oldal feldolgozására kerül sor, de ez a mennyiség 

évente legfeljebb 100 %-kal több is lehet. 

 

1.3. Megrendelőt megilleti az a jog, hogy az 1.2. pont szerinti mennyiségnél kevesebbet 

rendeljen, feltéve, hogy a hozzá, mint iparjogvédelmi hatósághoz benyújtott ilyen témájú 

kérelmek évenkénti összesített oldalszáma az adott mennyiséget nem éri el. 

 

 

2. A Vállalkozó kötelezettségei 

 

2.1. A Vállalkozó kötelezettsége a Megrendelő által havonta átadásra kerülő szabadalmi 

leírásokat a közbeszerzési eljárás dokumentációjában részletesen meghatározott műszaki 

és egyéb feltételeknek megfelelően elkészíteni és az általa az ajánlatában vállalt, de 

legfeljebb az átadástól számított 6 héten belül Megrendelőnek – ha a felek másban külön 

nem állapodnak meg a Megrendelő székhelyén – átadni. 
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2.2.  A Megrendelő minden esetben az átadáskor lajstromszámonként határozza meg, hogy a 

szabadalmi leírást mennyi kinyomtatott példányszámban kell elkészíteni és leadni, az 

elektronikusan CD/DVD-re rögzített leírások mellett.  

 

2.3. A Vállalkozó a szabadalmi leírásokat minden esetben átadás-átvételről felvett 

jegyzőkönyvvel veszi át Megrendelőtől és az általa elkészített munkákat ugyancsak 

átadás-átvételi jegyzőkönyvvel (szállítólevéllel) adja át Megrendelőnek. A szállítólevél 

szolgál alapul a tárgyhavi számla kibocsátásának, kivéve ha az abban foglaltakat 

Megrendelő a teljesítésben lévő bármely hiba miatt vitatja. 

 

2.4. A megrendelt leírások átadására és átvételére a Megrendelő részéről Törőcsik Zsuzsanna, 

vagy az általa írásban kijelölt hivatali munkatárs jogosult. A Megrendelő az 

átadásra/átvételre írásbeli felhatalmazással és a Vállalkozó egyidejű írásbeli értesítésével 

jogosult más személyt is kijelölni.  

 

2.5.  Vállalkozó köteles az általa leadott szabadalmi leírások mesterpéldányaiban elkövetett 

hibákat javítani. A hiba javítása történhet a Megrendelő felhívására, de a Vállalkozó a 

saját maga által észlelt hibát is köteles javítani. 

 

 

3. A Megrendelő kötelezettségei 

 

3.1. A Megrendelő a Vállalkozó számára az 1. pont szerinti egyes szabadalmi leírások 

mesterpéldányainak elkészítéséhez a 2.3. pont szerinti átadáskor, a közbeszerzési eljárás 

dokumentációjában meghatározottak szerint adatlapot, kivonatot, a szabadalmi leírás ún. 

nyomdapéldányát (a nyomdai kézirat szabványa: MSZ 9651 szerint), az ábraoldalak 

nyomdapéldányát (a továbbiakban: előkészítő iratok), és a szabadalmi leírások 

bibliográfiai adatait tartalmazó számítógépes adatállományt ad át.  

 

3.2. A Megrendelő kötelezettsége a 2.3. pont szerint átadott szabadalmi leírások Vállalkozó 

által elkészített mesterpéldányainak átvétele, ellenőrzése és a szerződésszerű teljesítés 

ellenértékének megfizetése a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően. 

 

 

4. A szerződéses ár 

 

4.1. Az 1. pont szerinti szabadalmi leírások mesterpéldányainak a jelen szerződés és a 

közbeszerzési eljárás dokumentációjában meghatározott feltételek szerinti elkészítésének 

és átadásának az ellenértéke, vállalkozói díja a ténylegesen szerződésszerűen elvégzett 

és átadásra került szabadalmi leírások oldalszámának megfelelően számított oldalankénti 

2 200.-Ft, + ÁFA, azaz kétezer-kétszáz forint + ÁFA. A vállalkozói díj magában 

foglalja a szabadalmi leírások átvételének, mesterpéldányainak elkészítésének és 

átadásának minden költségét és díját. 

 

4.2. Vállalkozó a Megrendelő által átvett szabadalmi leírások oldalszámának megfelelő 

összegről havonta kiállított számla benyújtására jogosult a 2.3. pont szerinti átvételi 

jegyzőkönyv (szállítólevél) alapján. 
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5. Fizetési feltételek 

 

5.1. Megrendelő biztosítja, hogy a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon és az 

ellenszolgáltatás számla alapján történő átutalása megtörténjen. 

 

5.2. Az Vállalkozó az ellenértékről számlát ad a Megrendelő részére, amelynek végösszege 

tartalmazza a szabadalmi leírások oldalszámát és oldalankénti, valamint összesített árát 

valamint az ÁFA összegét. 

 

5.3. A vállalkozói díj leszámlázása az előzetesen a Megrendelő által átadott és a Vállalkozó 

által szerződésszerűen elkészített és teljesítésként ténylegesen átadott szabadalmi 

leírások alapján, a 2.3. pont szerinti átvételi jegyzőkönyv (szállítólevél) után történik. 

Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott számla összegét utólag, az elfogadástól 

számított 30 napon belül utalja át a Vállalkozó által megadott bankszámlára. Megrendelő 

köteles jelezni Vállalkozó számára, ha a teljesítésben hibát talál. A Megrendelő ilyen 

esetben jogosult a számlát visszaküldeni és csak a szerződésszerű teljesítésnek 

megfelelően kiállított számlát kifizetni. 

 

5.4. Késedelmes rendelkezés vagy egyéb ok miatt jelentkező késedelmes pénzügyi teljesítés 

esetén a Megrendelő a Ptk. 301/A.§ szerinti késedelmi kamat kifizetésére köteles. 

 

5.5. Az Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér fizetésére köteles. A kötbér 

alapja az átadott munka szerinti ajánlattevői díj, mértéke pedig a késedelem minden 

napjára 1 %. 

 

 

6. A Felek együttműködése 

 

6.1. A Megrendelő és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő 

teljesítést a másik fél részére lehetővé tegyék. 

 

6.2. A Vállalkozó garantálja a közbeszerzési eljárás dokumentációjában meghatározott 

műszaki és egyéb feltételek szerződés teljes időtartama alatti teljesítését. 

 

6.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítése során keletkező minden 

számítógépes adat (pl. szövegfájl, képfájl) az ajánlatkérő kizárólagos tulajdonát képezi. 

 

 

6.4. Vállalkozó köteles az átvett leírásokat bizalmasan kezelni, azokat titokként megőrizni. 

 

 

7. A szerződés módosítása, felmondása 

 

7.1. Szerződő felek a jelen szerződést a Kbt. 303. §-ában meghatározott feltételek esetén 

módosíthatják.  
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7.2. A jelen szerződést a szerződő felek csak indokolt esetben három hónapos felmondási 

idővel mondhatják fel írásban, a másik félhez intézett írásbeli felmondással. 

 

7.3.Bármelyik szerződő fél jogosult a szerződés akár azonnali hatályú felmondására is, ha a 

másik szerződő fél szerződésszegést követ el és az arra történő írásbeli felszólítás sem 

vezet eredményre, vagy ismétlődően hasonló szerződésszegés következik be (súlyos 

szerződésszegés).  

 

7.4.Felmondást eredményező súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Vállalkozó 

felhívás ellenére sem tartja be az átvett szabadalmi leírások elkészítése során, a 

teljesítéssel kapcsolatosan a dokumentációban meghatározott műszaki paramétereket, 

határidőt stb. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen továbbá, ha a Megrendelő 

felhívás ellenére sem tartja be a fizetési kötelezettségére vonatkozó szerződéses 

feltételeket.  

 

7.5.A szerződés bármely okból történő megszűnése (megszüntetése) esetén a felek kötelesek 

egymással elszámolni. A szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó jogosult az addigi 

teljesítéseivel kapcsolatban felmerül költségeit igényelni, ugyanakkor a megszűnés miatt 

kárigénnyel nem léphet fel. A felmerült költségek felmérésére a Felek a megszüntetési 

szándék írásbeli bejelentésétől számított nyolc (8) napon belül egyeztetést 

kezdeményeznek. A Vállalkozó nem jogosult költségei igénylésére, ha a szerződés 

megszüntetésére a Vállalkozó szerződést szegő magatartása miatt kerül sor. 

 

7.6. Ha a szerződés teljesülése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, 

a szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél köteles a 

másik felet haladéktalanul értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárt a mulasztó fél 

viseli. 

 

7.7. A Felek a szerződéssel kapcsolatos jogvitákban - értékhatártól függően - a Pesti Központi 

Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság illetékességét fogadják el. 

 

 

8. Egyéb megállapodások 

 

8.1. A szerződés az aláírással lép hatályba és 2011. június 30. napjáig, illetve a felek közötti 

szerződést lezáró elszámolás megtörténtéig terjedő időre szól.  

 

8.2. A szerződés kizárólag a mellékletekkel együtt érvényes. A szerződés mellékletei a 

következők: 

 

 8.2.1. A Megrendelő ajánlati felhívása és dokumentációja (1. számú melléklet) 

 8.2.2. Az Vállalkozó közbeszerzési ajánlata (2. számú melléklet) 

 

8.3. A szerződő felek kölcsönösen tudomásul veszik, hogy a jelen szerződésre az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) - 2008. évi LXXXII. törvénnyel 

módosított - 36/A. §-ának szabályai az irányadóak, amely értelmében a Vállalkozó 

szerződésszerű teljesítése után a Megrendelő részéről kifizetés, kizárólag az Art. 36/A. 

§-ában meghatározott feltételek Vállalkozó részéről történő teljesítése esetén történik. 



- 5 - 

 

8.4. A jelen szerződésben külön ki nem emelt kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári 

Törvénykönyvének rendelkezései, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény szabályai az 

irányadók. 

 

 

A szerződő Felek a jelen szerződést elolvasták és azt, mint ügyleti akaratukkal megegyezőt 

cégszerűen írták alá. 

 

 

 

Budapest, 2009. június 2. 

 

 

 

 

 


