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r.

ds

wozrvrfrNYEK

Felek jelen szerz6ddst, mint 6rt6kdt tekintve a kozbeszerzdSekrol szolo 2015" 6vi CXLIII.
tdrvdny (tov6bbiakban Kbt.) hat|lya al6 nem tartoz6 szeruoddst, kdzbeszerzdsi elj6l6s
lefolytatfsa ndlkiil, kozbeszevdsi tan6csad6i tevdkenysdg nyrijt6sfna,valamint igdnybe vdteldre
Kotll(.

II.

A MEGBLZ4TS TARCVA

l.

MegbizoMegbizottat a TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012 azonosit6 szhmu,,,Toldnezos
ipari terfilet kialakitfi Ozd vdrosbian" tdtgyiptlytzat sor6n elnyert tdmogatfsb6l megva16sul6
projekthez kapcsol6d6 kdzbeszerzdsi elj6r6sokban hivatalos kozbeszerzdsi,szak6rtoi feladatok
ell6tdsdvai bizzameg.

, 2.
6s

Megbizo kijelenti, hog5, az L pontban meghatfirozott projekt keretfben az al6,bbi targyi
drtdkri kd zb eszer zd s i e lj 6r'dst l< f v durj a m e gva I 6 sitani :

b e csr.ilt

a) ifivitelezdsi feladatok ell6t6sa (epitesi beluhdrz6s)

T'OP-

1

.1 . 1-

1

5-BO 1-201 6-00012

Becsiilt drt6k: netto 239.333.126,- Ft
b) Eszkozbeszerzds
TOP-1

"

1.

1

-1

5-BO 1 -20 1 6-00012

Becsiilt dlt6k: nett6 15.800.000,- Irt

3"

.Telen szerzodes tftrgyfg kepezi a projekthez kapcsolodoan fblmeriilo egydb kozbeszerzesi elj6r6sok lebonyolit6sa is (kiilonosen _- de uem l<izdrolag eredmdnytelen el.jardst kovetri tij kozbeszerzes es kieg6szito munka rniatti kozbeszerzds), figyelemmel a
VI. 8, pontban fbglaltakra.

-

4.

Megbizott mriszaki-szakmai a.jiinlata.jelen szcrzodes 1. rrell6l<letit l<6pezi.

III.

1.

}-EI,ADATOK AZ F,I,J ATuS I,EB ONYOI,I'T'ASA

S

ORAN

Megbizott r6szfeladatai a szerz6d6s szerinti hiizbeszerz6si elj6rris lebonyolitdsa te-

l<intet6ben:

.1.

Megbizot6l irAsban megkapott inform6ci6k ds tnirszaki dol<ulentdci6k (rntiszaki leirds),
valamint al<ozbeszerzesi eljtrds becsiilt dr:tdkdnek Megbiz6 dltal tortent meghatd:ro'zasa alapjdLn
jayaslat k6szitdse a l<ozbeszerzesi eljfutts fa.jtdj6uak. tipr-rs6nak rneghatfu'ozdsdra, lefblytatdsa
nrenetdre, annak j6v6liagy6s6t kcjvetoen a rnegfelelo elj6ras a.ittnlatilajfurlattdteli/r'dszvdteli felhivAs tervezetdnek vdlerndnyezdse, elol<dszitdse.
I

1.2.

Megbiz6 61ta1 meghathrozotl adatok. intbrmici6k, valamint az elfbgadott ai6nlatilajhnlatteteli/rdszyeteli f-elhivds (tovAbbiakban: felhivds) tct'r,ezet alap.idl a felhfvds, valatlitrt az
a.jlrrrlati/ajiurlatteteli/reszveteh dokr,rmentdcio (tovir"bbial<ban dokr-mct.ttiicio) elkdszitese a n-riiszzrki leirds

kivdteldvel

ds az osszeallitott hirdetn-rdr-iy/ajzinlati f-elliivirs es dokr-u-tienthcio elekt-

ronikusan tor'tdno megkiilddse a Megbizohoz j6virhagyds vdgett.

1.3.

Amennyiben az adott eljdrasfajta szelint relevfns, a felhfvirs megjelentet6se cdlj6b6l a
fe11riv6s Kozbeszerzdsi Hatosighoz tortdno megkiildese a Megbizott feladata, tov6bb6, ha sztiksdges a hirdetmeny tartalm6nak egyeztetdse a Flat6s6ggal, javit6sa illetve, hidnyp6tl6sa, esetleges m6dositasa, akkor azis a Megbizott feladata'

1"4.

az zridnlattevo/riszvdtelre jelentkezok lLltal ir6sban
f'eltctt kdrddsek torvdnyi eloir6soknak megl'elelo megvdlas'zolasa azzal. hogy a mtiszaki leir'6ssal kapcsolatos kdrddsek megv6laszol6sa a Megb[26 mtiszaki ellcnore, valamint a plojektmene-

Az al|nlattetehlrcszveteli idoszakban

dzser' 6ltal adott infbrmdcirik alapidn tortenik.

1.5.

Indokolt esetben javaslattdtel a 1''elhiv6s vagy a dokumentaci6 m6dosit6sdra. a irirdetnrdny visszavonisara, az ai6nlattdteli hatArido meghosszabbit6sAra vonatkoz6an.

1.6.

Az elj6r6si cselekmenyek 1. sz. melleklet szerinti teljes korii adminisztrd:cio.ja - l<iilonos
tehintettel a bont6si, bir6lati, tzirgyaldsi jegyzokonyv vezetdsile ds elkiszitesere -, ds valaurenyn1,i rr,tOrdges kapcsol6d6 okilat, t6lekoztat6 negszerkesztdse, bi6nyp6tl6sok lebonyolitdsa, a
l'ellrivirs vag1 a dokument6ci6 esetleges modositirsa. szriksdg szerint az ajdnlatteteli hat6rido
meghosszabbit6sa es a torvenyi hatdlidon beliil rnegkiilddse az drintetteknek.
'fdlgyaldsos elj6r'6s tekintetdben atdrgya\6son va16 kozremirkodes, az azzal osszeftiggo
tdrgyal6si jegyzokdnyv, valamint egydb sziikseges dokumentumok elokeszitdse.

1.1.

1.8.

A bir6l6bizotts6g murkdjdnak segitdse, igy a beerkezett ajinlatok/jelentkezdsek kozbeszerzdsi ds jogi szempontbol tortdno vizsgllala ds drtdl<eldse, esetleges hianypotl6si felhivdsol<
6s felvildgosit6s cdljhb6l tott6no ajilrlatkdroi kdrddsek, indokliis lcdresek rnegfogalmazdsa.
N4egbizo iginye szerint a bir'6l6bizottsdg l<oz,beszerzdsi sz,al<drtelemmel lendelkezo tagj6nali
biztositdsa, abirdlobiz,ottsirg clj6r6st elokdszito 6s drtdkel6 iilesein valo rdszvdtel.

1.9.

irasbeli dontdsi javaslat kiclolgozdsa (a rniiszaki taltalornmal kapcsolatos dontdsi jai,aslat megtdtele a Megbizo itltal adott szakmai drtdkelds alapjdn tortdnik) ds a Megbizo reszerc tortdno 6tad6sa legk6sobb a bir6l6bizotts6g irtdkel6 tildsdt rnegelozo halmadik munkanapon.

.10. A bjL6kibizottsdg

irdsbeli szakvdlemdn1,f1.1. es az ajtnlatok/jelentkezdsel< elbir6lds6lioz
sziikscges e91,eb iratolc el6keszftise.
1

1,11. Az eljdr6s tonzenybcrr clofrt

osszegezisenek elokdszitdse es megktilddse az ai(ttlaLl"e-

voknel<.

1.12. Megbizott a pilydzatt elektlonikus feltileten

a kozbeszelzdsi nodulba tcjlt6no feltoltisa koz,beszerz.esi ell6r'6s sorfn keietl<ezett dokumentumokat az lsszegzds megktil d dsdt koveto rlap o n felto lt i a pdly itzatt lendszerbe
l-rez szriksdges,

"

1.i3,

Megbizott l<6z,besz,evdsi dokumentumok elkdszitdse sor6n folyamatosan ds mirrden
reszletre kiteriedoen olyan tan6csokkal l6tla el a Megbiz6t, nrelyek a kdsobbi eljrir'6s jogszertisdget hivatottak biztositani ds novelik sil<eress6gdnek esdlydt.

1.14. Megbizott
1

.14.1 .

a kozbeszerzdsi elj6r6s bonyolit6sa kdrdben az alilbbi feladatokat l6tia el:

A kozbesz.erz.csi elj6rds clokumentumainak elokdszitdse, feltoltdse az eiektronil<us
pall,a'tut' renclszerbe a 27212014. I(orm. rendelet ds a p6lyizati dokunrentdcio

lendclkezesei alapj an.
1.14.2.1(ipviselet a I(ozbeszerzesi Dontobizotts69 elotti jogorvoslati eljfr'6sban.
1.14.3. A kozbeszerzdsi ei.jdr6szit lez.ixo szerzodds esetdben sztiksigessd val6 modosit6sol<
ko zb eszerz.d si d s j o gi s ze r-n pontbo I tortrino vd I eminy e zdse.
1,14.4.lgdny esetdn rdszvdtel a szerzodes modosit6sfval kapcsolatos tirlgyaldsokon.
1.14.5.I(ozbeszerzesi eljdlas6t lezilro szerzoddsek esetdben szriks6gessd v6l6 n6dosit6sokban
va16 kozremul<odes.

1"15. Feiel< rneg6llapodnak, hogy a kozbeszerzesi eljdrtts sor'6n keletkezett

cisszes

ilatol

Megbiz6 koteles orizni, melyet Megbizott az 1.14.7. pontban foglalt feltoltdst koveto
munkanapon beliil Megbiz6nal< igazoltan 6tad.

5

2,

Megbiz6 r6szfeladatni a l<iizbcszcrz6si cli6rfs lebonyolitfsa tel<intet6ben:

2.1

Megbiz-6 felelos az- 6tac1ot1 clokr-urent6cicil< r,alosagtaltalm6dr"t ds iogszab6lyoknal< valo

nrcgl'elel6segd6r't, valamint arzcr-I, hog1, a'zo\d'toz, kapcsol6doan a megfelelo tizleti" tulaidonosi,
bizottsdgi. vagy egyeb sziikscges dontdsek szab6lyosan rnegszulettek 6s hogy az eliarirs meginclitdsahoz tov6bbi dontds, j6v6hagy6s, engeddly nem sztikseges.

2.2.

VIegbiz6 a f'eladat nreghat6roz6s6ban az egyszerisegre ds a j61 definid"ltsd,gra kell, hog1,
tcjreliedieu, rnind a jelen rnegbizdsi jogviszonyban rneghat6rozott feladatok vdgrehajtdsa, mind
a sikeles 6s hatdridon beliili es dtltithat<i lebonyolit6sa drdekdben.

2.3.

Megbizott nem felelos olyan elj6ras lebonyolitzlsdert es megszervezdsddrt, an-relyek lehetetlen hatAr'idohoz kolodnek, vagy ajAniatok nern erkezue[< ra.

2.4,

Megbiz6 azellarhsra vonatkozo, Megbizott6l kapott l|jel<o'ztatits alapj6n koteles a Megbizott teszere adott elj6r'6shoz sziiksdges szakmai tuddssal lendelkezo szakdltoket ds szaltmai
anyagokat biztositani azzal, hogy a l<ozbeszerzdsi elj6r'6s elokdszit6se ds a dontdsi javaslat elkeszitdse sor'6n a \<Szbeszerzdsi ds jogi szakdrtelmet Megbizott biztositia.

2.5,

Megbizott saj6t dont6se 6s bel6tdsa alapjdn jogosult a kdzbeszerzdsi tntiszaki leflas. illetve egydb dokument6ci6 dttekint6sdre 6s esetlegesen dszrevdtelek megfogalmazdsdra. tekintcttel arra, hogy a kozbeszerzdsi elj6r'6s lebonyolit6sa sordn Mcgbizott a kapott dokutneutLtmok
ds iratolr alapjAn l6tja el jelenszerzodes szerinti fcladat6t. Megbizottat a netn irltala szolgdltatott
iratok megfelelosegeert. illetve az ilatokhozflu'zoIl eszreveteleiert es azok telies korilsdg6irt felelossdg nem telheli, a Felek Megbizott iszreveteleire irp,y tekintenek. hogy azokat Megbizott a
Megbizo drdelcdben, a lc6rosoddst6l meg6r,6s szAncldkdval tette

.

2.6.

Az ajdnlatokkal osszefriggdsben a kozbeszerzdsi mtiszaki le ilas kovetcludnyeinelt. r,alanttnr a'z alkalmassdgi feltetelek szakmai eloir6sainak rnegf'elelosigi szempontb6l torteno ellenorzdse es tisztdz.ilsa Megbiz6 feladata ds fblelossdge. A n-regbizirs sikeres ell6tasa erdekdben a
Megbiz6 kotelezettsdge azor speci6lis szakismeretek Megbizott rdszdle torleno fblyamatos, tel.jes is hi6nytalan biztositfsa, melyek ndlkiil Megbiz.ott nern tud.ia ellAtni feladat6t (igy ktilonosen, de nem kizdr6lagosan: a kozbeszerzds tArgya szerinti-. miiszaki-, pdnziigyi-, illetve egydb
speci6lis szakismelet).

2.7. Felek mind a Megbizott 61ta1 ellAtando rdszfeladatra^ mind a Megbizo 6ltali adat-, illetve
dokr-rmentum szolg6ltatdsra ir6nyad6 hatdilidoket eseteukdnt, kdzcisenhatfuozzlttk meg, Megbiz6
ko zb

e

szerz.d

s

i

s

zab 6ly zatftb an fo gl alt ak fi gy el emb

e

vdt

eI

dv

e1.

I\/. A MEGI}IZAS IDO'IARIAMZ\

L

.lelen szerzodes az al|irdsinak napjirn ldp hatdlyba.

'2. Jelen szerzodds hathrozott iclole jon ldtre. jelen szelzodis

II.

pontj6ban megielolt

kozbeszerzdsi elj6r6sok eredmenytttjekoztatoidnak feladAs6ig. .A tevdltenysdg elvdgzesdnelt
vegso hatdrideje a pr'ojektben telvezett iitemez6s szerint: 2018.11.30., r'endelkezdsre 6116s
szerzocldsm6dositAsi ker'ddsekben a projekt hzikai befejezis6ig.2020.04.30-ig.

v. A MEGViZttS 1'Er.JESi'r'riSlr
1. Megbizott a megbizds teljesitese sor6n a torvdn)'essdg szigorir betaltdsaval, legiobb tudasa

szerint .i6r el, feladatait a Megbiz6 utasit6sai szerint is drdelieinek rnegfeleloen teljesiti.
Megbizott kijelenti, hogy a jelen szerzoddsben virllalt feladatok teljesitesehez sziikseges
speci6lis szaktud6ssal, szakma.feltdtelekkel, engeddlyekkel, hivatalos kozbeszeruesi tanircsad6i
nrir.irisitdssel rendelkezjk. Megbfzott a .jelen szerzocl6s idotartama alatt vallalja, hogy a
szal<ntai
logszabirlyokban meghatArozott -' a "jovobeni vhltozasokra is ligye le rnnre 1
ltltdtelekkel rendelkezni lbg, tovdbbd a f'clelossegbiztositasanalt mcgkdteserol es hatalybrin
tart6s616l folyamatosan gondoskoclik.

2.Megbi'zott felelossdge rnindaddig fennall, amiga27212014. (X1.5.) Kortn. rendelet alapjdn a
ko'zbeszerzdsi dokumentdci6k ellenorzese a kozremrilcodo szervezet feld le nem zt:"rr7. Az

//

ellendrzdse sordn Megbizott koteles egyiittmrikddni Megbiz6val

a

hi6nyp6tl6sok

me 9r,6laszoldsdban.

3. Jelen megbiztts teljesitdse sor6n Megbizo rdsz6rol Megbfzott utasit6s6ra jogosult szemdly:

J

telefon / fax:

e-mail cim:

antczal< D 6vid

48t 514-rrr

po

/

I

g6rmester

574-138

j ani czal<. dav r d@o zd.hu

4. Jelen megbizits teljesitdse sordn Megbiz6 rdszdrol kapcsolattart6sra jogosult szemdly:
nev:

telefon / fax:

F6kly6nd Ktirli Eva
481 574-100

e-mail cfm:

I

4230

faklyane@ozd.hu

5. Jelen megbizds teljesitdse sordn Megbizottrdszerol kapcsolattartilsra jogosult szem6ly:

nevl

Veszelka Tarn6s
| 1225-

telefon / fax:

| 585, 201381-6098

t/225-1585

e-rnail cim:

tamas, veszel ka@,vani nmc. com

Lajstromszrlm:
(a 1412016. (V:25)
MvM rendelet
alapi6n)

001 89

nev:

Ad6mn6 Egrijudit
I

telefon / fax:
e-mail cim:

Lajstromszdm:
(a 14/2016. (V:25)
MvM rendelet
alapi6n)

t225 - 1 5 85, 20 / 529 -BB9 6

11225-1585
j

udit.egri@vaninrn c,corn

00239

A jelen pontban rogzitett adatok
iltesitik

esetleges vdltozdsarol Felek kolcsonosen, haladektalanul

esvmAst.

6. Amennyiben Megbizo utasit6sa szakszerutlen vagy jogszaball,ba litkozik^ Megbizott koteles
crre a koriilmdnyre Megbizo figyehndt felhivni. Megbizotl a .iogszab6lyba iitkdzo r"rtasit6sok
telj esitdsdt megtagadhatj a, amelyet Megbiz6 koteles tr-rclotl6sul venni.

1. A Megbiz6 kapcsolattaltoja koteles mindazokat az informdci6kat Megbizott

rdszdre

megfelelo idoben elsodlegesen elektronikus form6ban, ir'6sban - htadni, amelyek a rnegbizds
teljesitdsdvel osszefiiggdsben felmer'iilnek, valamint koteles valamennyi olyan iratot, okilatot
Megbizott rendelkezdsdle bocsdtani, amelyek adott feladat elvegzesehez elegendoek ds
sziiksdgesek, arnelyek a megbiztts eledmdnyes 6s szakszerii teljesitiset elosegitik. Megbizott a
Megbizot6l kapott inform6ci6kat valosnak fogadja el, azok valos6gtaltaln-r6t nem koteies
__

vizsgzilni.
8. Jelcn megbizdsi szerzodes alapj6n a Megbiz6 koteles

8.1.

minden olyan meghatalmaz6st es egydb okiratot a Megbizottnak kiadni, amelyek

M egbizott cl.i616sdhoz sziikseigesek

8.2. a megbizdst

a

:

harmadik szemdlyek elott, igdny szerint kiilon okiratban, hiteles

lbr:m6ban rgaz.olm.

9. Megbiz6 koteles a Megbizott tevdkenysdg6hez a sztiksdges megbiz6i 6lt6sfoglal6sokat ds
dijnteseket Megbizott ilyen irinyu kdrdsdre 6sszerit hat6ridoben, kello egydr'lelmirsdggel,
illsban biztositani.
10. Megbfzott a megbizds teljesitdsdhez kozremukodot (teljesitdsi segedet) vehet igdnybe a
Megbizo elozetes hozzhjhrulfts6val. Megbizott a jogosan igdnybe vett kozremt'tkodoirt itgy
f'elel. rnintha a rhbizott iigyet maga l6tta volna el.

VI. A MEGtsIZASI DIJ

. .lelen

szerzodes 2. pontj6ban nevezett f-eladat ell6t6sddrt Megbiz,ottat nett6 2.900.000,li'orint nzaz nett6 kett6milli6-kilcncszdzczcr lbrint osszegil megbizhsi di.i iileti meg.
I

2. Felek logzitik, hogy Megbizott tevdkenysdge az ttltalilnos fbrgalmi ad6r61 szril6 2007. evi
CXXVII. torvdny drtehneben 27o/o-os AFA kulcs al(t tarlozo tcvdkenysdgnek r-ninosiil. Felek
meghllapodnak, hogy amennyiben a jelen szelzodds teljesitdse sor'6n az AFA mdrtdkdt illetoen
v6ltoz6s kovetkezik be, irgy a szdnl6z6s a mindenkor hat6lyos AFA mdrtdkenek megfelel6er-i
toltdnik a nett6 megbiz6si dij viitozatlanul hagy6sa mellett.

3. Megbizolt a p\lydzati projekthez kapcsol6cl6 legutols6 eredmdnyes kozbeszerzdsi

eljards

szerzoddsdnek rnegkotdsdt koveto 15 napon belLil 1 db vegszdmla kidllitdszlra jogosult.

4. Megbizo a szetzoddsszeru teijesitdslol telieditds-igazol6st Allit ki a teljesitdst koveto 5
r.r.runkanapon beliil, amelyet 6tad Megbizotl rdszcre. A teljesitds-igazolls kezhe'zvelelet
6llit ki a megbiz6si dii16l es megkiilcli Megbiz6 rdszdle. Mcgbizott
an'61. hogy a szttnla kifizetese utoflnanszirozds l<eretcben tortdnik rleg 30
l.rzrpoll beltil a Megbizott banksz6rnl6j ara torteno zitr-rta I 6 ssal.
l<ovetoen Megbizott szimlat
tLrclorndssal

bir

Felel< rlegdllapodnak, liogy a rnegbiz6si dij tartalma'zza a jelen szelzod6s szerinti,
l<ozbesz.ev6si elj6r'6sok ielblytatdsiihoz hapcsol6d6an a^44D0f5. (X1. 2.) MvM rendelet 13. $
szerirrti hirdetnreny cllen6rzcsi dijnkat. ill. a 16/A. .t szelinti tendszerhaszntJatt diiakat.
1\ nrcgbizdsi dii nem rartalntttzzlt tt't. szerzoclesrrodosit6sok l<lzzeteteli df1ait is a1
cledrldnyt[.jcl<ozLato fulac]iLsirt l<tjvc1o. tt s'z.erzocleskotcssel dsszcl'Liggo esetlegcs tovribbi
l-iildetmclni, i c1 i i alcat.

5.

6. Irelek megallapodnak. hog1, a megbizdsi drj teljeskoliien tartalffrazza a Megbizottnal< a
megbizds ell6t6sdval kapcsoiatosan felmeltill egy6b k6szkiad6sait, kiv6ve a dokumentdcicik
nr e g l-e I c

I

6

1re I cl

6ny s zam ir

e I 6 a I I it6

si

d i i at.

7, A nrcgbfz-asi dij a megbiziis soliur l-elmeri.ilij r-nindcn l<oIlsiget lat'laltnaz., a Megbizott tovdbbi
l<6ltsdgckct rrem tanraszlhat Mcgblzo leli.

irj eljdrds/mcgisrr-iitelt eljdl6s lelblytat6sa sziiks6ges - figyelemrnel a szelzodes
IL3. pontjdban fbglaltakra abban az esetben Megbizott az eljdris lebonyolitirsdt Megbiz6
ictilrjn felkdrdse ndlkril is vdllalja. Megbizott ktilon dilazhsra nem tarthat igdnyt, arnennyibeu a
l<ordbbi elj6r6s eredmenytctenui kihircletdsdre vagy az eljdrds visszavonds6ra Megbizott
ciLdekkorebcn fclmcriilo okb6l l<eliilt sor ljgycb esetberi Felek att6l liiggoen fllapodnak meg az
8. Arlenriyiben

[rj cl.jrirasra vonatl<oz6 dijban. hogy az frj cljar:6s meginditcl fell'rivfsdnak ds dokurnentdciojdnak
tcltcte lci Jcny,egcscn vziltoznerli-c nrcg. iclccrlve az,r is. lrogy rrely el.jhrdsi I'orma alap.jdn lortcnik
az- [rlraindltzis.

9. Amennyiben a Megbizott 6ltal adott ds dokument6h tandcsok, r,alaminl az 6ltala kiallitolt
doktu-r-tcr-rtumok taflalma jogszabalyba iitkdzik, arnely a kozbeszerzesi eljdr6s l(dzbeszelzesi
i)ont6bizottsAg elotti rnegt6mad6s6t indokolja, irgy a Megbizott k6rfelelosstige legfeljcbb a
rlegbizdsi dij. illetve a jogerosen megdllapitott bils6g nrertektiig is csak alckor dll fenn, ha
Megblzo a Mcgbizott bcvonAsaviil. a Megbizott koJtsigdle nrinden jogorvoslati lehet6sdget
l<

in-relitctt.

10. Fclek rdgzitik, liogy a r-ncgbizasi di j niegfllapit6sa sorain ligyelemrnel voltak arra, hogy a
Megbfzott az ttltala bonyolitott hozbeszerzdsi elj.{rds jogszen-rsdge tekintetdben fbnnallir
kdr'felelossdge - a fenti pontban fbglaltakra figyelemmel - Iegfeljebb a Megbizott t'iszirc
tinylegosen meglizetett dij mertehiig 6ll fenn. irelek a Ptk. alapj6n logzitik, hogy a rnegblz6si
dii kalhLrl616sa sor6n ligyelcn'ulel voltak arra, hogy a Megbizott kdrfelelossdg6be nem tartozil<

belc az. ha a Megbfzott 6ltala borr1,eli1s11 cl.jards.jogszertisdget a'2, esetieges tdnrogatdst nyirjto.
1bly6si1i,. clsziimoleis sorAn cliir.rtclsi .jogglal biro szervezet vilatia.ligyelemn'rel aLra, hogy a I(bt.
szcljnt l<6t.Ltcszclzcsi iogsdfletst cszLl< a l(rjzbeszelzcsel< 1'andcsai I{\zbeszerz.isi Dontobizoltsdg
allap(that mcg.

VII"'TITOK'I'ARTASI SZABATXOK

l.

Irclck kotelez-ili maguheit arra, l'rogy vddik 6s orzilc a .jelen szerzodds teliesitisc solzin
tr-rdom6sLrl<ra .jLrto11 zrdatoltat. tdn1,el1g1. dol<unrentr.rmokat, tizleti titkokat, ill. nfs bizajmas
inlbn-ndcioliat es rlinden crolbszitesl negtesznek annak eirdekeben, hogy azok rnegfelelo
vdclehlcl biztosilsdl<.

2. Irelelr a nregbizirs teljesitisc sor6n,

<is azt l<ovetoen is kdtelesek egym6s iizlcti .jo hilct
niegoriz-ri, tor,6bbd a rnegbiz6s teljesitise sor6n egymdsrtil ttLdom6sukra jutott adatokat.
tinyckct. iizlcti titkokat, ill. rniis bizahnas intbrm6cicikat a megbiz6s megszirnise ut6n haln.radil<
szenrcly tuclom.{szira csak az clintctl ltl e lozetes. ir'6sos hozz6.jdrtl6s6val hozhatj6k.

3. A megbizds lejdrat6t kovetoen Megbiz6 kdr'6sdre Megbizott iratjegyzdkkel ds teljessdgi
nyilatkozattal 5 mr-urkanapon belr,il |tadja a l<oz,beszerzdsi e1.j6r6s sor'6n keletkezett ds
csetlegesen n6la orzott valamennyi, kdzbeszelzesi jogi szempontb6l relevdns dokurneutunot
azza\, hogy Megbizott az ttadott ilatok egy m6solati peld6nydt jogosult megtartani. Felek
kijelentik, hogy tiszt:iban vannak az elektlonikus adal- es clokumenturn-tov6bbit6ssal
(kfrlonosen e-mail irtjdn) kapcsolatos kock6zatokkal, igy klilor.ioser.i azzal^ hogy uen zdrhato ki
annak aveszllye, hogy halrnadik szemdly hozzdfer adatoldroz, tLrclotndsl sznrez ztzokrol, vagl,
nregv6ltoztatja azolcat, illetve hogy a cimzett 6ltal kapott aclatok hamisitottzrk. hi6n),osalt.
'lovirbbitott elektronikus ktildeminyek
elkdsettek lehetnek, vagy egy6ltal6n nem drkeznck rneg.
terrtalmazhatnak vilusokat, vagy mds osszetevoket, anelyek zavarhatnak vagy megrong6lhatnak
mds szdmit<igdpeket.

melye[ a jelenleg haszn6latban levo kommunikAci6s
fbrrndkkal i6rnak, Megbizo hozzttjdrd, hogy az inform6ci6k es clokumentttmok elektronikus
[rtorr is tov6bbithat6al< a Megbiz6nal< es az ildekelt harmadik szcmdlyeknek. Megbizott nem
virllal semmilyen felelossdget azon l<6rert, atnelyet Megbizo vagy hartnadik fel esetlegeseu
s zenved az elektlonikus to vdbbitdsb6l szhrmazo an.

J'urdorn6sul vdve az emlitett kockdzatokat,

i\4egbiz6 az egyes cloktunentumokat mind elektronikus, tnind nyontatott forrndban megkapja.
llrre tekintettel tdbb m6solat 6s vari6ci6 letezhet (ugyarrabban az elj6r'6si szakaszban)
l<Lilonbozo lbrmdban (papir alapon is eiektronikr-rsan). Aure nnyiben azollos szakaszbatt
kiilonbozo verzi6k ldteznek, Felek azt tekintik irdnyad6nal<. amcll' ltint,omlat;sra ds a Mcglr[zc)
reszcrc t6nylegesen htaddsla keltil.

Megbiz6 koteles irirsban ertesfteni Megbizottat, amennyiben a tor,dbbiakban nem kiv6nja
iginyfs venni az inforrnfrci6k 6s dokumentumok elektlonikus tov6bbit6set jelen megbizdsi
.j o

gviszony fenndllAsa alatt.

VIII. A

SZE"P(Z1DIIS ITELMONDASA

Felek meg6llapodnak abban, hogy a szerzoddst a PolgAri 1'orvdnykonyvrol s'2o1o2013. ivi V.
torvdny (a toviibbiakbon; Ptk.) 6:278.$ alapj6n b6rn-relyik t-61. indoklAsi kotelezetlsdg ndlktil,30
oerpos felmond6si ido figyelembe vdteldvel, it'd,sban fehnondhatj a.

l.

2, I{endkivtili

f'elmond6snak

varl helye sirlyos

szerzode

sszegds esetdu.

Strlyos

szelzoddsszegdsnek minostil ktiloncjsen, ha:

2.1. Megbiz.ott szerzoddses kotelezettsdgeit sfilyosau vagy isr.netelten rnegszegi (s[rli,ss1uL
nrinostil ktilonosen az a szerzodesszegds, amely a Pr'o.iel<t nregval6sLrliisdt veszelyezteti)l

2.2. Megbizott esszerti hatdridon beliil nerl tesz eleget Megbiz6 felsz6litdsfnak. hogy
k

oteIe

zetts e get szer zo dd s s zeriten telj

es

itette

;

2.3. Vle6'-bizott isrndtelt f'e1sz6lit6s ellendre nern teljesiti aMegbizo 6ltal adott utasitAsokat;

2.4. Megbi'zoIt ftzeteskdptelennd vflik, csod-, t-elszanrolAsi. vdp'.clszArlolasi eljalds indul vele
szernben, fblfliggeszti gazdas6gi tevdkenysdgdt. besztinteti kifrzetdseit;

14

3. Felmondais esetdn Felek elszdmolnak egyrn6ssal ds Megbizott koteles minden, a projekttel
kapcsolatban n61a ldvo adatot, iratot, adathordoz6t, cimjegyzeket, stb., annak kiszrihsdgi
6llapot6t6l flrggetleniil a Megbizonal< tdtelesen 6tadni. Kdteles tov6bbf minden sziiksdges
jognyilatkozatot megtenni a proiel<t Megbiz6i vagy mfs Megbizottt folytat6sa drdekdben,
f-elmond6s esetdn Megbizo a Megbizott koJtseg6re maga vegz)
szerzodesben foglalt l'eladatokat.\,agy azol<at har:rnadil< szemdllyel elvigeztetheti,

4, Renclkivuli

I

eI a jelen

X. V FIG YI,]S RTiNDI'L KT|ZE,S]T K

1.

Megbizott jelen szerzodes alair6s6.r,al kijelenti, irogy a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011.
evi CXCVI. (tovdbbiakban: Nvtv.) 3.5s (1) bekezdds l. pontja szerint 6tl6that6 szervezetnel< minosril.

2.

Megbizott tudondsul veszi, hogy a szerzodes teljesitds6nek idotaltana aTatt koteles haladdktalanul bejelenteni aMegbiz6 rdszdre, amennyiben nerr minosiil az Nvtv. 3.S (1) bekezdds 1. pontja szerinti 6tl6that6 szervezetnek.

3.

Megbizott tndom6sul veszi, hogy Megbizo jogosult a szerzoddstol el6llni, ha Megbizotl

.jelen szerzoddsbe foglalt 6tl6that6sAgra vonatkoz6 nyilatkozatavalotlan tartalmir.

4.

.Ielen szelzod6sben ner-n vagy nern kello rdszletesseggel szab6lyozott kerddsek tekintcteben a Feiek a Ptk. rnegbizasi szerzoddsekre rzonatkoz6, I(bt., tov6bb6 a magyar jog egydb rendelkezeseit tekintik irdnvad6nak.

5. Jelen szelzodds b6rnrely lendelkezdsdnek €rvdnytelensege esetdn az adotl szerzoddses
lendelkez6s cdlj6val dsszhangban levo jogszerir rendelkezdssel kcjtelesek a.Felek az drvdnytelen
re'rrdcl lcezesl potol ni.
6.

Jelen szezodds n6dositdsa kizirolag ir6sban, a Felek kozos firegegyezesevel torldnhet
az ii gy I eti lcdpv i sel et szabdlyainal< rnegtart6s 6val.

L

Felek kijelentik, hogy jelen rnegbiz6si szerzodesben irtakat elolvast6k, megdrtettdk, 6s
nrint szerzoddses al<aratuknak mindenben megfelelot, jovdhagyolag- a kdpviselet szabdlyainak
ligyelembevetelevel ._ irt6k ald negy (4) eledeti pdld6nyban"
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