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MEGBÍzÁsl szERzóDÉs
Amely létrejött egyrészről

Kondoros Nagyközség ön korm ányzata

székhelye' 5553 Kondoros, Hósök tere 4-5.'
adÓszáma: 1 534667 6-2-04,
képviseli: Dankó Béla polgárínester, mint megbízó - a továbbiakban Megbízó

-,

másrészről a
Dél_Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Feletősségű Társaság
székhelye: 6000 Kecskemét, lpoly u. '1lA',
Bács-Kiskun Megyei Bíróság, mint Cégbíróság, Cg: 03-09-114087,
adószáma: 1384137 1 -2-o3,
ba n kszá m l aszáma'.1 09'l 800 1 -00000042-0 1 650006
h ivatalos közbeszerzési ta nácsadó szervezet, nyilvántartási száma'' 7 05.,
képviseli: Nagy László ügyvezető, mint megbízott - a továbbiakban: Megbízott - között
a mai napon azalábbi feltételekkel.
l. Áttalános rendelkezések

1

.1.

1.2

1.3.

Felek megállapítják, hogy Megbízó a Környezet és Energia operatív Program keretén
belul ,,Kondoros-telepulés szennyvízhálőzatának bővítése és az ehhez szÜkséges
kapacítás - és hatékonyság növelése a meglévó szennyvíztisztító telepen'' című,
KEoP-1 .2'ol2Ftog-2o1o-oo21azonosítószámÚ pályázala támogatásban részesült.

A projekt keretében megvalósuló

-

Kbt. hatálya alátartozo- beszerzések:

Beszerzés tárgya

BecsÍilt érték(nettó Ft)

Építésiberuházás, kivitelezó kiválasztása

1 174 500 510.-

Szolgáltatás, projektmenedzsment
szolgáltatás igénybe vétele

35 000 000.-

Szolgáltatás, műszaki ellenőr

46 000 000.-

Összesen

1255 500 510.-

A közbeszerzésekról szóló 2003' évi CXXIX. Törvényben (Kbt.) fogla|tak a|apján

a

ezért a
tervezett beszerzések becsült értékemeghaladja a Kbt. szerinti értékhatáft,
MegbízÓnak közbeszerzési eljárásokat kell lefolytatnia, valamint a közbeszerzési
eljáiásokba fÜggetlen h ivatalos kozbeszezési tanácsadót kel l bevon nia'

KEoP-í .2.0/2F

l 09

-20 1 0

-0021

ll. Aszerződés tárgya
2.1.

A Megbízó, mint ajánlatkérő által indítandó, az 1.2 pontban részletezett beszerzések
tárgya iránti közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolításával és a független
hivatalos kozbeszerzési tanácsadói feiadatok ellátásával, így az alábbiakban
részletezett feladatok elvégzésévelbízza meg a Megbízottat:

- a közbeszerzési eljárás előkészítéseés lefolytatása során a jogi szakértelem,
valamint a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátásával a
közbeszerzés i sza kérte lem biztos ítása,
- javaslattétel a lefolytatandó közbeszezési eljárás fajtájára, té4ékoztatása javasolt
_
2.2.

A

2.3.

A

eljárásra vonatkozó előírásokról,
a 1612006. (Xll. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet szerinti minőségbiztosítással
összefüggó feladatok ellátása,
közreműködés az ajánlattételi felhívás, valamint az ajánlattételi dokumentáció
ajánlatkéró igényei szerinti véleményezésében,jogi és kÖzbeszerzési
szempontból történő felulvizsgálata,
azajánlattételi felhívás jogszerűségének igazolása ellenjegyzéssel,
közreműködés az a1ánlattételi felhívás közzétételében,
közreműködés az ajánlattevők kiegészítő (értelmező) tájékoztatásának
megfogalmazásában, azok jogi és közbeszerzési szempontból történő
felÜlvizsg álata,
részvételaz a1ánlatok bóntásán, a bontási eljárás jegyzőkönyvének elkészítése,
az ajánlatok áttekintése és értékelésejogi és közbeszerzési szempontból,
javaslattétel a hiánypótlásra, az esetleges kizárás, érvénytelenség,
eredménytelenség megállapítására,
az ajánlatokat elbíráló és szakvéleményt készítő Kozbeszerzési Bírálóbizottság
részérebenyújtandó értékelésijavaslat elkészítése,
részvétela Közbeszerzési Bírálóbizottság ülésein,
a bizottság szakvéleményénekvéleményezése,felÜlvizsgálata,
a bizottság Úléseijegyzőkönyveinek elkészítése,a bírálati lapok elkészítése,
az eljárást lezári döntés megszerkesztése,
a közbeszerzési eljárás összegezésének elkészítése,
azeredményhirdetés jegyzókönyvének elkészítése,
közreműködés a tájékoztatÓ az eljárás eredményéről szóló hirdetmény
közzétételében,
a nyertes ajánlattevóvel megkötendő szerződéstervezet véleményezéseés
aján latkéró ig ényei szeri nti közrem űködés a szerződéskötési folya m atban'

közbeszerzési eljárások lefolytatásának kezdete. a jelen megbízási szerzódés

megkötését kÖvetően haladéktalanul.

Megbízott megbízása a közbeszerzési eljárások során

a jogi, pénzügyi és
ki a közbeszerzés
nem
terjed
de
vonatkozik,
közbeézerzési szakértelem biztosítására
tárgy a szerinti szakértelem biztosítására.
lll. A Megbízott tevékenységénekidőtartama

3.1

A MegbízÓ a szerződést annak aláírásának napjától a szerzÓdés 1.2 pontja szerinti
projekitel kapcsolatos közbeszerzési eljárások

-

beleértve a szeződésmódosításokat

\.d
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és pótmunka szerződéseket - teljes körű, a jogszabályokban előírt módon történő
lebonyolításának időtartamára köti ffieg, a Megbízottnak a projekt teljes körű
lezárásáig a Megbízó rendelkezésére kell állnia.

lV. A Megbíző és a Megbízott egyes részfeladatai a közbeszerzési eljárások során

4.1. A

Megbízott a felhívásokat és a dokumentációkat úgy köteles véglegesíteni,hogy
azok m inden ben megfeleljenek a közbeszerzési törvény rendel kezéseinek'

4.2.

A Megbízott a közbeszerzési eljárások lezárását követóen köteles az eljárások során

keletkezett és a birtokában lévő teljes iratanyagot a Megbízónak tételes iratjegyzékkel
átadni. E rendelkezés nem zárja ki a Megbízott azon jogát, hogy valamennyi iratról
biztonsági másolatot készítsen.

4.3. A

Felek megállapodnak abban, hogy az egyes eljárási cselekményekhez - ahol

szÜkségesek

-

a helyiséget térítésmentesena Megbízó biztosítja'

V. A Megbízott kötelezettségei
5.1

.

5.2.

5.3

5.4

A Megbízott köteles a Megbízót a tevékenységérőlés azügy állásáról kívánságára,
szükség esetén e nélkÜl is tájékoztatni.

Megbízott köteles haladéktalanul szóban Vagy írásban tájékoztatni a MegbízÓt
minden olyan tényről, körÜlményről' amelyek - megítéléseszerint - a Megbízott
teljesítését,a beszerzés megvalósítását befolyásolhatják.
Megbízottnak a megbízása teljesítésesorán kellő gondossággal, a jogszabályi
elóírások maradéktalan betar1ásával a Megbízó érdekeinek megfelelően úgy kell
eljárnia, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Megbízott felelősséggel
tartozík azon kárért, amelyet a jelen megbízási szerződés megszegésévela
Megbízónak okozott, kivéve, ha a Megbízott bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az
adott helyzetben általában elvárható volt'
Megbízott a megbízást a Megbízó utasításainak megfelelően köteles ellátni.
Nem teljesítheti a Megbízó utasítása szerint a Megbízott a megbízást, ha ez
jogszabály megsér1ésérevezetne. Ha a Megbízo az utasítását a figyelmeztetés
ellenére is fenntartja, a Megbízott jogosult a jelen megbízási szerződést azonnali
hatállyalfelmondani és kárát a Megbízóval szemben érvényesíteni.

a

a felek

5.5

A

5.6.

Megbízott a jelen szerződés teljesítésesorán birtokába került

Megbízott teljesítésénekhelye
eltérően állapodnak meg.

Megbízó székhelye, kivéve ha

ettől

iratokat,

dokumentumokat ezen megbizási szerződés megszűnésévelegyidejűleg a MegbízÓ
részérehiánytalanul visszaszolgáltatni köteles, kivéve amennyiben jelen szerződés,
Vagy a felek egyéb megállapodása eltérően nem rendelkezik.

1L
(
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előadó, a
A jogi szakértelem biztosítását Dr. Halász Erik közbeszerzési és jogi
személyesen
hivatalos kozbeszerzési tanácsadást Nagy László, a Megbízott tagja
látja el.

5.8.

Egyebekben Megbízó hozzájárul ahh.oz,.h9gy.a Megbízott a m9oblzása teljesítése
őian más személyek közreműködését is igénybe Vegye A Megbízott az igénybe vett
.i"merv"r.ért úgy felel, minth a a rábizott ügyet maga látta volna el.
Vl. A Megbízó ktitelezettségei

6.1.

egyidejűleg a
Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés aláírásával
szükséges
Megbízott rendelkezlsére bocsát miÁden,_a Megbízott teljesítéséhez
vállal továbbá
iratot, aoatoi, információt, dokumentumot. Megbízó kötelezettséget
a további
azokat
megkapja
haladéktalanul
arra, hogy a Megbízott folyamatosan,
jelen
szerződés
a
amelyek
adatokat, információkat' iratokat, dokumentumokat,
teljesítéséhezszükségesek'

teljesítéséhezszÜkséges, elektronikusan rende|kezésre álló
címre:
információkái rvrásjoizo elektronikus ú1on juttatja el az alábbi e-mail
álló
nagy.laszlopo"ttttit'''u. n csak nyomtatott formában rendelkezésre
Vagy személyesen
dokumentu'íoL"t MegbízÓ telefaxon 1+-so zo 5o4 391)' levélben

A megbizás

juttatja el a MegbÍzottnak.

6.2'

határidőben nem tesz
Amennyiben a Megbízó adatszolgáltatási kötelezettségé(ei)nek
figyelmét írásban
Megbízó
a
nréó"uízottahatárid''ő lejártát követő napon
eleget,
"
köteles'
felhívni"""

6.3.

kapcsolatosan
Megbízó a Megbízott számára a közbeszerzési eljárás lefolytatásával

fo|yamatosko-nzultációslehetőségetbjztosít'MegbízÓnakaMegbízottalvaló
(elérhetősége: +36 66 589
kapcsolattartásért felelős a|kalmazóttja: Bánkuti Gábor
307, e-mail: bankuti'qabor@kondoros'hu)'

6.4.

elvégzésesorán az
A Megbízóval történő kommunikációban, és az egyes feladatok
teljesítése
A
szerződés
elektronikus utat kell előnyben részesíteniea Megbízottnak,
felek által
a
a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik' és csak
során

elfog adott utolsó verziók kerü lnek kinyomtatásra'

6.5.MegbízottakapcsolattartásrakijelöltszemélyekenkívÜljogosultaMegbízó
"
vele egyéb szerződéses
alkalmazásában állÓ többi oty"n munkatársátÓl Vagy
jogviszonybanállóolyanszem,élytőlisfelvilágosítástkérni,akiazadottmegbízás
nformációval szolg álhat.
teljesÍtése i"r.ini"teo"n szukségeó és hasznos
i

6.6.AMegbízÓvállalja,hogyaMegbízottteljesítesesoránfelmerÜlő,aMegbízórészéról
felmerülésétkövetően
doniést igenyió'Éeroésernen"á döntést igénylő kérdés közli'
a Megbízottal
érdemben áitást togral és dontését 3 napon belÜl

6'7.

írásban tájékoztatni a
Megbízó kÖtelezettsége haladéktalanul szóban Vagy a Megbízott
'
teljesítését
iorilrmelJ|9|,,
Megbízottai-'i.J"" oivan tenviói,
'ai'
'*"lyek
egyuttmúrooesi kötelezet1sége késedelmes
befolyásolh;tÉk._- rvráónizo'
felelősséggel tartozik'
teljesítésévelvagy megszegesével oko7ott károkért

\M
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6.8.

a

Megbízott rendelkezésére bocsátott valamennyi adat, információ
helyességét, pontosságát biztosítani köteles' Megbízott a Megbíző által szolgáltatott
adatok, információk helyességét ellenőrizni nem köteles, azok valódiságáért
felelősség nem terheli. A téves, pontatlan információk, adatok szolgáltatásábÓl eredő
károkért való felelősség a Megbízót terheli.

Megbízó

Vll. A Megbízott díjazása

7.1.
-

Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat a jelen szerződés ll. fejezetében
meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért7.800.000.-Ft + 25 % AFA,
összesen bruttó 9.750.000.-Ft, azaz kilencmillió hétszázötvenezer forint összegű
megbízási díj illeti meg, mely megbízási díj a Megbízott költségeit is magában

foglalja.

A

nettó Megbízási díj 85 o/o-a, azaz hatmillió hatszázharmincezer forint EU és
költségvetési támogatás és 15 o/o-á , azaz egymillió egyszázhetvenezer forint
önkormányzati önrész. A 25 % AFA, azaz egymillió kilencszázotvenezer forint
önkormányzati önrész.

7.2.

Felek megállapodnak abban, hogy az ajánlati dokumentáció esetleges ellenértékea
Megbízottat illeti meg.

7.3' A

közbeszerzési eljárás lefolytatása során az esetleges közzéteendő hirdetmények
szerkesztési díjait a Megbízott megbízásidíja magában foglalja.

7

'4'

A megbízási díj a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően, a Megbíző által

a

nyertes ajánlattevőkkel (kivitelező, műszaki ellenőr, projektmenedzsment) történo
szerződések megkötését követően vá|ik esedékessé.

7.5. A

megbízási díj igazolt teljesítéstkovetően, a jogszabályoknak megfelelő számla
alapján, átutalással kerül kiegyenlítésre.
Az ónkorm ányzati önrész, mety a nettó megbÍzási díj 15%-a + a 25o/o ÁFA kifizetése
az elfogadott teljesítést követően 15 napon belül kerÜl átutalásra a Megbízó által a
Meg b ízott Szerződésben meg határozott bankszám fiára'
A nettó megbízási díj 1lo/o-ának kifizetése az elfogadott teljesítéstkövetően 45 napon
belÜl kerÜl átutalásra a KözremŰködő Szervezet által a Megbízott Szerződésben
meg h atározott banksz ámlájára'
l

a részszámlázási lehetoséget nem biztosítja.
A Megbízó kiköti, a Megbízott pedig tudomásul'Veszi, hogy a jelen megállapodás
szerinti feladatok ellátásáért a Megbízó a Megbizott részéreelőleget nem fizet. A
MegbízÓ

kifizetésre irányadó jogszabályok.

7.6. A

Megbízott számlavezeiő pénzintézete és számlaszánna: UniCredit Bank Httngary
Zrt. 1 09 1800 1 -0000 0A42-0 1650006.

7

'7. A

számla benyújtásakor mellékelni kell

Nyilatkozatot.

az APEH által

kiadott Köztar1ozás
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Megbízó a megbízási díj késedelmes kiegyenlítéseesetén a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi lV. törvény 301/A. $ (2) és (3) bekezdése szerinti késedelmi kamatot
köteles megfizetni a Megbízottnak.

Vlll' A szerződés megszíÍnése
8.1

.

8.2.

Jelen megbízási szerződés az aláírásának napján lép hatályba.

A szeződés a megbízás teljesítésenélkül is megszűnik,

a)
b)

8.3'

ha

valamelyik fél a szerződést felmondja,
bármelyik fél megszűnik, kivéve, ha jogutódja Van.

A MegbízÓ a szerződést bármikor, írásban, azonnali hatállyal felmondhatja.

8.4' A

Megbízott a jelen szerződést'15 napos felmondási idővel abban az esetben
mondhatja fel, ha a Megbízó a jelen szerződésből eredő valamely kÖtelezettségét
súlyosan megszegi és a Megbízott felhívására sem tesz eleget kötelezettségének'
illetőleg amennyiben a kötelezettségszegés olyan mértékű, amely a felek további
együttműködését Vagy a szerződés teljesítésétlehetetlenné teszi.

8.5.

A Megbízó részéről történt felmondás esetén a szerződés azon a napon szűnik meg,
amikor a felmondásról a Megbízott tudomást szerez, a Megbízott felmondása esetén
pedig a felmondási idő lejártával.

8.6.

A Megbízó felmondásának a Megbízott általi tudomásszerzését követően a Megbízott
a m{gbízás teljesítéseérdekébentovábbi tevékenységelvégzésérenem köteles'
Efiől áz időponttól kezdve a Megbízónak kell gondoskodnia ügye továbbviteléről. A
Megbízott részéró| történt felmondás esetén a Megbízott a felmondási idő alatt is
köteles a MegbízÓ érdekébeneljárni.

8'7.

A jelen megbízási szerzodés felmondása esetén a Megbízottat az addig felmerült
teljesítésévelarányos díj illeti meg.

lX. Egyéb rendelkezések

9'1.
g.2.

Felek kijelentik, hogy a jelen megbízási szerződés megkötésével é_s teljesítésével

kapcsolátosan semmiféle kizárÓ vagy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

Felek vállalják, hogy amennyiben a pályázatra vonatkozó támogatási szerzodés
eltérő szabályokat, iendelkezéseket tar1almaz, jelen megállapodást a támogatási
szerzódéssel összhangban módosítják'

9.3.

Megbízottat titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően'
amélyrőt jelen megbízásának ellá,tása során szerzett tudomást. A titoktartási
kötelézettéég alólfelmentést kizárólag a Megbízó adhat.

g.4.

ezen
Amennyiben a jelen szerződés egyes kikötései.érvénytelennek minősÜlnének,

Az
részbeni érvéáyteienségnem érinti az egész szerződés érvényességét.

KEO P-1 . 2.0/2F I 09

-20

1

0

-0021

érvénytelenrész helyett az érvénytelenrendelkezéshez legközelebb álló, hatályos, a

felek közotti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve ha az
érvénytelen rész nélkÜl a szerződést a felek nem kötötték volna meg.

9.5

A jelen szerződést a felek kozös megegyezéssel, írásban módosíthatják. A szóban

9.6

Felek a jelen szerződésből eredő esetleges vitáikat megkísérlik békésúton rendezni.
Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy osszeghatártól fuggően kikotik a
Kecskeméti Városi Bíróság, illetőleg a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos
illetékességét'

9.7.

közölt

módosítás érvénytelen.

Ezen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésektekintetében a Polgári
Törvénykonyvről szóló 1959. évi lV' törvény és az egyéb, idevonatkozó jogszabályi
előírások rendelkezései az irányadóak.
X. Szerződési példányok

10.1' A jelen Szerződés 5 példányban készÜlt, amelyből 3 példány a Megbízót,
Megbízottat, 1 példány aKozreműködő

1 példány a

Szervezetet illeti'

Felek a jelen megbízási szerződést elolvasás és egyÜttes éftelmezést követően, mint

akaratukkal'm nden ben megegyezot helyben hagyól ag aláírták'
i

Kondoros, 2010. december
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