
MEGBÍZÁSI SZERZÓDÉS

amely létrejött egyrészről a Medgyesegyh áziKÚ:SZ Nonproíit Kft. (5666 Medgyesegyháza,
Kossuth tér 25., képv.: Szabó Istvánné ügyvezető) mint m e gb i z ő, másrészról a Dr.
Gyebnár-Dr. Domoki Ügyvédi Iroda (5600 Békéscsaba, Wlassich sétány 7. I. em. 3., képv:
Dr, Gyebnár László ügyvéd, közbeszerzési tanácsadó) mint m egbízot t között a mai
napon az alábbi feltételek mellett:

1.) Megbízó megbízást ad a megbízott tészéte az alábbi közbeszerzési eljárásban a trársaság,
mint ajánlatkéró képviseletére, továbbá az eljárásban töIténő 3.) pontban foglaltak szerinti
közreműködésre:

2.) Medgyesegyh áza Önkotmányzata tulajdonában rálló szélessávú informatikai hálózat _
internet és kábeltelevíziós szolgáltatás biztosítása trárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása
Medgyesegyháza Vfuos közigazgatási területén.

3.) A megbízás tíírgya az előző pontban me8határozott közbeszerzési eljárás ajánlati
felhívásának, ajánlatkérői dokumentációjának elkészítése, a közbeszerzési eljiárás keretében az
egyes ajánlattevói kérdésekre kiegészítő tájékoztató adása, az esetleges érvényelen ajánlatok
megiállapítása, az ajánlatok tartalmának az e|bírá7ási szempontok szerinti részletes kiértékelése
és összehasonlítása, az ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére való alkalmasságának, vagy
alkalmatlanságának megállapítása, javaslattétel a nyertes ajánlattevő, személyére.
Közreműködés az ajánlatkérő által megalakított bizottság eljrárásában. A nlertes
ajánlattevővel történő szerződéskötés során - kérésre - az ajántatkétő képviselete. A
közbeszerzési eljrárás lefollatása nyomán létrejövő szolgáltatási szerződés 5 éves időtartamra
kerül megkötésre.

4.) Megbízó a megbízott által ellátott tevékenységéít bruttó 1.200.000,- Ft, azaz bruttő
Egymillió-kettőszánezer foint megbízási díjat fizet a megbízoft részére, amely me gbízási díj a
közbeszerzési eljrárás lezárulásától (összegezés megküldésétól) számított 15 munkanapon belül
esedékes. A megbízási díj magában foglalja a közbeszerzési eljárással összeftiggő költségeket,
kivéve a hirdetmé ny ek közzétételének költsé geit.

5.) Szerzódő felek megállapodnak abban, hogy a megbízási díj arrányosan csökkentett összege
illeü meg a megbízottat, ha a jelen megbízási szerződés megbízónak felróható okból csak
részben kerül teljesítésre.

6.) Megbízott ezennel kijelenti, hogy felelósségbiztosítással rendelkezik, amell,rrek alapján a
neki felróható módon bekövetkezett károkért helytállni tartozik.

7.) E megbízási szerzódés a teUesítéssel együtt szűnik meg. Enélkül is megszúnik, ha
valamelyik fél a szerződést'felmondja, vagy ha a megbízás rárgytalanná válik, A megbízó a
szerződést bármikor azonnal hatállyal felmondhatja, köteles azonban helytállni a megbízott
által már elvállalt kötelezettségekéIt

8.) Szerződó felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel összefiiggő valamennyi
kérdésben a felek titoktaítási kötelezettséggel tartoznak, ez alól csak akkor mentesülnek, ha e
kötelezettségük alól a fél a másik felet írásban felmenti.



9.) E szerződésben nem s_zabályozott kérdésekben a felek a Kbt. közreműködőke vonatkozó
rendelkezéseit, valamint a Ptk. megbízásra és vállalkozási szerződésekre vonatkozó szabáyait
tekintik irányadónak. Jelen szerzódésből eredő esetleges jogvitrák eldöntésére a felek kikötik a
Békéscsabai Járásbíróság kiziárólagos illetékességét.

Ezt követően a szerződést a felek mint akaratukkal mindenben megegyezóen helybenhagyólag

Békéscsaba, 2015. augusztus 31.
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