
MEGBízÁsl szERzóDÉs /']'i. .];ii] :] .]

amely lékejött egyrészról [Jledgyesegyházi kÉ§z közművelödési és Élelmezési NonprofitKorlátolt Felelősségű Táísaság (székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér z.s.ézan,cégjegyzékszám: 04-09-011783, adószám: zsssssgg-z-óá, ké-§viseli:' szaoo rs]vinnJ uglveretó
ónállóan,) Valamint továbbiakban Megbízó,

másrészről ped jg a Dr. Dimák Attila ' ,), ,int

?:^ ?_]!9* Chainbridge Kft. (székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsllinszky, út 55, adószám;
23317888-2-42, képV!seli meghatalmazás alapján: Dr, Lánchidi csáuá tag1

Megbízottak kózölt az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés táígya:

1 'l A,,s_zeízödés 
,.tárgya,. . 

" Kózétkeztetési szolgáltatás nyújtása Medgyesegyháza varosUnKormanyzatának tulajdonát képezó konyha úZemeltetésével váIialkoiási szerzódés
ke reté be n" táfgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása.

A megállapított válla-lá§i ár T. !á.by tevékenységeket tarlalmazza 600.000 Ft+Áfa, azazHatszázezer forint + Áfa megbízási díj ellenében. -
2, A Megbízó feladata kiterjed

' a megbÍZÓ által rendelkezésre bocsátott adatok alapján megfelelö eljárásrend éS eljárás
típus meghatározá§a

' aZ ajánlati/részvételi felhíVás ajánlatkéró igényei szerinti és a jogszabályoknak megfeleló
elkészítése, szerkesztése,

. dokumentációösszeállítása

. felhivást módosító, Visszavonó hirdetmények előkesZítése, elkészitése

' kÖzbeszerzési szakmai közreműkódés a kiegészító tájékoztatás lebonyolításában, a
Vonatkozó dokUmentumok közbeszerzési szempontú Véleményezése

. közreműkódés a bontási jegyzókönyv elkészítésében

. BííálóbiZottságmunkáJánáltanácsadás

, a kiértékelés metodikájának meghatározása, részvéiel az ajánlatok értékelésében

. szükség esetén a hiánypótlási felhívások megíogalmazása, azok értékelése;

. döntés-elókészítési.]egyzókönyVelkészitése

. összegezéselkészítése

, szerzódés tervezet kózbeszerzési ]ogi tartalmának elkészítóse a N4egbízó által
rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján

, kózreműkódés abban, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítása során az
összeféíhetetlenségre és a gazdasági verseny iisztaságára vonatkozó rendelkezések
órVényesüljenek

. szahér icji tacácsadás,

-b3szeízés műszaki tartálmát kivéve, dokufi]eniácjó elíjkészítésénói, elké5zítésénél

: )',:



-ir Vonatkozó jogsZabályok feltérképezésében
-a l(izáró okok meghatározásában
-aZ alkalmassági kritériumok meghatáíoZásában
,a bírálati szempont, részszempontok meghatáíoZáSában
MegbÍZÓ képviseleie a KDB elótlamennyiben Megbizott számára felróható ok miatt kerül
sor jogorVoslatra
KbsZ elkészítés (opcionális)

3. Jelen szezódés hatálya: a közbeszerzési eljárás nyertesével történő szerződés
megkötéséig tart.

4. Határidők,fizetésifeltételek:

4,1. Megbízó a szabályszeíűen kiállított számla ellenében az ellenértéket maximum 15 napon
belÚli átutalással egyenlíti ki a Megbízott számláján feltüntetett bankszámlára, Késedelmes
fjzetés esetén a megbizott j09osult a ptk. szerinti késedelmi kamat érvényesítésére,

Vegyes rendelkezések:

5.1 , A lvlegbízott hivatalos regisztrált közbeszerz ési tanácsadó dr, Dimák Attila csaba
nyilVántartási sorszáma 1301 ,

5.2. Felek a Megbízó és Megbízott részéről kapcsolattartásra kijelölt személy adatait és
elérhetóségeit az alábbiak szerint rögzítik:

Megbízó
nev: szabó lstvánné
telefon / fax +36 68 440 004/ +36 68 440 850
e-mail szaboklaía@medqveseqvhaza. hu
Megbízott
neV] dr. Dimák Attila csaba
teleíon / fax
e-mail

1 .3.

1.1

1.2,

A megbízás a határozott idŐtartam Végén megszűnik, a határozott időtartam letelte elótt felek
csak a rendkívüli íelmondás és a közös megegyezésen alapuló megszüntetés ]ogával
élhetnek. lvl9gbízó ajánlatkéró, illetve képviséletében eijáró kapcsolattartó szemely tileienti,
hogy a beszerzést Medgyesegyháza Város Ónkormányzata ( 5666 Medgyese§yháza
Kossuth tér 1, Szám ) nevében Végzi,

Megblzó kikóti az elállás jogát arra az esetre, ha a megbízoit ellen a szeíződéskótési
köVetóen csód-, felszámolási, Végelszámolási, hivatalból tórlési, illetve egyéb, a
megsZüntetésre irányuló eljáráS indu|,

Megbízottak felelőssége a vállalt feladatok ellátására, az eljárás szakszerű lebonyolításáía
terjed ki, a tevékenységére Visszavezethető eljárási hibákért fe|el.
szeződő Felek megállapodnak abban, hogy [/egbízott által nyújtott szolgáltatások alapján a
|Megbízottat terheló anyagi felelősség feIsó határa az általa igénybevett hivatalos tanáciadó
felelóSségbiztosításának legmagasabb összege (kárfizetési limit káronként:
Jogorvoslati eljárás során képviselet ellátását a lvlegbízott csak kúlön térítés ellenében
biztosítja, ha az eljárással kapcsolatos jogorvoslati eljárás az Ajánlatkéró döntésének
megalapozat|ansága miatt, Vagy olyan egyéb eljárási mu|asztáS miatt indul, ami annak
köVetkezménye, hogy a Megbízó a Megbízott álláspontjának megkérése nélkúl Vagy azzal
elleniétesen végez el,iárási cselekményeket, A képviselet ellátásával kapcsolatos kóitsegex
Megbízót terhelik, ha a jogorvoslati eljáráSban meghozott dóntéS olyan jogsértést ál!ápít
meg, ami a Megbizottnak a jelen szerződés alapján nem íelróható.



1,4, A fulegbÍzó kÖteles a feladat ejvégzéséhez szükséges minden információt, dokumentumot
hatáíidóben a l\4egbízott rendelkezésére bocsátani, Á íeladat 

"tuegze"áner<' 
n"Á-u"!f nu*ieljes körűen rendelkezé§re bocsátott dokumentumokbót eieoo trián}o". j|riárt 

"Megbizottak nem felelnek. Megbízottak fele|őssége nem terjed t<i az egyes'k;bJ;órze.,
eljárások műszaki, pénzügyi, ágazatszakmai Úrtalmára, illetve az'á.."l r,ápiiór"to.dokumentumok, adatok megfelelóségnek a megítélésére. Felek egyátl.tessetmegállapodnak abban, hogy dr, Dimák Attjla csaba - arra való tekintetű, hogy akÖZbeszerzési eljárás a 2011. évi CVlll, tórvény alapján kerúlt kiírásra - tozbe.zeizes.rtanácsadóként jáí el, Felek megállapítják, hogy dr. Dimák Attila Csaba--onálló
fe|előssógbiztosltással rende|kezik - 323419ö55- kótvényszámil hi,+osítása al p] nközbeszerzési tevékenysógból eredő károkozás esetén a zaz Tíiimn|ió
fo_rintnak megfelelő dúalappal bír, mely káreseményenként ur". ötrillio'toiint -2Q11. évi CVlll. törvénnyel összhan9ban.

,1,5, Szerződó Felek megállapodnak abban, hogy fulegbízó hozz áíul ahhoz, hogy Megbízottak -egyetemleges felelősségük .fennállása mel|ett - jelen szerződés tellesiióse öorán másszemély közíemúködéset 
, 
is ,igénybe vegye. Megbízottat< az lgenyoe 

-veti- 
szemery

szolgáltatásaiért úgy feleInek, mintha maguk jártak volia el,

1,6, Jogvitás ügyek esetén - megegyezés hiányában - a szerzódő felek magukra nézvekötelezően elfogadják hatáskörtól íüggetlénúl a Gyulai rorvenyszJt 'kzároLgo=
illetékessé9ét,

1,7, A szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a ptk. és a közbeszerzésekról szóló
2011. évi cvlll, törvény (Kbt.) ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A szerződést a felek ezek után annak elolvasása és közós értelmezése után, mint szerződésesakaratukkal mindenben megegyezótlóVáhagyó|ag cégszerúen aláirták,

Medgyesegyháza, 2015, október 2,1. napja

Szabó Istvánné ügyVezetó

MegbíZoitak részéről:

dr. Dimák Attila csaba,

mint Megbízott,

New Chainbridge, Kít. mint Megbízott,

képviseli: Dr. Lánchidi Csaba,


