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MEGgízÁsl szenzónÉs

Ajelen megbízási szerzódés (a továbbiakban: ,,szerződés") létrejöit egyrészról

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth téí 1.

Adószá m : t57 25211-2-04

KSH azonosító (statisztikai számjel) i r57252r!-84rL-?2l-o4

Bankszámlaszám : !L733L37 -!53mo83-ooooo00o

számlavezető pénzintézet: oTP Bank Nyrt.

Képviseli: Ruck Márton polgármester,

mint Megbízó (a továbbiakban: ,,Megbízó''), valamint az

Equinox Tender Kít.

(Székhely: 1-031 Budapest, Záhony u.7,, Graphisoft Park; Cégjegyzékszám: 01-09-954875;
Adószám: 23140949-2-4!) mint Mégbízott (a továbbiakban: ,,Megbízott''), kópviseli: Dr.
Csizmadia Péter ügyvezetó igazgató és Kadlok Nándor ügyvezetó igazgató

Megbízó és Me§bízott önállóan,,Fél", együttesen ,,Felek'' között a nrai napon és helyen, az
alábbi feItételekkel:

1.],.

L.2.

1. A szERzőpÉs cÉun

Felek tudomással bírnak arról, hogy Megbízó ,,ivóv.u-, vaLamúi
szennyv'uközmúhólózat infrastruktúra vagyonértékelési fe!adatainak elvégzése''
tárgyában közbeszerzósi eljárást kíván íefo|ytatni. Megbízó tájókoztaüa úegbí-
zottat, hogy a szennyvízközmúhá tózat infrastruktúra vagyonórtékelásét a K§OP-
t.2.0/09-1L,2012-0021 azonosító számú pályázat keretében kívánja finanszíroz-
ni,

Megbízó számára nagy jelentóséggel bír, hogy a kózbeszerzési eljárás a közbe-
szerzésijogi valamint elszámolhatósági szempontból is megfelelóen előkészító5-
re kerüljón, és a megítélt támogatás felhasználása hatékonyan és szabá|yszerűen
történjen.

Megbízó a megvalósítást érintó tanácsadói feladatok elózetes áttekintése alap-
ján arra a következtetésre jutott, hogy már a kózbeszerzési eíjárás elókészítési
szakaszába, illetve |ebonyolításába is szüksóges közbeszerzési tanácsacló bevo-
nása, annak órdekében, hogy a közbeszerzési feladatok meqítélóse, különösen
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I.4.

az egybeszámitási kötelezettség mérlegelése, illetve az ajánlatok értéke|ése a
vonatkozó kózbeverzési jogszabályoknak ós irányadó szakmai gyakorlatnak, így
mindenekelótt a kbt. rendelkezéseinek, valamint a közbeszerzési Döntóbizottsá9
és a bíróságok eseti döntéseinek megfe|e|jen, különös tekintettel a vonatkozó
jagszabályi környezet iegutóbbi módosulásaira.

Megbízó döntése értelmében Megbízott ajánlata került kiválasztásra, metynek
alapján a kőzbes2erzési eljárások lebonyolítása ós a kapcsolódó felaclaíok ellátá-
sa érdekében a felek a jelen megbízási Szerzódóst kötik.

2. AMEGBÍZÁs rÁneYn

2.t. Megbízó ezennei megbízza Megbízottat, hogy a jelen szerződés 1.].. pontja sze-
rinti közbeszezési eljárást a kbt. Harmadik Részében szabályozott ún. nemzeti
eljárásrendben a L22/A. § alapján bonyolítsa le, valamint a lebonyolításhoz kap-
csolódó egyéb járulékos tevékenységeket lássa el, amely feladat magában log-
lalja az ajánlatkéró nevében eljáró személy feladatainak elvógzését, ale|en sze-r-
zódés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint (a továbbiakban:',,Tanácsadás.').

Megbízott a megbízást a jelen szerzódés aláírásával elfogadja, kijelenti, hogy a
megbízás elvégzéséhez szűksóges végzettséggel, szakértelemmej, gyatortaital
rendelkezik.

3. A TELJESÍTÉs loóporuun

2.2.

3.1. A Megbízott á|tali tel-jesítós idópontjának a Fe|ek az eljárásról készült Összegezés
megküldését tekintik, ugyanakkor Megbízott rendelkezésre állási kötelezettség
az eljárás eredményéró| szóló tájékoztató hirdetmény közzétételéi9 áll fenn.

4. A MicBÍzÁsl pÍxn VoNATKozó szABÁLYoK

A jelen szerzódés 2.1. pontjában foglaltak teljesítéséért a Megbízottat mindösz-
szesen 1.200.000,- Ft. + 27 % 

^FA, 
azaz Egymillió-kettőszázezer forint +

ÁFA, mindösszesen 1.524.o0o,- Ft., azaz Egymillió-ötszázhuszonnégyezer
forint összegű megbízási dij illeti meg. A jelen pont szerint d[j n"* turtuiÁu.ru
a Megbízó által igényelt egyób közremúk ödő díjár, az el-járás kapcsán felvetódő
egyób, Megbízó oldali adminisztratív költségeket (pl. az eljárás! hirdetmények
közzétételének hirdetményellen őrzési dí)ait), illetve az esetleges jogorvoslati el-
járások diját.

A 4.]-. pont szerinti dij vonatkozásában a Megbízó által igazolt teljesítés esetén
Megbízott L (egy) részszámla és J. (egy) végszámla benyújtásári jogosult, az
alábbi esedékessé99el:

a) a megbízási d'lj elsó rószlete, 600.000,- Fl, + 27 o/o ÁFA. azaz Hatszázezer fot
rint + 27 % ÁrA összeg a közbeszerzési eljárást megindító íeIhívásnak az aján-
lattevók részére történó megküldésével egyidejűleg eseclékes;

4.1.

4.2.



4.5.

4,3.

4,4.

5.2.

b) a megbízási dij második részlete, 600.000,- Ft. + 27 % AFA, azaz Hatszáz.-
ezer forint + 27 % AFA összeg a közbeszerzési eljárásról készült Összegazós
megküldésáveI.

Megbízó a megbízási dijat Meglrízott vonatkozó szárnlájának kézhezvételét kö-
vetó 30 napon belül, a Megbízott Raiffeisen Banknál vezetett 1201-050]--
01263718-001"00001 számú bankszámlájára, átutalással kötele§ teljesíteni,

Megbízó késedelmes dijfizetése esetére Felek a polgári Tórvónykőnyvben meg-
határozott kósedelmi kamatot kötik ki,

A szerződés idó elótti megszúnése esetén arányos dijazás lár.

5. FELEKJoGAl És xörrlrzETT§ÉGEI
5.]..

5,3.

Megbizott a szerzódésben íoglaltak teljesítése során a tóle elvárható legno-
gyobb gondosságga| 1ár el, azonban a közbeszerzósi eljárás szakmai eredmé-
nyességéért, a beszerzés tárgyát képezó projekt megvalósíthatóságáért fe|elós-
séget nem vállal. Megbízott továbbá feladatait Megbízó érdekein& megfeleló-
en, annak utasításai szerint kóteles ellátni. Megbízott a javaslataitól való eltérés
következményeire szűkség szerint köteles Megbízót figyelmeztetni. Megbízott
köteies a tevékenységével Megbízónak felróhatóan okozott károkért helytáttni.

Megbízott tanácsadói tevékenységével, a közbeszerzési Döntőbizottság, vala-
mint a bíróságok gyakorlatának elemzósére és feldolgozására i5 kiterjódó közbe-
szerzósi tapasztalataival az eljárás útemezésének megíelelóen Megbízó rendel-
kezésére áll. Megbízott vállalja, hogy telefon, telefax, e-mai| útján, illetóleg az
ajánlatok bontása (illetve szűkség szerint a Bíráló Bizottság ülJse, valamin"i az
eredményhirdetés) során személyesen is Megbízó rendelkezésére áll.

Megbízoit a Tanácsadás során közremúködó igénybevete|ére jogosult. A jogsze-
rúen igénybevett közreműködó tevékenységéért Megbízott teljes körűen felel.

Megbízó vállalja, hogy a Tanácsadás végzéséhez szükséges információkat Meg-
bízott rendelkezésóre bocsátja. Megbízó ennek alapján köteles minden, a pro-
jekttel kapcsolatos információt, közlést, igényt, stb. annak Megbízó tudomására
jutásától számított 2 munkanapon belűl Megbízotthoz eljuttatni, arról Megbízot-
tat tájékoztatni,

Az eljárás lebonyolítása során - a Megbízó által szolgáltatott szakmai információ,
valamint a rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján * Me9bízott felada-
tát képezi különösen az ellárás ütemezéséról való dóntés, az eljárást meginclító
felhívás, a dokumentáció és az annak tartalmát képező műszaki paramóterek ós
feladatleírás összeáliítása, a kbt.-ben írt hirdetmények ell<eszítése, továbbá a
szakmai alkalmassági és értókelési szempontrendszer meghatározása. Megbízott
feladatát képezi az eljárást érintó adminisztratív, szervezési tevékenységek lebo-
nyolítása.

5.5.
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5.6. Megbizó Megbízottal a szerzódés teljesítése érdekében egyűttműkődni köteles.
[zen együttmúködési kötelezettség különösen az alábbiakra ierjed ki: Megbízó
vállalja, hogy lvlegbízott kérésének megfelelóen minden, a szerzódés megie|eló
teljesítóséhez szüksóges adatot és'információt dij- ós kóltségmentesen úegbi-
zott rendelkezésére bocsát otyan idóben, hogy az ne veszélyeztesse Megbíiott
áital jelen szerzódésben vállalt szolgáltatások határidóben való maradéktalan
teljesítését.

Megbízott jogosult külön igazolás nólkül feltételezni, hogy Megbízó és képvise-
lói által szolgáltatott információ hiánytalan és pontos, Megbízó legjobb tuclása
szerint. Megbízott Megbízótól kapott adatok/ információk, dokumentumok tar-
talmára nézve semmilyen v]zsgálatot nem végez, a kiinduiási adatok, informáci-
ók, dokumentumok he|ytelenségéből származó hibákért felelóqséget nem vállal.
Megbízott felhasználhat mások által szolgáltatott információkat ás aclatokat is,
ha jóhiszeműen ú9y gondolja, hogy ezek az információk és adatok megbízhatók;
Megbízott azonban nem vállal felelóssóget és nem nyúrjt biztosítékot az ilyen in-
formációk és adatok pontosságáért.

Megbízó vállalja, hogy lehetóvé teszi Megbízott számára Megbizö aIkalmazotta-
ival, közremúködóivel való zavartalan együttműködést. Megbizó felelósséget
vállal az általa; valamint alkalmazottai és közremúködói által Megbízott é5 köz,
remúködói rendelkezésére bocsátott információ teljességéért ós he|ytálló voltá,
ért, jogszabáíyoknak és az egyéb releváns hatósági elóírásoknak való rnegfelelé,
séért,
Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy sikeres teljesítés esetén Megbízott referencia
anyagában a projektet, ilIetve Megbízó nevét íeltüntesse. Megbizott kérésére
Megbízó a kérés megérkezését követó 5 munkanapon belül köteles referencia-
nyila tkozat kiá |lítá sára.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

6. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

Megbízott Megbízótól kapott adatokat ós információkat kizárólag a szerzóclós
tárgyköróbe tartozó dokumentumok elóállításához szüksó9es feladatok elvógzé-
séhez használja fel és azokat szigorúan bizalmasan kezeli. Megbízott a rencle||<e,
zésóre bocsátott adatokat és információkat más célra nem használja fel, nem
publikálja, harmadik fól ,számára, csak Megbízó kásbeIi felhata lmazásáva l sztll-
gáltathatja ki, azok biztonságos felügyeletét b;áosítani köteles. Megbízott tu-
domásul veszi, hogy a részére átadott valamennyi adat üzleti titoknak minósűl ós
ennek megíe|eló törvényi védelem alatt áll. Jelen pontban megfogalmazott ti-
toktartási kötelezettségek Feleket idóbeli korlátozás nélkül terhelik, Az elózó be-
kezdésben írtak nem vonatkoznak az olyan információkra, ameíyek nyi|vánosak,
vagy amelyek más forrásból állnak Megbízott rendelkezésóre. A titoktartás; köte-
lezettsóg megszegésével Megbízónak okozott károkórt Meqbízott a polgári Tör-
vénykönyv rendelkezései szerin t felel.

Megbízó vállaija, hogy a Tanácsadás megvalósítása során részére akár szóban,
akár írásban átadott adatokat, információkat a jelen szerzódésben fogialtak sze-
rint * annak nyilvánosságra kerüléséig * bizalmas információként kezeli. A bizal,

6.2.



6.3.

mas ;nformációkezelés Megbízó részéről azt jelenti, hogy Meqbízó bárrne|y
harrnadik szeméiy részóre (harmadik szenrólynek m;nOsUi Uu,milynn lnuEyo,,
Vagy nem magyar természetes, jogi vagy egyéb személy, aki nem i,,4egbízó nlun-
kavállalója, munkaviszony jellegú jogviszony keretében Meqbízó a]kaIrnazottia,
vezető tiszt.égviselóje vagy íelügyeló bizottsági tagja) semmiíyen iníornrációt
nem ad át (sem szóban, sem írásban), Megbízó kizáróIag abból a cé|bój adhai át
bármilyen információt harmadik személy részére, hogy Megbízó meggyózórJjön
a nna k jogszerús égéről. Aa ilyen harmadik szemóíyek a reájuk vonatkozó jogiza-
bályi rendelkezósek alap-ján kőtelesek a tilkot megtartani (űgyvócji titol<, adóti,
tok, üzleti titok, ba nktitok.

l\4egbízó jelen szerzódés alákásával hozzájárul, hogy Megbízott a 2. polltbatr
ismertetett fe|adata e|látása során, az 5,3, pont szerint igórrybe vett közreaúk.--
dókkel az adatokat külön írásbeli felhatalmazás nélkül közólje. Megbízó tudonlá-
sul veszi, hogy Megbízott az adatokat törvényi íelhatalmazás alapján eljáró ható-
sággal Megbízó külön írásbeli felhatalmazása nélkül is kérósre közö|ni l<öteles.

7. KAPcsotATTARTó szEMÉLYEK És ÉnrrsÍrÉsgr

7.1.

Dr. Csizmadia Péter
10}i Buoapest. 4óhony U, 7. - Graphisoít Park
+36 30 989 297

7 -2.

szerződó Felek, jelen szerzódósben íoglalt feladatok ós kötelezettségek ellátása
ós teljesítése érdekében tőíténó egymá' kózötti kapcsolattartásia az alábbi sze-
mélyeket jelölik meg kapcsolatta rtóként:

,hu

Amennyiben a fenti adatokban bármilyen változás várható vagy változás követ-
kezik be, arról az érintett szerződő Fól köteles lehetóleg a változást megelózóen
5 munkanappal, de legkésóbb a változást követő munkanapon, a másik szerzó-
do Fe|et ;rásban értesiteni

Jelen Szerzóclóssel kapcsoIatos bárnilyen ertesltés, közles, igény, lemondá: vaqy
kórés csak a 7.1, pontban megjelölt szemelyi_.khez intezett kásbeli nyi|aikozar
formájában énrényes és kézbesítéssel váiik hatályossá.

7.3.



ó. -L.

8.2.

9. FEtMoNDÁs, ureszüNrrrÉs

9.1.

9.2.

o1

10. FEtELossEG

t0. j..

T0,2.

Felek kőzós megegyezéssel a Szerzódést írásban megszüntethetik.

Amennyiben bármelyik Fél jelen szerzódésből eredó |ényeges kölelezettségeit
megsérti, és azt a másik Fél írásbeli felhívásában megállapított határiclón belúl
sem pótolja, ú9y a sérelmet szenvedett Fét jelen szenódést azonnali hatállyaI
írásban fe|mondhatja.

A Felek megá|lapodnak abban, hogy a jelen szerzódést bármelyik fél 30 napos
felmondási idóvel jogosult íelmondani. A Fe|ek megállapodnak abban, hogy a
szeaódés Megbízó általtöfiénó felmondása esetón Megbízó a már igazottai el-
végzett munka arányos részót, annak elúégzésére vonatkozó igazolásák átadásá-
vaí egyidejűleg a Megbízott rószóre megfizeti,

Megbízott a szerződésben foglalt tanácsadási tevékenysége során íokczott
gondossággaljár el. Megbízott nem felelós bárminemú követelés, igóny, veszte,
sé9 vagy költség megtérítéséért, amely Megbízót terhelheti és Megbízott szol-
gáltatása nyújtásával kapcsolatban Megbízóra hárul, kivéve, ha az Megbízott
szerzódésszegesébő| adódik.

Megbizott a szerzódés te|jesirése során tanácsokat nyújthat, es javaslatokat te-
het Megbízónak; azonban az ilyen tanácsok és ajánlások megva lósításával kap-
csolatos minden döntéshozatal Megbízó fe|adata. Megbízott nem vállal felelős-
séget Megbízó * Megbízott, által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó - dőntó-
séért.

Megbízó kifejezetten tudomásul veszi, hogy Megbízott javaslatai, elemzesei ós
következtetései * értelemszerűen - sem egészben sem részben nem képeznel<
tisztességróí vagy üzleti meg bízhatóságról alkotott vóleményt, illetve beíektetési
tanácsot.

8. HATÁLY, uÓposÍrÁs

Felek megáliapodnak abban, hogy jelen Szerzódést határozott idóre, a fe|ek je-
len szerzódésben rö9zített kőteIezettségeinek te|jesítéséig kötik. Jelen szerzódós
azon a napon lóp hatályba, amelyen azt mindkét Fél képviselóje cógszerű aláírá-
sával látta e|.

A Szerzódés bármely !:ontja csak írásban módosítható, Mindazonáltal, figye-
lemmel Feleket terheló együttmúködési kötelezettsóg re, bármelyik Fól megiele,
1óen mérlegeli a másik Fél által elóterjesztett módosításijavaslatot.

]"0.3,



I0.4. Minden ötlet, koncepció, know-how, iratminta, anyagi értékkel bíró jogi megol-
dás, amely a jelen szerzódés teljesíté'e kapcsán tr,legbízottól Megbíió Lirtoklna
kerül vagy tudomására jut, Megbízott szellerni tulijdonának tekintendó, rnely
űzleti 

,titoknak minósűl. Megbízott - a jelen szezódésben megállapított megbi-
zási di megfizetésének feltótelével * korlátlan, de nem kizárólagos fe[hasznJlási
jogot biztosit Megbízó részére, a teljesités során keletkezó okiratokat. dokumen-
tumokat érintóen.

].]..1.

Kelt: Medgyesegyháza, 20J-4. június 6.

Megbízó

Név: Ruck Márton
Beosztás: polgárinesteí

A pénzügyi ellenjegyzést
elvegeztem: .- __,nMellekletek: l

- 1-, sz.: Megbízott feladaíai

Kelt: Budapesl, 2014. június 6.

Megbízott

Név: Dr. Csizmadia Péter
Beosztás: űgyvezetó igazgató
Név: Kadlok Nándor
Beosztás: ügyvezetó igazgató

11. IRÁNYADó JoG

jeíán Szerzóciésre Magyarország rnindenkor órvényes és hatályos joqszabá|yai,
különösen a Polgári Törvénykönyv és a Kbt. rendelkezései az irányadók.

L2. lLtETÉKEssÉG

I2.1,. Jelen Szerzódéssel kapcsolatosan felmerűlt vitás ügyeket Felek megkisérlik köl-
c.önös megegyezés útján rendezni, melynek sikertelensége esetén;lávetik ma-
gukat a hatáskörrel rendelkezó bíróság kizárólagos illetékásségének.

Jelen Szerződés 7 (hét) számozott o!dálból ós ]-2 (tizenkettó) pontból áll, Felek jeíen Szerzó-
dést elolvasás és megértós után, kellóen meghataimazott képviselóik útján, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag alákták.

Med gyesegyháza Városi Önl<ormá nyzata Equinox Tender Kft.
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1. sz. melIéklet

Megbízott feladatai

Általános feladatok

. Beszerzóstervezés, tájékoztatás az egybeszámítási és egyéb kapcsolócló rendelkeze-
sekróí.

. Megbízó által szolgáltatott, az egybeszámitást esetlegesen befolyásoló körü|lnenyek
alapján végleges beszerzési terv készítése és szükséges idóközönként történó felül-
vizs9áiata.

. Eljárási űtemterv elkészítóse, javaslattétel az eljárás típusára, kockázatelemzósse|.

. A konkrét eljárást órintó indikatív eljárási határidók rögzítése.

. Dokumentálási és felelclsségi rend kialakitása, különös tekintettel a Bírálóbizoltsáq
tevéke nységére.

. A beszerzési feladatokban érintett egyéb projektszereplők beszerzést órintó munká-
já nak koordinációja.

. A közbeszerzési e|járás dokumentálása,

. Tanácsadás a belsó beszerzósi döntések előkészítóse, meghozatala körében.

l(onkrál eljárási fetadatok (a konkrét eljárástípusnak rnagfeletöorr}

A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyo|ítása, amely * ősszefoglaló jelleggel - nra-
gában íoglalja az alá bbiakat:

a) a Megbízó által rendelkezésre bocsátott anyagok áttekintóse, közbeszerzósi
szempontú véleményezése;

b) jaVaslattétel a kózbeszerzési lebonyolítási konstrukciókra, figyelembe véve a
Me9bízó által relevánsnak ítólt szempontokra is;

c; a kiválasztatott konstrukció alapján a közbeszerzési eljárás elókészítése körében
az ellárást megindító felhívás, dokumentáció és szerződéstervezet elkészítése,

d) a közbeszerzési eljárás lefolytatása, amely különösen az alálrbiakra terjed ki:

i. az eljárás megindítása (be|eórtve a felhívás megkűldését/közzétételét);

ii. közreműkódés a kiegószítő tájékoztatások lebonyolításában (kiegészító té,
jékoztatás összeá|lítása a beérkezett tájékoztatáskérések alapján);

iii, az ajánlatok bontásának lebonyolítása;

jv. az ajánlatok bírálata, szükség szerint a hiánypótlás, íelviláqositás-, illetve in-
dokoláskérés ősszeál lítása;

v, kózreműködás a Bírálóbizottság döntéshozatalába n, közbeszerzési je|iogű
tanácsadás biztosítása a Bírálóbizottság tagjai rószére;



vi, az. eljárás eredményéről szóió írásbeli összegezés összeállilása, ás megkűl,
dése;

vii. eredményes eljárás esetén a m-^gkötendó szerződós tartalmának véglege.sí-
tese:

viii. az eljárás eredményéről szóló tájékoztató elkészítése és kozzélótele.


