MEGBIZASI SZERZODES

amely letrejott egyreszrol
Ocsod Nagykozseg Onkormanyzata
cime: 5451 Ocsod, Kossuth ter 1.
kepviseli: Molnar Balint polgarmester
PIR: 409931
adoszama: 15409931-2-16
bankszamlaszam: 69800061-15601236
mint megbizo (a tovabbiakban: ,,Megbizo"),
masreszrol
Provita! Fejlesztesi Tanacsado Zrt.
cime: 1022 Budapest, Bimbo ut 68.
kepviseli: Dr. Panacz Istvan vezerigazgato
cegjegyzekszama: 01-10-046510

adoszama: 14969205-2-41
bankszamlaszam: 10400126-49575052-53551002

mint megbizott (a tovabbiakban: ,,Megbizott") kozott alulirott helyen es idoben, az alabbi feltetelek
mellett.

A felek rogzitik, hogy a Megbizo 2011. junius 30. napjan ajanlatot kert ,,A KEOP- 1.2.0/2F/092010-0053 azonosito szamu, Ocsod csatornazasa es szennyviztisztitasa cimii projekthez (a
tovabbiakban: Projekt) kapcsolodo kozbeszerzesi eljarasok lebonyolitasa es hivatalos
kozbeszerzesi szolgalatatas nyujtasa" targyaban.
A beszerzesi eljaras nyertese a Megbizott. Mivel a lefolytatott beszerzesi eljaras soran a Megbizo a
Megbizott ajanlatat fogadta el. Ennek megfeleloen a felek a szerzodest kotnek a jelen Szerzodeses
Megallapodas es hozza kapcsolodo mellekletek (a tovabbiakban egyiittesen: ,,Szerzodes") feltetelei
szerint.
Megbizott a tevekenyseget kizarolag Megbizo irasos utasitasa alapjan kezdheti meg; az ennek
hianyaban, ill. ennek elmaradasa eseten ezt megelozoen vegzett feladatok tekinteteben Megbizott
dijazasra nem jogosult.
A szerzodes teljesiteseben resztvevo szemelyek adatai:
A Megbizott kepviseloje: Dr. Panacz Istvan
Szemelyes kozremiikodesre kotelezett szakember: a Megbizott kepviseloje altal kijelolt
szemelyek

A teljesitesben resztvevok egyeb elerhetosege:
- Fax: 06/1 411-84-01
- E-mail: panacz.istvan@kozbeszerzes.com
1. A Megbizo megbizza a Megbizottat a Projekthez kapcsolodo kozbeszerzesi tanacsado
szolgaltatas elvegzesevel.
2. A Megbizott feladatai:
-

-

-

-

-

Az ajanlati/ajanlatteteli (reszveteli) felhivas aktualizalasa az eljarasok meginditasakor
hatalyos kozbeszerzesi jogszabalyi rendelkezeseknek es egyeb projektre vonatkozo
eloirasoknak megfeleloen; kozzeteteli kerelem elkeszitese.
Az ajanlatkeresi dokumentacio feliilvizsgalata, aktualizalasa a hatalyos kozbeszerzesi
jogszabalyi rendelkezeseknek es egyeb projektre vonatkozo eloirasoknak megfeleloen.
A Megbizo es erintettseg eseten az illetekes szerv altal jovahagyott ajanlati/ajanlatteteli
(reszveteli) felhivas kozzetetelre torteno feladasa. Ajanlatkeresi dokumentacio arusitasa az
ajanlattevok reszere, oly modon, hogy a befolyo bevetel - az adminisztrativ, sokszorositasi
koltsegek fedezetere - a kozbeszerzesi tanacsadot illeti.
Ajanlattevoi kerdes-felvetes eseten kiegeszito tajekoztatas megadasa.
A bontasi eljaras lefolytatasa, bontasi jegyzokonyv keszitese.
Kozbeszerzesi szakmai segitsegnyiijtas az ajanlatok elbiralasanak folyamataban (ertekelesi
jegyzokonyvek elkeszitese, hianypotlas, tisztazo kerdesek feltetele, dontesi javaslat
elkeszitese, stb.).
Osszegzes elkeszitese.
Az eljaras egesz folyamataban a kozbeszerzesi szakertelem biztositasa.
Eredmenytelen eljaras eseten az adott eljaras egyszeri ismetelt lefolytatasa, kiveve, ha az
eredmenytelenseg Megbizonak felrohato okbol kovetkezett be.
Tajekozato(k) keszitese, es feladasa, ideertve a szerzodes esetleges modositasara, illetoleg
teljesitesre vonatkozo tajekoztatot is,Amennyiben az eljarassal kapcsolatosan a
Kozbeszerzesi Dontobizottsag elott eljaras indul, Megbizo Dontobizottsag elotti kepviselete.
(Esetleges Birosag elotti kepviselet mar nem Megbizott feladata).
A palyazati projekthez kapcsolodo megbizoi dokumentalasi kotelezettseg teljesitese
erdekeben Megbizott koteles a teljesiteset irasban reszletesen dokumentalni (beleertve a
kezbesitesek tenyenek igazolasat is), es a kozbeszerzesi eljarashoz kapcsolodo nala
keletkezett iratokat a reszfeladatok teljesiteset kovetoen Megbizo reszere eredetiben, vagy
ha ez nem lehetseges, altala hitelesitett masolatban atadni.

3. Ha a projekt vegrehajtasa soran miiszaki vagy gazdasagi okokbol felmerul a valtoztatas
sziiksegessege, vagy tobblet-, illetve potmunkakra van sziikseg, a Megbizott koteles ezzel
kapcsolatos munkalatokban teritesmentesen a Megbizo rendelkezesere allni.
4. A feladatok, ill. reszfeladatok teljesitesere vonatkozo hataridoket a Felek a szerzodeskotest
kovetoen, a megvalositasi szakasz tervezett utemezesehez igazodoan allapitjak meg, es a
szerzodeshez mellekletkent csatolando jegyzokonyvben rogzitik.
5. Megbizo koteles legkesobb a munkakezdesre vonatkozo irasos utasitassal egy idoben atadni
Megbizott reszere a projektfejlesztesi szakaszban keszult kozbeszerzesi dokumentaciokat, es
az azokra vonatkozo Kozremukodo Szervezet, ill. Tamogato altal kiadott velemenyeket.

6. A Megbizo a Megbizottnak jelen szerzodesben foglalt kozbeszerzesi tanacsadoi
tevekenysegekkel kapcsolatos feladatok ellatasaert 3.900.000,- Ft + 25 % Afa, azaz brutto 4.875.000,- Forint, azaz negymillio - nyolcszazhetvenotezer Forint megbizasi dijat fizet
meg a Megbizott fent megnevezett szamu bankszamlajara az alabbi bontasban:
1. reszfeladat (A kivitelezo beszerzeset celzo kozbeszerzesi eljaras teljes korii
lebonyolitasara vonatkozo kozbeszerzesi tanacsadoi feladatok ellatasara vonatkozoan, adott
esetben reszajanlatteteli lehetoseg biztositasaval): 3.000.000,- Ft, + 750.000,- Ft AFA, azaz
brutto 3.750.000,- Ft-

2. reszfeladat (A FIDIC mernok beszerzeset celzo kozbeszerzesi eljaras teljes korii
lebonyolitasara vonatkozo kozbeszerzesi tanacsadoi feladatok ellatasara vonatkozoan:):
500.000,- Ft, + 125.000,- Ft AFA, azaz brutto 625.000,- Ft

-

3. reszfeladat (A kiilso projektmenedzsment szervezet beszerzeset celzo kozbeszerzesi
eljaras teljes koru lebonyolitasara vonatkozo kozbeszerzesi tanacsadoi feladatok ellatasara
vonatkozoan):
400.000,- Ft, + 100.000,- Ft AFA, azaz brutto 500.000,- Ft

7. A szerzodo felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzodes 6. pontjaban reszletezett
ellenertek felett Megbizott nem tarthat igeny egyeb dijazasra.
8. A szerzodo felek megallapodnak abban, hogy a fenti reszfeladatok az egyes kozbeszerzesi
eljarasok tekinteteben akkor tekinthetok teljesitettnek, amennyiben a kozbeszerzesi eljarasok
alapjan megkotott szerzodesek tekinteteben az eljaras eredmenyere vonatkozo tajekoztato
hirdetmenyek a Kozbeszerzesi Ertesito reszere feladasra keriiltek.
9. A szerzodo felek rogzitik, hogy Megbizott az egyes eljarasokhoz kapcsolodoan a kovetkezo
reszfeladatok teljesiteset kovetoen jogosult reszszamla benyujtasara, amely reszfeladat
teljesitesenek idopontja az alabbi megbizotti reszfeladatok teljesitesenek idopontjat is
jelenti:
Ajanlati/ajanlatteteli felhivas kozzetetele, illetve kozvetlen megkiildese ajanlatkeresre
felkert cegek reszere: a vonatkozo dijosszeg 25 %-a.
-

Az eljarasok eredmenyere vonatkozo utolso tajekoztato hirdetmeny kozzetetelre torteno
megkuldese (eredmenytelenseg eseten a masodik eljarasra vonatkozoan): 75 %.

Megbizott a projektzarasig koteles - a teljes dij szamlaba allitasat kovetoen - is teljesiteni a 2.
pont szerinti reszfeladatokat.
10. A Megbizott dijat a projekt koltsegvetesenek ,,K6zbeszerzes-kozbeszerzesi tanacsado"

sora terhere szamolja el a Megbizo.
A megbizasi dij magaban foglalja a Megbizott valamennyi - szerzodeses feladatok ellatasaval
kapcsolatban - felmeriilo jarulekos koltsegeket is, kiilonos tekintettel a szallas. utazasi,
telekommunikacios, valamint a kis ertekii targyi eszkozok beszerzesi koltsegeit is.
Szerzodo felek a flzetes rendjet a KEOP altal eloirt elszamolasi es teljesitesi rendnek
megfeleloen hatarozzak meg. Ennek megfeleloen Megbizott (resz) szamlait a Megbizo reszere
allitja ki es kuldi meg - rovid, a munka elvegzeset igazolo - tevekenyseg kimutatassal, a

Megbizott altal kiallitott es a Megbizo altal alairt teljesitesigazolas masolataval, es a KEOP
elszamolashoz benyujtani szukseges, eloirt adattartalommal rendelkezo teljesitesi jegyzokonyv
alairt peldanyaival (4 peldany).
A szamlat egy eredeti es egv masolati peldanyban kell kiailitani, melynek tartalmi es formai
kovetelmenyei:
- cimzett: Ocsod Nagykozseg Onkormanyzata 5451 Ocsod, Kossuth ter 1.
- A szamlan szerepeltetni szukseges a tevekenyseg leirasa mellett a tamogatasi szerz6des
szamat, valamint fizetesi hataridokent 30 napot.
- Reszszamla kiallitasa eseten szerepeltetni szukseges a reszszamla szamat es a ,,reszszamla"
megnevezest.
A szamla kiegyenlitesere a KEOP elszamolasi rendszere az iranyado, tovabba a felek a szallitoi
finanszirozas rendszeret rogzitik. A szamla osszeget a Tamogato szervezet a hianytalan szamla
benyujtasat koveto 30 napon beliil a Megbizottnak megteriti.
11. A megbizasi dij magaban foglalja mindazokat a koltsegeket, amelyek a tajekoztatasi
szolgaltatas ellatasaval kapcsolatban rendszerint felmeriilnek, valamint az egyes
reszfeladatok (kozbeszerzesi eljarasok) eredmenytelen lezarasat kovetoen egy alkalommal
torteno ujboli lefolytatasat, kiveve, ha az eredmenytelenseg Megbizonak felrohato okbol
kovetkezett be

12. Amennyiben a jelen szerzodes megkotesekor hatalyos (25 %-os merteku) Afa szabalyozas
az alkalmazando afa kulcs tekinteteben a jelen szerzodes hatalya alatt valtozik, a hatalyos
szabalyzas a jelen szerzodes Afa-ra vonatkozo rendelkezeseit a szerzodo Felek minden
kiilo'n nyilatkozata, szerzodesmodositasa nelkiil modositja. Amennyiben az Afa meneke
csokken, a szerzodes brutto afaval novelt erteke is csokken. Amennyiben az Afa merteke no,
a szerzodes brutto, afaval novelt erteke novekszik.
13. A Megbizott feladatait a szakembertol elvarhato gondossaggal koteles vegezni. A felek az
elobbieken tul is kotelesek egymast tajekoztatni a megbizas ellatasaval kapcsolatos lenyeges
kortilmenyekrol. A Megbizo jogosult a Megbizottat az ugyellatasa soran utasitani, a
Megbizott koteles figyelmeztetni a Megbiz6t, ha az utasitas celszeriitlen vagy
szakszeriitlen.
14. A szerzodo felek rogzitik, hogy Megbizott koteles a kozbeszerzesi dokumentaciok
osszeallitasa soran a fenntarthato fejlodes (,.zold beszerzes") es az eselyegyenloseg
alapelveit figyelembe venni, a masodik fordulos palyazati dokumentaciora is figyelemmel
15. A szerzodo felek tovabba rogzitik, hogy Megbizott a Megbizo altal vallalt kornyezeti
szempontok ervenyesuleset tamogatja, amik nevesitve az alabbiak:
elonyben reszesiti az ,,ujrapapir" hasznalatat (inin. 30 %)
elonyben reszesiti az elektronikus kapcsolattartast, es a ketoldalas nyomtatast.

16. Ez a szerzodes mindket fel altal torteno alairasaval lep hatalyba, es a teljesites hatarideje: a
fentiekben reszletezett reszfeladatok kozbeszerzesi eljarasanak befejezese.
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17. A szerzodest a felek barmelyike 30 nap felmondasi idovel mondhatja fel. Azonnali hatalyu
felmondasnak van helye sulyos szerzodesszeges eseten.
Sulyos szerzodesszegesnek minosul kiilonosen:
- a Megbizott alapveto feladatainak nem tesz eleget, valamint ha a Megbizott mulasztasa
miatt a Megbizot anyagi kar eri.
18. A szerzodo felek megallapodnak abban, hogy Megbizott feladatainak ellatasa
kovetkezteben letrejovo szerzoi jogi vedelem ala eso muvek, alkotasok Megbizo
tulajdonaba keriilnek.
19. A felek kozlemenyeiket irasban kotelesek egymassal kozolni. Surges szukseg eseten a
kozles tavbeszelon is teljesitheto, de ezt utobb irasban is rogziteni kell. Az e-mail a
kapcsolattartas soran irasos kozlesnek szamit, de barmely elektronikus levelet a masik fel
keresere faxon, vagy levelben (postai uton) is meg kell kiildeni. Ezen rendelkezes nem
vonatkozik a jognyilatkozatokra, teljesites elismeresekre es uj kotelezettseg-vallalasokra,
amelyek kizarolag a jogosult szemely altal alairt, eredeti level formatumban ervenyesek.
20. A szerzodest modositani vagy kiegesziteni csak irasbeli megallapodassal lehet.
21. Jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Ptk. vonatkozo szakaszai az iranyadoak.
Felek megallapodnak, hogy a koztuk felmerulo esetleges vitas kerdeseket elsodlegesen
bekes uton, targyalassal intezik el.
22. Szerzodo felek jelen szerzodest elolvastak, kozosen ertelmeztek, es mint akaratukkal
mindenben egyezot 4 peldanyban jovahagyolag alairtak.
Ocsod, 2011. augusztus ho 31. napjan

Megbizo
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polgarmester

Megbizott
Dr. Panacz Istvan
vezerigazgato
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