MEGBIZASI SZERZODES
amely letrejott egyreszrol Kapuvar Varosi Onkormanyzat
Kepviseli Hamori Gyorgy polgarmester
Borsodi Tamas cimzetes fojegyzo
cim< : 93 30 Kapuvar, Foterl.
bankszamla szama: CIS Bank 10700426-46775308-51100005
adoigazgatasi szama: 15728025-2-08
mint Megbizo (a tovafbbiakban: Megbizo),
masreszrol

Illes Leven e Ugyvedi Iroda
Kepviseli: < r. Illes Levente
cime: 1136 Budapest, Tatra u. 6.1. em. 6.a.
bankszamla szama: UniCredit 10918001-00000069-68380006
adoigazgatasi szama: 18596485-2-41
mint Megbizott (a ovabbiaknak: Megbizott)

1. A megbizas targya:
Megbizott, illetve tagja, vagy a sz mara tartos polgari jogviszony kereteben tevekenykedo
hivatalos kozbeszerzesei tanacsadfc bejegyzessel rendelkezik, melynek a nyilvantartasi
sorszama - Kozbeszerzesek Tanac; a Elnoke altal a T/3-3 8/670-5/2009. szamon meghozott
hatarozata alapjan - 803. Hivatalos Kozbeszerzesi tanacsado neve: Dr. Illes Levente. Felek
rogzitik, hogy a jelen megbizasi szerzodes az iigyintezo, jelen pontban megjelolt szemelyhez
kotodik, barmilyen, a Megbizott s ervezetben bekovetkezett valtozas eseten az iigyintezo
tagsagaval nuikodo Ugyvedi Iroda v|alik a jelen szerzodes szerinti Megbizotta
Megbizo megbizza Megbizottat, K apuvar Varosi Onkormanyzat KEOP-2015-5.7.0. azonosito
szamon nyilvantartott Kozepulet k kiemelt jelentosegii epiiletenergetikai fejlesztese
targykorben epitesi beruhazas targyi kozbeszerzesi eljaras lebonyolitasaval.
A kozbeszerzesi eljaras lebonyolitas a az alabbi reszfeladatok elvegzeset foglalja magaba:
o Az Eljarast meginditoi felhi\tas kidolgozasa,
o Az ajanlatteteli dokument .cio kidolgozasa es a megbizoval valo egyeztetese
(A miiszaki specifikaciot Megbizo bocsatja rendelkezesre)
o Az ajanlatok bontasanak leb- nyolitasa
o Biralati lap-tervezetek mestejrpeldanyanak elkeszitese
o Szakertoi kozremiikodes a enyujtott ajanlatok ertekeleseben, es annak az illetekes
donteshozo reszere torteno b^mutatasa
o Osszegzes keszitese az elbm It ajanlatokrol
o Az eljarasi cselekmenyek le^ ezetese
o Az eljaras eredmenyerol szo 6 Tajekoztato elkeszitese
o Az eljaras soran minden a Kbt. altal eloirt irasos anyag (jegyzokonyvek,
emlekeztetok, ertesitesek) el ceszitese
o Az eljaras jogszeriisegenek felxigyelete minden, az adott beszerzessel kapcsolatos
eljarasi cselekmenyt illetoen
o Kapcsolattartas a Kozbeszer esi Hatosag illetekes szerveivel
o Kozbeszerzesi Hatosag on-Hie rendszerebe a sziikseges dokumentumok feltoltese
o Egyuttmiikodes a projekt pr ijektmenedzserevel, az elektronikus Palyazoi Tajekoztato
Felulettel - a kozbeszerzesi Ijaras dokumentumainak feloltesevel - kapcsolatban.

2. A megbizas teljesitese:
A megbizas teljesitese a szerzodes nindket fel altali alairasatol folyamatos, es az 1. pontban
vallalt feladatok elvegzesevel, izaz az eljaras eredmenyerol szolo Tajekoztatok
megjelenesevel, jogorvoslati eljaras seten a jogorvoslat befejezesevel er veget.
3. Kozremukodok igenybevetele:
Megbizott jogosult tevekenysegen< c ellatasa soran kozremiikodok igenybevetelere, akik a
Megbizottal szerzodeses kapcsolat an allo szemelyek lehetnek, s akik tevekenysegeert a
Megbizottat teljes felelosseg terheli
4. Kapcsolattartas:
A kapcsolattartasra a felek az alabbi szemelyeket jeloli ki:
• Megbizo kepviseleteben: Bo sodi Tamas cimzetes fojegyzo, 96/596-004
• Megbizott kepviseleteben: d Illes Levente, 30/235-4234
5. A megbizott dijazasa:
5.1. A Megbizott az 1. pontban meg atarozott feladatok ellatasaert az 5.2. pontban reszletezett
dijazasra jogosult.
5.2. A szerzodes 1. pontjaban emlite t tevekenysegek dija: netto 800.000,- Ft + AFA.
5.3. Megbizott egy szamlat alii ki, amelynek esedekessege a kozbeszerzesi eljaras
lezarulasakor (a kozbeszerzes e dmenyerol szolo tajekoztato feladasa) van.
5.4. A megbizasi dijat a Megbizo a Megbizott altal kiallitott szamla elleneben 30 napon
beliil fizeti meg. A szamla k 5ocsatasa nelkul a Megbizo nem eshet a dijfizetessel
hatralekba, es a Megbizott a dij dfizeteset nem kovetelheti.
5.5. A kozbeszerzesi eljaras ossze hirdetesi koltsege Megbizot terheli. Az Ajanlatkeresi
dokumentacio ertekesitesebol b folyo osszeg Megbizot illeti meg.
6. A megbizas teljesitesehez sziiks
informaciok biztositasa:
6.1. Megbizo a megbizas ellatasah z szukseges informaciokat, dokumentaciokat Megbizott
rendelkezesere bocsatja.
6.2 Ezek az informaciok harmadik zemely reszere a Megbizott illetve a kozremlikodoi altal
tovabb nem adhatok.
7. A szerzodes megsziintetese:
7.1. A Szerzodest a Felek kozos me egyezessel megszuntethetik, modosithatjak.
reszletes indoklassal felmondhatja barmelyik fel a
7.2. Azonnali hatallyal irasban
vonatkozo jogszabalyokat nem tartja be, illetve a
szerzodest, ha a masik Fel
szerzodesben foglalt koteleze tsegeinek nem tesz leget. A szerzodest szego fel a
szerzodes illetve a vonatkoz> jogszabaly megszegesebol eredo karert felelosseggel
tartozik.
8. Anyagi felelosseg
8.1. Megbizott tevekenysegevel oko ;ott karert a 2013. evi V. torveny (Ptk.) szerzodesszegesre
vonatkozo szabalyai szerint fel osseggel tartozik.
8.2. Megbizott kijelenti, hogy a ivatalos kozbeszerzesi tanacsadoi tevekenysegrol szolo
93/2011. (XII. 30.) NFM rende 120 - 21 §-ban eloirt felelossegbiztositassal rendelkezik.
Megbizott tajekoztatja megl zot, hogy kozbeszerzoi tanacsadoi tevekenysegevel
kapcsolatos karokozasra - a zandekos es sulyos gondatlan karokozast kiveve - az
iigyvedi felelossegbiztositasi sz rzodese ad fedezetet.

9. Osszeferhetetlenseg, titoktartas
Megbizott tudomasul veszik, hogy az eljaras soran tudomasara jutott uzleti titkot ko teles
megorizni es koteles a 2011. evi CVIII. torveny alapjan osszeferhetetlensegi nyilatkozat
megtetelere.
10. Alkalmazando jog:
A jelen Megbizasi Szerzodessel kjapcsolatosan az itt nem szabalyozott kerdesekben a Ptk.
rendelkezesei az iranyadoak.
11. Jogvitak:
A jelen szerzodesbol eredo esetleges vitakat a felek elsosorban bekes uton kiserlik meg
rendezni. Az egyeztetest a Feleknek 15 napon beliil kell megkiserelni, es amennyiben az
egyeztetes nem vezet eredmenyre, a Felek a hataskorrel rendelkezo es a beruhazas helye
szerinti birosag kizarolagos illeteke,sseget ismerik el.
12. Megbizott kijelenti, hogy megf del a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny
3. § (1) bekezdesben meghatarozott atlathatosagi felteteleknek. Egyben tudomasul veszi, hogy
amennyiben a szerzodes fennallasanak ideje alatt valamilyen okbol kifolyolag mar nem
minosul atlathato szervezetnek, akkor azt a Megbizo fele haladektalanul koteles jelezni.
Megbizott kijelenti, hogy az altala kepviselt szervezet, valamint az esetlegesen igenybe venni
kivant alvallalkozo a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) bekezdese
szerint atlathato szervezetnek mnosul. Az atlathatosagi feltetel megsziinese rendkiviili
felmondasi oknak minosul.
13. Felek a fenti szerzodest elorv stak, annak tartalmat kozosen ertelmeztek, es azt, mint
akaratukkal mindenben megegyezol helyben hagyolag alairtak.
14. Jelen szerzodes 4 eredeti peldaailiyban, peldanyonkent 3 szamozott oldallal kesziilt, annak
modositasa ugyanennyi peldanyszamban tortenhet meg. A szerzodes 3 peldanya a Megbizot,
1 peldanya a Megbizottat illeti.
Kapuvar, 2015. Julius 20.
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