ESETI KozBEszERzÉ SI

/ B F;SZF,P.ZÉ SISZABÁLYZAT

É srprBrŐssÉ cI REND

A lűskunfé IegyháziMezőgazdasági é sÉ lelmiszeripati Szakgimnázium, Szakközé piskola
é s Kollé gium (6100 l(iskunfé legylráza,Petőfi u. 2/^.) I(onzorciuma (a továbbiakban:
I{onzorcium) a Gazdaságfejleszté si
é sInnovációs operatí v Ptogtam (a továbbiakban:GINoP)
srykké
p7é
inté
:i
ryné
ryrends77r
á{ogó.fejles7!é
se,, Í elhivásán GiNoP-6.2,3-17-2017.00022
tátgyű
,71
azonosí tó szárnon támogatási ké telmetnyú jtottbe, amelyet a GINOP lrányí tó Hatősága (a
továbbiakban: Támogató) a 2017. deccmbet 20. napján kelt támogatói okitat szerint
támogatásban té szesí tett.

A projekt cí nc: A szakké pző inté zrné nyekátfogó megú jí tásaaz alapké szsé gekfejleszté se
é s a lemorzsolódás csökkenté se é tdeké ben (a továbbiakban: Ptojekt), melynek
-l.ámogató
rnegvalósí tásátaa
támogatási szerződé stkötött a l(onzorciummal, amelynek tagjaía
következő szewezetek:
Kiskunfé le gyháziMezőgazd'asági é sÉ lelmis zeripati Szakgimnázillror', Szakkiizé piskola é s
Kollé gium
Szé khelye:
Petőfi u.2/A'
6100l{skunfé Iegyháza,
T.örzsszárn:
823456
Adószám:
15823450-2-03
I{é pviseli:
|\őzaPáICsaba igazgatőé s
B árs ony I s wán Mez(i gazdasági Sz akgimná zium, Sz akköz é piskola é sKollé gium
Szé klrelyc:
6640Csorrgtád,Szentesiu. 2/a.
Törzsszán,.
B234B9
Adószám:
15823481-2-06
I(é pviseli:
YáriLász|ő igazgatőé s
:....
Bedő Albert Etdé szeti Szakgimrrázium, Szakközé piskola é sKollé gium
Szé klrelye:
6783Ásottlralom,I{issFerenc Wt.76,
Törzsszám:
35581ó
Á<lószám:
15823508-2-06
I(é pviseli:
And.t.é siné
dt Ambrrrs lldikó igazgatőé s
Beteczki Máté É l"lmisz"ripari é s Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközé piskola é s
Kollé gium
(1500Baja,SzerrtÁntal u. 96.
Szé lrlre\'e:
Tötzsszám:
823522
Ádószám:
15823522-2.03
I(é pviseli:
Hodován Pé tetigazgatóé s
Fodor József É lelmiszetipari Szakgimnázium é sSzakközé piskola
Szé khelye:
6725 Szeged,Szabadkaiú t3.
Tözsszám:
823566
Adószám:
15823560-2_06
I{é pviseli:
Dombóvár.i Tamás igazgatőé s
.'..
Galamb Józs ef M ez ő gazdas ági Sz akgimn ániturné sSz akköz é piskola

Szé khelye:
Tőtzsszám:
Adószám:
I{é pviseü:

6900 ltÍ akó,Szé putca2-4.
823555
1s823553-2-06
Horváth Zo\tánJőzsef í gazgatőé s

Gtegus Máté Mezőgazdasági Sza\gimnázium é sSzakközé piskola
Szé khelye:
6s00 Hódmezővásárhe|y, Atpádutca 8.
Tőtzsszám:
823588
Ádószám:
158235s4.2-06
I(é pviseli:
Nagy Zsuzsanna Edit í gazgatőé s
Kiss Fetenc Etdé szeti Szalqgimn ázium
Szé khelye:
6727 Szeged,József Atttla sugárűt26.
Törzsszám:
823445
Adószám:
15823443-2-06
I(é pviseli:
Máhig Józs eÍ igazgatőé s
Kocsis PálMezőgazdasági é sKörnyezetvé delmi Sza\gimnázium é sSzakközé piskola
Szé khelye:
6000l(ecskemé t,
SzentImr.eutca 9.
Tötzsszám:
832991
Ádószám:
15832991.2-03
I(é pviseli:
Jubász István tgazgatőé s
Lipthay Bé la Mezőgazdasigi é s É lelmiszetipati Szalqgimnází um, Szakközppiskola
Kollé gium
Szé klrelye:
3170Szé csé ny,
HaynaldLajos utca 11.
Tötzsszám:
823401
Adőszám:
15823405-2-12
I(é pviseli:
Filkor Lajos igazgató é s
FM Kelet.magyafoÍ szági Agtát-szakké pző Központ'
Szakközé piskola é sKollé gium
Szé khelye:
Tőtzsszám:
Adószám:
I{é pviselr.

Mezőgazdasőgi

és

Szal1gimnázium,

6440Jánosltalma,Bé ket& 73'
305019
1530s019-2-03
Taskovits

! é 'terigazgató

A
I(onzorcium
tagjai megállapodnak, hogy a konzorciumi
tagokat együttesen a
Kislnrnfé legyháziMezőgazdasági
é s É tetmisziripari Sza\gimnázium]Szakköié piskota
és
Kollé gium igazgatőja, Rózsa Pál Csaba tgazgatő ké pviseli (a l(skunfé IegyháziMezőgazdasági é s
Elelmiszetipari
Szakgimnázium,
Szakközé piskola
é s Kollé gium
a
továbbiaktan:
I(onzorciumvezető).
I(onzotciumi tagok (" továbbiakban a konzorciumi tagok együttesen: Áiádá:tké Í ő vaw
Ií onzorcitrm) rnegállapodnak, hogy a Ptojekt kereté ben közbeszerzé si eljárás né lküllefolytatandó
beszetzé si- é s közbeszerzé si eljárások rendjé t, szabá|yait é s a felelőssé gi kötöket
a jelen
dokumentumban foglaltak szerint határozzák meg.

1.A szABi*vznr cÉ r1a

i

Á jelerr szabáIyzata cé lja,hogy:
a) meghatáÍ ozza a Ptojekt kereté berr nregvalósulő beszetzé si-, közbeszezé st eljátások
előké szí té sé nek,
lefolytatásának, belsó ellenőrzé sé nekfelelőssé gi tendjé t;
b) ^z Ajánlatké rő nevé ben e\fuő, illetőleg az e|járásba bevont szemé lyek, illetóleg
szewezetek felelőssé gi köré t;
c) a b eszetzé si-,közbesz e rué sie|iátás dokumentálá si rend jé t;
d) kiilönösen az e|1átások sotán lrozott dönté seké rt felelős szemé lyt, szemé lyeket, illetőleg
testí ileteket.

2. AszLBi*yznl

HetÁrye

2.1.

Á jelen l{özbeszetzé si SzabáIyzathatá|ya: a Ptojekt kereté ben lefolytatandő közbeszerzé st
e|játás né lkül lefolytatandőbeszetzé si_ é sközbeszetzé si el1átásrate{ed ki.

2.2.

Ennek keteté ben a szabá|yzathatáIya kite{ed kirlönösen:
a)
a beszerzé si-,közbeszerzé sí et1áú selőké szí té sé te;
b)
az ajánlatté teiifelhí vás é sa dokumentáciő elké szí té sé te;
az ajánlattevők áIta|í tásban feltett ké rdé sekmegválaszo|ására;
c)
abeé tkezetta,sánlatokbtáIatfu aé sé rté kelé sé te;
d)
kőzbeszetzé si eljátás eseté n a Bfuá|őbizottságnak é s a Dönté shozőn$. az e|járás
btáIatáóI szőIő jegyzőkönyve alapján a donté si javaslat |<tőolgozásáta;
az e|járás eredmé nyé nelr rnegállapí tásfuőI, az ahhoz szüksé ges dokumentumok
f)
elké szí té sé tő|,az etedmé nyé rő\ sző|ő tájé koztatas ajánlattevők té szé te törté nő
megküldé sé re.

E

3.A KoZBF;szF,FtzÉ És nrÉ xnNEKMEGHATÁnozÁsa É sÉ nrnrMEzÉ SE
Á i(bt. 16. s (1) bekezdé se szerint a közbeszetzé s becsült é rté ké rra közbeszetzé s
megkezdé sekor annak tárgyáé rt á|ta|ában ké rt vagy kí nált - általános forgalmi adó né lkül
számí tott, a I(bt. 17-20. $-okban foglaltalrra tekintettel megállapí tott - teljes
ellenszolgáltatást kell é rteni (a továbbiakban; becsült é rté k).A teljes ellenszolgáltatásba bele
t
naz opcionáhs ré sz é tté ké is.
keli é tteni az opcionáhs ré szt tattaltnaző aján|arké té eseté
s
3.2. Á l(bt. előí rásainak megkeriilé se cé IjábőI tilos a közbeszetzé st té szekre bontani' Az
egybeszámí tási kötelezettsé g é s a ré sza1ánlatté telbiztosí tásatekinteté ben a l(bt. von^tkoző
tendelkezé seí az tány adőa|<,

4.A DÖNTÉ sHozó
A Dönté shoző az A1án|atké rőnevé ben akőzbeszerzé si e\árás sotán a lé nyegiHönté seket,
tgy beszetzé si- é s kőzbeszerzé si eljátások megindí tásátőI szőIő, az eLjárást lezárő-, illetve
közbenső dönté st meghozó szemé ly:
né v é sbeosztás:
Rózsa Pál Csaba igazgatő
Á Dönté shozó jelen eseti közbe szetzé síszabáIyzat a|áttásávalkijelenti, hogy vele szemben
nem á11fenn a l(bt. 25. \-ában foglalt ósszefé thetetlensé g,illetve vát1alja,hogy a Polgári
Törwé nykönyvtő| szőIő 2013. é vi V. törvé ny 2:47 \-ában megltatátozott üzieti titkot
megőrzi,

4.2. A Dönté shozó felelőssé giköre:
a)
dönt a kózbeszerzé si tervtől, a beszerzé si-'közbeszerzósi eljárás rnegindí tásáról
b)
Közbeszerzé sie|iátáseseté bendönt:

tekirrtettcl nem meglra tározott tartalomtnal keriilnek e|őlrásra,
tekinte ttcl nern rneglratároz o tt tattalotnmal lretülnck előtásra,

.)

Beszerzé si eliátás eseté ndönt:
az ajánLattfellí vás vé glegesszövegé től'
az a1ánlatoké té kelé siszernpontjaitól,
az e|1árásmegindí tásáhozszüksé gesegyé belőzetcs inté zkedé sekr.ől,
az aián|atté telilratáridőtől.
továbbá az aiáriatté teke felké terrdő gazdaságí szereplőklől
(minimum
báronr gazdasági szereplő felké tenclő ajánlatté te|re az cgyes beszerzé si
eljárások eseté n)
credmónytelensé gótól,

a

nyeÍ teS

aián|attevőrőI.

Cl)
e)
9
e)

felelős az e1járástlez,árő-,illeh'e lrözbenső dönté s mcghozataláé rt;
az eliárást Lezátő_, illetvc közbenső dönté s ré szeké rrt dörrt ^z aiánlatok
é rvé rrytelerrs
é gé rő1,
illetve é rr.é nyessé gé ről;
az eIjáráslrözbenső clönté s té szeké rrtdónt az ajárrlattevó(k) l<tzárásátő|;
az e|játást lezfuó dörrté s rószcké rrt dönt a kőzbeszetz.é 'i
ered.mé nyessé ,
"liá'a.
illetve ereclmé trytelerrrré
rryilvánitásárő|.

4.3. A Dörrté shoző aláí tjaaBitá|őbizottság T.agiainakrnegbí zólevclé t.A hivatalos közbeszcgósi
tatrácsadóvalkülön rnegbí zásiszerződé skedlt megköté src.

5.A BÍ RÁLowzorrsÁc

1roz BBszrirtzÉ srnr1ÁnÁSoK ESETÉ N) J.:.

5.1. A Btá|őbizottság a közbeszerzé si e|járás - szé leskörű dönté si jogosultsággal rencle||<ező
_
opetatí v Szelve' az eljfuást|ezárő dörrté s é sa közbenső dönté s tekinteté bena Dönté shozó
számáta i avaslatot tesz'

5.2. A közbeszerzé si eljárások cseté rraz aján|atok elbí tálására, vé lemé nyezé s&elé trehozott
bizottság tagjait ú gy kell kijelölni' lrogy lcgalább 1-1 tag általa közbeszerzé s tárgya szcrind,
pé nzügyi_, jogi-, r.alamint közbcszetzé st szak&telenr biztosí tva legyen ú rgy, hogy az
ajárrlatok clbí r.álásasotán az ólwé nJ'essé g,
alkalmasság rncgí té lósé re
vonatkozó megi"lető
szaké tteletnbiztosí tásrakerüljörr. Beszetzé si eliárások eseté ben bitáiőbizottsági iagok
kiielölé sé re llem ketül sot.

5. 3. A Bí tálóbizottságTagiait

a dönté shozó külön dokumentumban jelöli ki, bí zza rneg.
^ I]í fálóbizottság e|1átása sotárr a l(bt. által előí r.t közbeszerzé si szaké rtelmet Balogh
Mártorr Sándor feleiős akkreditált kozbeszerzé si szaktanácsadó (a|sttomszárn: 00613)

é s/vagy dr. IVlarton Ida feielős akkrcdrtált közbcszerzé si szaktanácsadó (ajstromszám:
00972) |átia eI.
5'4, A bí tálóbizottság clrröke é s tagjai munkájukat a Dönté slroző tnegbizása alapján vé gzik. r\
bká|őbizottság mirrilnunr lrárom tagból áll, akiknek rcndelkezniük lrell jogt, pé nzigyi,
|<özbeszetzé si é s a közbeszetzé s tárgya szerinti szaké rtelemnrel.Az eIjárást 7ezátő dönté st
mcghozó szemé ly nel1l lehet a blráLőbí zottság t^g1^.A btráIőbí zottságí murrkáróI
tagolr indokolással cllátott
1egyzőkanp'ct kell ké szí terri,amelynek té szé tlré pezhetik a
bí rálati lapjal'.BitáLatt lap.ok ké szí té senem kötelező.
"j..
mely kereté ben:
5.5. Abtá|őbizottság feladataa közbeszerzé sie|1átáselőké szí té se,
rószt
.
tagiai rószt vesznek az aján|atté telifcllrí r,'ásé s dokumentáciő clőké szí té sé bctl,
veszrrek ^z e\1fuásí cselckrné n),eken (ajánlatolr bontása, bí tálóbizottsági ülé sen,
stb'),
ajánlatok é tté kelé se,
.

az el|árást megindí tó felhí vás tattalmát té telcsen ós ré szleteiben a Bí rálóbizottság
vizsgá|ja é steleszti a Dönté shoző eIé jőváhagyás cé LjábőI,

.

té szletesen trrcgfo gak.nazza a beszetzé si tárgy jellemzőit (plé nzigyi, rnűszaki, piaci
paramé terekalapján),

.

összeállí tja a lehetsé gesajárrlattevók alkalmassági f a|kaknat]anságiismé rvcit.

5.6. '[yz aiánlatok borrtásáig a |<tegé szitőtájé koztatás ké ré sek, adott esetbeÍ l ^z előzctes
vitatendezé silré relrnckmegválaszolása, beé tkezett ^jánlr^tokbontása é s az aján|atok l(bt.
szcdnti btáIata, az alábbiak szer.int:
.
Az ajárrlatok é s a lriánypótlás lrié tókelé se során a BtáIőbizottság tagjai minden a<lott
szakterületnek (közbcszetzé s tátgya szeÍ inti;jogi; pé nzügyi, gazdasási; közbeszerzé si)
áItaI ^
mcgfelclőerr clbí tálják a beé rkezett aján|atokat. A l)táIőbizottság
dö
Dönté shozónak küldendő azon javas|atához, amelyet nern egyhangú a.4 nté ssel
hozott lneg' a ja.r,aslattalegyet llem é rtő t]ká|őbizottsági tag indoldáisal el1átott
ktilönvé lemé nyé tis mellé kelni kell.
.

A t3tá|őbizottság rnegvizsgálja formai é s tattalmi szempontból a beé rkezett
irrdokolás ké ré sé t
ajánlatokat,szüksóg eseté nhiánypótlási felhí vást,felr'ilágosí táské ré st,
kczdeiné nyezi.

.

felsorolja a közbeszerzé si eljátásban lefolytatott
Í rásbeüszakvólemé nyt]<é színrelyben
t,
ajánlatokat.
csclekrné nyeket,tögzí ti a beé tkezett,é rvé nyesé sé rvé rrytclen

.

Á ltsfuáIőbizottság jar'aslatot tesz az e|járás eredmé rryé reé s a nyeÍ tes ajánlattevőre,
melyet a clörrté slrozóeló ter.jeszt,

5. 7. Á Bí rálóbizottság dönt a fellrí .i.ásr,isszavottásával kapcsolatban, amcnnyiben az e|jfuás
hatátidő \ejárta előtt jogorwoslati eliárást kezdcmé nyeznek, é s mé g
soÍ áfl ^z ajánlatté tel-i
az
ajánlatté
telihatáriclő clótt a visszar'onásÍ a,ezt a dönté st utólag a Dörrté shozó
módvan
hag5,jajővá.

5. 8. A t3ttá|őbizottság a dönté seit szavazattöbbsé ggcl |tozza tneg. SzavazategyenlőSé geseté tra
BtáIőbizottság elnöké nek szavazata Í lönt. 't\ bí fálóbizottságban a szavazás é rvé nyes,
amcnnyiben ablrá|í bizőttság legalább három tagja jelerr van aklré nt,hogy azolr.valatnennyi
elvátt szaké rtelemmel (ogi-, pé nzügyi-, kőzbeszerzósi. é s a közbeszené s tárgya szednti)
tendelkeznek.

A Bí fálóbizottság tagjai clsódlegesen a szaké rtclrniik köré be tartoző ké rdé skör(ök)ben
fclelósek, í gy
^)
a közbcszetzé s tárgya szerinti szaketnbcr felelős különösen:
"'."
- Műszaki Lekás elké szí té sé é rt;
-

Az ajánlatok szakmai Szempontból töté nő é tté kelé sé é rt;

-

A rnűszaki, szakmai ké t<lé sek
megválaszoLásáé rtakát lriegé szitő tájé koztatás, akár
előzetes vitarcndezé skereté benkedilt rá sot;

-

^ műszaki, szakmai alkalrnassági szelnpontok kialakí tásáé t, összlrangban ^
közbeszetzé si szaké ttelemmel tendelkező tag közbesz erzé siá|láspontjávaI.

b)

jogi szaké rtelmetbiztosí tó tag felelós különöserr:
-

c)

d)

közbeszerzé si
A dokumerrtáció ré szeké nta szetződé stelfrezet vé |emé rryezé sé éart,
eljárás során felmertilő, iogi vonatkozású ké tdé sekmegválaszo|ásáé tt;a bcé rkezett
ajárrlatokbarr benyú jtott szerződé Stelvezet leelierrőrzé sé rt,a jogi vonatkozásil
ké rdé sekmegválaszoLásáé rt
a gazdasági-pé rrzügyi
szaké rtelmetbiztosí tó tag felelős különösen:

-

lu.ité r.iumairrak
Az,
alkalmazandó
gazdasági_, pé nziú gyt alkalmassági
rneglratátozásáé tt; összlrangban a közbeszetzé si szaké ttelemrrrel rendelkező tag
közb eszctzé siálláspontjával

-

A dokumentáció _ a szegődé stervezetet is beleé ttve - pé nziÚ'gytré szé nek
elké szí té sé é rt;

-

Az ajárrlatokpé nzügyi szernpontból törté nő é rté kelé sé é rt;

-

A pé nzűgyi, gazdasági ké rdé sckrrregválaszolásáé rtakát lricgé szitő tájé koztatás,
akát e|őzetes vitatendezé s keteté ben lrertilt tá sor.
a közbeszetzé si szalré rtelmct külörr rnegbí zási szet;ződé s alapján a Line Up
I{özbeszené si fanácsadó Kfl Látja el szalrembcteí á|talr,akik a bizottságbal1 _ ^z
eliárás nye11"'6'. r.orratkozó javaslaton kí vül - iavaslatté tclié své lemé nyezósijoggal
vesznek ré szt.A Line Up l{özbeszetzósi T.anácsadó I(ft. biztosí tja a közbeszerzé si
szaké ttelernrrrel tendelkező tagot. mrnt ber.ont felelős akkreditált |<özbeszcrzé si
szaktanácsadót, aki felelős külörrösen azé tt,hogy a közbeszerzé si c\járása l(bt-nek,
a belső szabá|yozásolurak, jelen szabáIyzatnak megfelelő tnódon folyjon le.
Biztosí tja továbbá a jogt szaké rtelemmelrendelkező tagot, dr' N{atton Ida felelős
ald<r.editáltközb eszetzósi szaktarrácsadó t (aj str oms zárn: 009 72) is.

6. ^ riÖzBriszriIv:É srÉ s BriszrirrzÉ sI
nr;ÁnÁs ooruMENTÁLÁsÍ .nnNo1n
É sxytrvÁNoSSÁGA

6.1. Az Ajánlatké rő a jelen szabá|yzattal é rintett közbeszerzé si. é s beszerzé si eljárást - annak
előké szí té sé től ^z e|jáú s alapján kötött
szetződé s teljesí té sé igterjedőcrr - í r.ásban
<lokumentálja, é s az e|járással összefiiggé sben keletkezctt valamennyi itatot (továbbiakban
Dokumenturnok) a szeződé sköté st követő 5 é 'ig köteles negőizni.
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6.2. Az ajánlattevők té szé re- arneruryiberrajálilatukat szerné lyesennÉ jtják be . azok átvé telé ú L
elismervé nyt kell adni. Az átvé te1s'
elisrnerr'é rrynektartalrnaznia ke]],az átvé te|időpontját, az
átvevő nevé t é s ké zjegyé t, valamint annak elismeré sé t, hogy a benyú jtása \ezárt
csomagolásban töté nt. E,ntlek másolati pé |dányátmeg lrell őrtzri.

6.3. Amenrryiben a közbeszetzé si eijárással, yaqy ^z arrnak eredrné nyekóppen rnegkötött
szerződé sselkapcsolatban aI{özbeszetzé si Döntőbizottság elótt jogorwoslatr'illetve peres
e|járás indul' ú 8y ^ megőruőtt ir.atokat az Ajánlatké tő köteles ben1ú 1tant az eljfuő
batőság/btrőság ré szé re.
Ámenrryiben a peÍ ese|játás hosszabb, mjnt az 6.1. pontban eIőtt
batártdő, űgy ^ petes eljátás sofán megszűlető jogetős határozat vé gtelrajtásáig keIl az
iratokat negőrlzni.

6.4. Figyelemmel a l(bt. eIőtásata, az abban meghatátozott dokumentumokat az AjánIatké rő a közbeszerzé si szaké tteimetbiztosí tó Bí r.álóbizottsági tag á|ta| osszeállí tott|ssta alapján - a
honlapon közzé teszi,

ó. 5. Tekintettel ata, hogy a projekt kereté n belül lefolytatásra kediló kózbeszetzé si eljátások
100,000000o/o-osan'
támogatottak, támogatási összegbőlvalósulnak rneg, Ajárilatké tő a Line
Up l(özbeszeué si Tanácsadó l(ft. ú tján dokumentáI1a a kőzbeszetzé si e|jáÍ {st a FAII{
terrdszeté nekközbeszerzé si modulj án keresztül.

6. 6. Uniós

támogatási fotrásból rnegvalósuló beszerzé sek eseté n a 272/2014. (XI' 5.)
I{ormányrendelet kőzbeszetzé si eliárások ellenőrzé sé revonatkozó tendelkezé se szerirrti
esetekben, az ellenőtzé s keteté ben - a nevezett kotmárryrcndelet szabályai szerinti adatszolgáItatás, illetve kapcsolattartás biztosí tásáé tt a Dönté shoző felel. Az e\Lenőtzé s
során a ferrtiek szer.int összeállí tott dokumentumok módositásán lehet szüksé g. A
dokurnentumokban foglaltak eifogadásától é s a dokumentumok cnnek megfelelő
módosí tásától, vagy indokolássaI alátámasztott elutasí tásától, a BfuáIóbizottság
^
dokumentumok eredeti eiké szí té sé re
vonatkozó ügymenettel egyező módon törté nő _
előterjeszté sealapján a Dönté shoző dőnt.

6.7. A l{bt. 37. $ é s 43. $ szednttközzé té teli, adatszolgáItatásitevé kenysé gé nek
ellátásáé tta
Dönté slrozó felelős, az e|jáú sba bevont Line Up l{özbeszerzé si Tanácsadó l(ft. ú tján.
6.8. Á l(bt-ben foglalt, nen \<lzárőlagosan z tárgyi kózbeszetzé si cljárást é l;lntő kózzé té te\i
kötelezettsé g e|7átásánakfelelősé t - a jelen Szabályzatban tögzí tetteken tul - a Dönté shozó
jelöli ki. Áz Ájánlatké tő I{bt_ben definiált közzé té te]s'kötelezettsé geinek e|vé gzé sé é a
rt
lirjelölt szemé ly a feieiős, kivé ve, azon konkr.é t közbeszerzé st eljáráshoz kapcsolódóan e
körben ellátarrdó feladatokat, amelyek a I{özbeszetzé sí tanácsadó szetzőiIé se szerinti
kotelezettsé gélré
t pezil<.

7. Az AJÁNLAToK Bí RÁLATA,É RTÉ KELÉ sE,
EREDMÉ NYH|RDETÉ s
].1'

Beszerzé si el|átás eseté ben az AjánLatké rő áItaIbeké rt legalább 3 datab a)ánlatbtáIatáta
az ajánlatté teli fellrí vásban meghatátozott é té kelé si Szemponto|< aIapján ketül sot. Az
ajánlato|<blrá|atáta Dönté slroző á|tal kijelölt szemé iy vé gzi. Az ajánIatokbttálatát követően
az cLjárás etedmé nyé t Ajánlatké tő Dönté slrozója
zfuadé ko|ja aIátásáva|. Á nyeftes
aján|attevővelmeglröté srekerülő szerződé seketa Dönté shoző í tjaa|á.A projekt kereté ben
rncgköté sre kerülő szerzőclé sek mintáját a jelen eseti közbeszetzé si szabá|yzat 1. számil
mellé klete tartatttazz,a, amelynek szövegezé se nem köti Aján|atké rőt, attól szabadon
elté rlret.

7.2.

Közbeszezé si
eliárás eseté ben az aján|atké ú ^z ajánlatok birá|atát _ az e11áú s
eredmé nyessé gé re'az a1án|até rr.é nyessé géilletve
t,
a nyeÍ tes ajánlattevő kiválasztását _ a
I(bt' XIV-XV. E,s )il/II. fejezeteiberrleí rtalrszednt kellelvé geznie.
A bí r.álatot'majd,az é tté kelé st
a l{bt. szabá|yaiszerint,szüksé gszerint több szakaszban kcll
elvé gezni:

iii.
.
tv.

v.

a benyú jtottajárrlatolrbanfoglalt nyilatkozatok teljessé ge'é r-"'é nyessé ége,
rté kelé se;
a ben}ú jtottajánlatokban szereplő dokumentunrol<alapjárraz a1án|até rvónyessé gé nek
- a nyj]afl<ozatok tattalrna alapján - az a||<aImasságié s a l<tzárő felté teleknek
való
rnegfclelé s_ rnegállapí tása;
az é rr.é nyesajárrlatok köté berr ^z é rté kelé siszempontok alapján ^z ajánlatok
SoÍ Í endjé neknegbatátozása, a nyertes ajánlatter'ő |<tváIasztása;
a nyeftes - illetvc adott esetben ^zt követó meg|l,atározott számű j. aiánlattevő
felké ré se a l<lzárő felté teleknek/allralrnassági követelmé nyeknek való megfelclé s
felhí vásban előí rtak szer.inti igazolására (Kbt. ó9. \ (4) bekezdé s);
az eljátás credmé nyé nekrnegállapí tása.

7.3. l\ bí rálat sotátt, annak mirrderr szakaszában, a beé rkezet-tajánlatoli, illetve _ a I(bt. 69. (4)
s
bekezdé sszerinti esetben - a tószletes igazolások, megvizsgá|ásátőI,a hiánypótlások é snem
egyé telrnű kijelerrté sre törté rrő táké tdezé sek, atánytalanul alacsony á', itt.t,'" egyé b
atányta|an vállalások cseté tr a asztáző ké rdós szüksé gessé gé tólé s ja.vasolt tarta|nátő! a
Btá|őbizottság tagjainalr ré szvé telé vel
javaslatot ké szitDönté slroz ő ré szé te.
Á lriárrypótlási felhí vásbarr, felvilágosí táské ré sben,illetve atánytalanul alacsony ár, illetvc
egyé b atányta|an vállalások eseté n a tlsztáző ké rdé st tatta\maző levé lberr foglaltalrról a
tslrá|őbizottság által előké szí tettiratok elfogadásával _ illetve elutasí tásával- a Dönté slrozó
dönt.
7.4. A Bí fálóbizottság a lú ánypótlások, válaszok beé rkezé seu!án ülé st tart, az aián|atokat
meg.i'izsgálja,é s azo\<tőldörrté si |avaslatot ké szí t.
F]nnek során a BtráIőbizottság:
^) iar.aslatot tesz. az ajánlatok alaki követelmé nyeknck való megfelelé sé ről, ^z
ajánlattevők _ az aján7atbanbcnyú jtott nyilatko zatok, majd a té nyÉ gc.sigazolások
a|apján _ alkalmass ágáú l, a kizárő okokrrak való rnegfelelé sé től;
b) javaslatot ké szí t ^z ajánlatok további ad,atai, illetvc a szakmai ajánlatok
é rvé nyessé gé ről,
illewe é ré nytelensé getetedmé nyezőkörülmé rryeitől;
.) tné tlegeli,hogy cre<inré nyes-eaközbeszetzé si e|járás, é sctte r,'oriatkozóarr dönté si
javaslatotké szí t;
d) a felhí vásban meghatátozott SzempontÍ cndszcr a|apján szakvé lcrrré nytké szí t,
amelyben rnegállapí tja, l'.,gy - az aján|ati fellrí vásban rnegfoga\mazott órté kelé si
szenrpontokat figyelembe vé ve
lnelyik aján|at a legkedvezőbb. Dönté si
javaslatot ké szit a sonendben elsó - adott esetben második _ ajánlattevő
szemé lyé re,illetvc a té n1llggg5
igazolások bcnyujtására fe\sző|itandó ajánlattevők
köré re vonatkozőan;
c) a té nylegesigazolások tattalma a|ap1ánjavaslatottesz az e\járás- e|1fuásiszakaszetedmé rrye vrrnatkozásában, illetve adott csetben a vizsgá|t aján1at
é rvé nytelensé gé től, sotterrdberr további ajárrlattevő(<) igazotás ben1,ujtási
kötelezettség&ő|;
0 rnindezek alapjánjavaslatot tesz ^z c|iáÁs eredmé nyé re
vonatkozóan;

g) a fentickről _ min<lencgyes <lörrté sipont eseté rr- <lönté sijavaslatot kőszí t c|ő a
Dörrté shoző számára;
h) elké szí tiaz egyes btá|au szakasz|toz taftoző tájé koztatő dokumentumokat, illctve
a vonat\<ozőjogszabály szcrinti összegzé s terwezcté t.
7'5.

Í yBú |őbizottság clőterjeszti a dönté si javas|atáta Dönté shoző té szé re,Az el1fuástlezárő
dönté si javaslathoz csatolni lrell a szakvé lerné rryté s a r.onatkoző jogszabály szednti
összegezé s tew ezeté tkitölwe'

7.6. Á közbeszcrzósi eljátás valarnetrnyi dönté si pontjáta, illetve az eljál;ás i1ecimé nyé re
vonatkozó clönté st _ a LJtálőbizottság á|tal ké szí tett dönté si javaslat alapjál - ^
Dörrté slroző ltozza meg. Eredmórrytelen eLjárás eseté n a Dönté shozó í 4 eljátás
lefolytatásától hat'átozhat, kivóve, lra a közbeszetzé st ^z Ajánlatké rő l1em kiván1a
rnegvalósí tani.
7.7. Az etedmé ny kilrir.deté sé rőI,
az^z ^z osszegezé s aján|attevők té szé rc- határidőbcn _
töté nő
rncgkiildósé ről, a közbeszerzé si szalré ttelemmel rendelkcző tag l<öteles
gondoskodni.
7.B. Ámennyiben a dönté si folyanrat elhú zódik az aján|attevőket, megfelelő időben fel kelI ké rni
ajánlatuk fenntartására vonatkozóan, hogy az ercdmé ny kihirdeté se az aján|ati kötöttsé g
időtartamán beliil lrettiljön sot. Az aján|att kötöttsóg fenná|7ásának ellenőtzé sé ról, illetve
meghosszabbí tásra r'onatkozó inté zlreclé sek- lratáridóben _ törté nő mcgté telé Í ől,a
közbeszetzé si szaké rtelemmcl rendelkező tag köteles gondoskodni.
7.9. Uniós támogatási fortásból megvalósuló beszezé sek eseté n l 272/2014. oil. 5.)
I{ormányren<lelet|<özbcszetzé sieljárások ellenőrzé sé revorratkozó rendelliezé se szednti,
.Iámogató
utóellenőtzóst előí tó esetekben a dönté s kihirdcté sót követóen meg l<ellké rni a
Sze1vezetrrtólagos ellerrőrzé sé neklefolytatását' A szerződé s megköté se előtt cé lszerű ezt
lefolytatni, hogy - aclott esetben, é s |.Laaz Aján|atké rő a minősí té st a szeti(>dé skötóste
nyitva ál1ó iclón belül ké zhez kapja - a <lönté s Ö''z"g"zé s módosí tásával összharrgba
"z
bozhatő legycn a tanú sí tó- esetlegeserr elté rő_ vé lemé nyé vel'
7.10. A tarrú sí tószetvezet é sztevé teleinek- adott csetben szüksé gesséváló _ e\őzőek szerinti
beé pí té sea dörrté si folyamatba a kózbeszerzé si szakóttelemmel tendelkező tag feladata é s
felelőssé ge.A közbeszetzé si e\járáscredmé nyé ncke|őző okból törté nő rrró<losí tásáról- a
BlráIőbizottság által ké szí tettdörrté si javaslat alap1án- a Döntóshozó dönt.

8. HATÁLYnerÉ pÉ s
Jelen eseú beszetzé si-, közbeszetzó,si szabáIyzat a Dönté shoz,ő áItaha|álrásának rrapjától lratályos'
1. sz. rnellé klet.,
szctződé Ste1vczetbeszerzé sieljátásokhoz
Kiskunfé lcgyháza, 20 7B. augusz tus hó 21 . napján

--

.'

1. sz. mellé klet

(TERVEZET)

amely lé trejött:

Szé khé lye:
Törzsszám:
Ádószám:
ké pviseleté ben:
mint megbí ző _ a továbbiakban: Megbí zó,
valamint

Szé khely:
Cé gegyzé kszám:
Adószám:
Számlaszám
I(é pviselő:
mint megbí zott_a továbbiakban: Megbí zott között,
az alt:Jitott napon é shelyen az alábbi felté telekkel:

I.F.Lőzl|.dÉ xv
1./
Megbí zó ,,A szakké pzé si inté zmé nytendszet átfogó Í ejleszté sé , cí mil,GINoP-6.2.3_
17-2017_00022 kódszámú páIyázau felhí vás keteté ben támogatÁst nyeft. Megbí zó, mint
ajánLatté teh felhí vással beszetzé si e|jáú st
tnpjfu megküidött
zjánlaú <é tő
indí tott,>...............
..,, tátgyában,
2./ Az 1./ pottban meghatátozott beszerzé si eljfuás eredrné nyeké ntMegbí zott ketült nyeÍ tes
fi ánlattev őké nt kihirdeté sre.
3./ Jelen szerződé s alapdokumentumát ké pezi az 1,./ pontban meghatározottbeszetzé si eliárás
ajánlatté tehfelhí vása,valamint Megbí zott, mint nyertes ajánlattevő ajánLata,
4./A 3./ pontban
iránvadóak.

megltatározott dokumentumok

a teljesí té svonatkozásában

megfelelően

II. AsZF'FtzŐoÉ s rÁncye
a GINoP.6.2.3.t7 azonosí tószámil
1./
Megbí zó megbizása alapján a Megbí zott vá|}aL1a
proiekthez kapcsolódó ..''..........'
a jelen szerzódé sben,illetve az I.3./ pontban
megllatátozott dokumentumokban foglaltaknak megfeielő tartalommal.

10

2./

Megbí zott a szetződé s időtartama a|att az alábbi tevé kenysé geketlátja el:

a

o

3./

Teljesí té shelye:

III.A szEP.zŐDÉ sIoŐrenrAMA
1'./ Je\en szerzőőé s időtafiama aláttásátőL a szetződé s II.2./ ponqában meghatátozott feladatok
teljesí té sé ig
szól. Á teljesí té vé
s ghatáridei ...'...........
"'

Iv. MEGBÍ zÁsIoÍ 1
1,/ A szetződé s tátgyát k€
pező
következő dijazás illeti tneg:

tevé kenysé gnek szetződé sszerű e|7átásáé rt Me.gbí zottat a

'.......'..'..l.rt + Ár'e, az^z
jogszabáIyok szerinti mé tté kűáItalanos fotgalmi adó.

forint, plusz a mindenkod hatályos

2./ Az ellenszolgáltatás össze ge a szertődé s teljesí té sé velkapcsolatos ..olu-.''yi
tattaLmazza.

költsé get

3 ./ Az ellenszolgál tatás az tgazo\t teljesí té seketkövetően, Megbí zott által benyú jtott té szszámlák
alapján átutalással kedl kiegyenlí té srea té szszánlákké zhezvé telé től számitott 30 napon belil. Á
teliesí té sütemezé sé té s a ré szszáfin^kktál]ltásának módiát té szletesen a jeien szetződé s 3. sz.
mellé klete tatta|rnazza'
4./ A teljesí té ssorán Megbí zott előleget nem ké thet,Megbí zó előieget nem adhat.
5./ Fizeté si ké sedelem eseté n Megbí zó ké sedelmi kamatot taftozik fizetni a Megbizottrrak. A
ké sedelmi kamat mé té ké rea Ptk. 6:155 $_ban megbatározottak az trőnyadőak.
6./ Megbuó előteljesí té sté sré szteljesí té st
elfogad a mellé kelt,,Ré szteljesí té sihatátidókfTervezett
pé nzügyi ütemezé sben'' foglialtaknak megfelelően. Felek tögzí tik, Itogy az rv.l. pontban
meghatátozott Szoigáltatási dí j vonatkozásában a É szszám7ák Lná]]í tásaa té nylegé s teljesí té s
atányában töné nlret.
B'/ A szetződé s finansztozása a GINoP-6.2.3-17
azonosí tőszámű programban Eutópai Uniós
fonásból utófinanszí rozással törté nik. A támogatási intenzitás mé tté ke100,000000 %.

v. szERZŐt 1ocot<,FELHASzNÁrót JoGoK
7./ Megbí zott kijelenti, hogy az áItala kidolgozott szetzői jogi vé delem aIá eső szetzőí művek
szetzői, vagyoni jogainak egyedüli é s |<lzárőIagos tulajdonosa. Megbí zott |<tfejezettenkijelenti,
hogy az általa kidolgozott, e szerződé shez kapcsolódó szakr.rrzi dokumentumok eredetisé gé t
akké nt ganntáI1a,hogy azokat rnás megbizőnak nem adja át, továbbá az átadott tatalommal é s

t1

formátummal más projektben nem használhatja fel.
2'/ A tehjesí tésotán
s
keletkezó szerzői jogi vé delern a|á eső alkotáson aMegbí ző jelen szerzódé s
alap1ánhatarczatJan ideiű, területtkorlátozás né lküli, lror.látlan é s |<tzárőIagosfelhasználási jogot
szetez) jogot szercz továbbá lvlegbí zó az a1kotás átdo|gozásáta is.
t
3./ A dí i tatta7mazzaa felhaszná|ási jog fentiek szerint tötté nó áttubázásának ellené tté ké is.
4./ Megbizó jogosult ana,hogy a Í e]hasznáIásijogot hatmadik szemé lyre áttuházza.
5./ A teljesí té ssotán Megbizőnak nyomdai filmen, n),omtatott é s elekttonikus, egyób fotmában
átadott anyagok, illetve a felhasználási |og tartalmának megfelelően átadott fotás file_ok a
Megbí zó tulaidonába kedi{nek.
6./ AMegbí zott bátmely leh"tsé g". sokszorosí t ási vagy felhasznáIási kotiátozásta í t{sban, előte
felhí vja a Megbtző Í igyelrné t.

vI. FELEK KÉ PVISELETE, TELJESÍ TÉ st caz orÁsÁna 10 GoSULTAK
1./
Megbí zót ké pviseli,a teliesí té st
igazoiia:
Né v:
Cí m:
Tel:

Mesbí zottat ké oviselr:
Né v:

Cí m;
TeI:

2,/ I{é pviselők a ptojekt megvalósí tása folyamán teljes körűen é s teljes jogkönel
eljárni.

jogosultak

3'/ Felek megállapodnak abban, lrogy a kapcsolattanók szemé lyé ben vagy elé thetősé gé ben
bekövetkezett változástól haladé ktalanul, ttásban é rtesí tik egymást azzal, hogy ha a vá|tozás
bekövetkezé sé te vonatkoző é rtesí té sikötelezettsé gé nek bármely okból Megbí zott nem tesz
eleget, űgy az ezze| kapcsolatos jogkövetkezmé nyek Megbí zott terhé reé tté kelendők.

vII. A FELEKJOGAI É SKoTELEZETTSÉ GEI

.1:

1'/ Megbí zott köteles szemé lyesen e|járni, Megbiző azonban hozzá1árwl más szemé ly
közteműködé sé nek igé nybevé te|é hez,alvát7alkoző bevonásához. A Megbizott az igé nybe vett
szemé lyé rtú gy felel, mintha a tábizott iigyet maga látta volna el.
2./ Megbí z(l vá|lalja, hogy Megbí zottnak a szo|gá|tatás siketes megvalósí tásához a szüksé ges
irrfotmációkat é ssegí tsé getmegadja.
3./ Megbí zott köteles a teljesí té ssotán a központi koordinációS szefv mindenkor hatályos
atculati ké zikönyvé ben é segyé bteleváns dokumentumokban foglaltakat figyelembe venni.
4./ Megbizott a munkája során tudomására iutott adatokat, dokumentációkat, mint üzleti titkot
kezeli, azokatkizáó|agaMegbí ző
tendelkezé sé nekmegfelelően basznáI1a fe|.
5./ A Megbí zott köteles szerződé sszerűen teljesí teni, é s a Megbí zót minden olyan körülmé nyóI
haladé ktalanul é Í tesí teni, amely a ptojekt eredmé nyessé gé tv^gy a hatáidőte
törté nó
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megvalósul ását veszé Iyeztei, vagy gáto|1a.
6,/A Megbí zó váLla|ja, l'ogy a ptojekttel kapcsolatos összes infotmációt a Megbí zott
tendelkezé sé te bocsátja. Jelen szerződé s a|átrásával hozzájánl/. az adatok feldolgozásához,
valamint kijelenti, hogy az áIta|aközö|t adatok ava|őságnak megfelelnek.
7./ Nlegbiző vá|1a|ja,hogy folyamatosan tájé koztatja Megbí zottat a szetződé s tátgyát é rintő ú jabb
körti{mé nyekr.ől, valamint biztosí tja a szerződé s teljesí té sé hezaz é tintett szakemberek é s
szewezetl egysé gek együttrnűködé sé t, a taglnté zmé nyek pedagógusainak, munkatársainak
jelenlé té ta Megbí zott á|t^IszeÍ evezett ptogramokon, ké pzé seken,tré ningeken é s a. ptojekthez
kapcsolódó egyé besemé nyeken.
B,/ Megb:uott vá|7a|ja,hogy a je|en szerződé sben meghatározott kötelezettsé geinek szaké tő
cé gtól e|várhatő gondossággal, a legmagasabb szakmai szinvonalon tesz eleget.
9./ A Megbí zott az I.3. pontban lnegnevezett pá|yázat a|apján támogatást nyujtó szervezet
helyszí ni ellenőrzé se során minden szüksé ges információt biztosí t a helyszí ni ellenőzé shez, é s
amennyiben a Megbí zó szüksé gesnck tattja a Megbí zott jelenlóté t a helyszí ni ellenőrzé sen, a
rnegbí zott köteles azon jelen lenni, továbbá köteles együttműködni annak lefolytatásában.
10./ Megbí zott szavato| azé tt, hogy a 1eIenszetződé s szednti feladatokat határ.időberr elvé gzi,
továbbá a ielen szerződé s teljes időtaÍ t^ma a|att a szerződé s szednti feladatok elvé gzé seé s
Megbí ző támogatása cé LjábőI folyamatosan Megrendelő tendelkezé sé te á|J,, é s biztosí tja a
szetződé s minősé gi teljesí té sé hez
szüksé gesszaké rtelmet é sszakembetfottást.
1,1,./ ^ Megbí zó kijelenti, hogy a szerződé s aláttásával egyrdejűleg í tásban tájé koztatta a
Megbí zottat az I,3 pontban megl1evezett pá|yázatban a jelen szenődé s szerinti feladatokta előí rt
vé gső pé nzügyi elszámolás hatartdej&őI.
12./ Megbí zott vá|?a|j", hogy a szo|gá|tatás teljesí té sekor a kömyezetvé delmi .s2empontok
figyelernbe vé telé velját el. Amennyiben a teljesí té smódja pap1t a|apon tör.té nik, akkot aMegbí ző
a teljesí té s valarnennyi dokumentumát |rtzátőlag ú jtahasznosí tott paptra nyomtatva' vagy
elektronikus adathotdozón benyú jtva fogadja el, valamint a felek közötti
kommunikáció
elekttonikus í lton törté nik.

VIII.A szBF.zőDÉ svtBcszÚNÉ sr
1,/ A szegődé st valamely fé l sú lyos szetződé sszegé seeseté n a másik fé Lhezinté zett egyoldalú ,
í rásb eli jo gnyila tko z at f o rmájában lehe t az onna|i batáLbya| felmo n dani.
2'/ Megbnott r,é szé tőIsú lyos szerződé sszegé snekminőstil különösen amennyiben a ké sedelmi
kötbé r mé rté ke elé ri a teljes nettó szerződé ses ellené tté k 15oh-át, illetve amennyiben jelen
szerződé sberr foglalt kötelezettsé geirrek felróható módon Megbí zó aLtal trásban megjelölt
póthatáridőben sem tesz eleget, é saz ete irányuló í tásbeli felszólí tásban meghatározotth^táÍ í dő
eredmé nytelenül eltelt. Megbí zott köteles megté r.í teniMegbí zónak a szerződé sszegé s miatt
bekövetkezettkátát.
3./ Megbí zó a szetződé st .azonnaü hatáLbya| felmondhatja, amennyiben Megbí zott jelen
szerződé sben foglalt kötelezettsé geirrek nem' vagy ké sedelmesen' vagy hibásarr tesz..elegetvagy
más sú lyos szeruődé sszegé stkövet eL,é saz enrrek megszünteté sé tektildött í rásbeli felszóií tásban
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megjelölt hatándő eredmé nytelenül eltelt. N{egbí zott köteles
szetződé sszegé smiatt bekövetkezett kárát.

megté dteni Megbí zónak

IX. szuRzŐoÉ sr BIZTosÍ Tó naBrrÉ rrÓtBrBzETTsÉ GEK
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1./ A Megbí zottnak felróható okból bekövetkező ké sedelmes teljesí té seeseté n minden
ké sedelmesen eltelt nap után naponta a nettó szerzódé ses ellené rté k7 o/o-ánakmegfeleló mé rté kű
ké sedelmi kötbé rt köteles megfizetni a Megbí zórrak. A kötbé r összegé t a Megbí ző a |ifizeté ste
kerülő té szszán7a össz egből közvetleniil levonhatj a.
2./ A szetződé s Megbí zottnak felróható okból tötté nő meghiú sulása - ilyennek tekinthető , ha a
lVlegbí zotti ké sedelem mé rté kea 20 napot meghaladia bátmely ré szteljesí té sihatáridőt tekintve
vagy akát összessé gé ben - eseté rea nettó szerződé ses ellené né k 20 o/o-ánakmegfelelő mé rté kű
meghiú sulási kötbé t megfizeté sé teköteles Megbí zott'
3./A je|en szetződé sben meghatáÍ ozott kötbé r \eiárt követelé snek minősül, a Megbí ző a
té szszám|ákbő| azokat levonhatja. Amennyiben a ré szszáffIlákból törté nő levonásra nincs
lehetősé g, vagy ^ té szszánia összege nem nyú jt fedezetet a tcljes követelé ste, akkof az esedé kes
összeget a Megbí zott köteles 10 napon belül a Megbí zőnak átutalni'
4./A kötbé rt aMegbí zó akkor is követelheú ,hakára nem meriilt fel. Á Megbí zó é rwé nyesí theti
a
kötbé t rneghaladó kárát' é s a szetződé sszegé sből etedő egyé b jogait is. NÍ egbí zó a kötbé rt
meghaladó káráttásban köteles Megbí zottal közölni, megjelölve annak jogalapját é sösszegé t is.
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x. VEGYES RENDELKEZÉ SEK
7./ Megbiző hozzájánll,
lrözzé tehesse.

hogy Megbí zott a Megbiző

nevé t tefetenciaké nt felhasználhassa,

2./ Megbizott a jelen szetződé s teljesí té sé velösszefüggé sben tudomásáta jutott üzleti é s egyé b
titkot, más hasonló adatot, információt köteles bizalrnasan kezelni, azokat |<tzárő|aga szerződé s
teljesí té sé hezhasznáIbatja fel' Megbí zott semmilyen formában nem jogosult a bí zalmas
infotmációkat sem közvetlenül' sem közvetve veÍ Seny vagy bátmely egyé b cé lra felhasznální .
Megbí zott titoktatási kötelezettsé ge a szetződé s teljesí té sesorán é sazt követően is fennmatad.
3./ Felek a jclen szetződé s teljesí té sesorán kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással; a
szetződé s vá|toztatását igé nylő ködlmé nyről kötelesek iraladé ktalani tájé koztatni egymást.
4./ Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Átt^.l Számvevőszé krő| sző|ő 2011. é vi LXVI.
törvé ny 5. s (5) bekezdé seszerjnt oz,!t17^^iSzámvevőszé k_ ^z '!t11^mt
Számvevőszé krő| sző|ő
2011. é vi Lxu.
törvé rry 5 s (3)_(4) bekezdé s szer.inti ellenőrzé si feladataival összefüggé sben _
ellenőrizheti az áL|amháztattás alrendszeteiból ftnanszitozott beszerzé seket é s az á|7amháztatás
alrendszeteihez tattozó vagyont é rirrtő szerződé seket a Megbí zőná|, a Megbiző nevé ben vagy
ké pviseleté ben e|játő termé szctes szemé lyné l é s jogi szemé lyné l,valamint azokná| a szetződő
felekné l, akik, illetve amelyek a szetződé s teliesí té sé é ttfelelősek, továbbá t. szeződé s
teljesí té sé ben
közteműködőkné l.
5./ J elen szerződé s bármilyen módosí tása |<lzfuő|agí .ásban lehetsé ges.
6./ Felek a jelen szerződé sből etedő esetleges iogvitáikat elsősorban tárgyalásos ú ton kötelesek
rendezni' melynek eredmé nytelensé geeseté nközvetí tőt vesznek igé nybe, é s ennek meghiú sulása

I4

.'i;
eseté te alávetik magukat hatáskörtól
|<tzátőLagos ille té kessé gé nek.

fliggően a Megbtző szé khelye szerint illeté kes bí tóság

7./ A jelen szetződé sben nem szabáIyozott k&dé sek tekinteté ben a felek aPo|gáiTörvé nykönyv
Q013. é vi V. törvé ny Ptk.) é s^ magylt' jog egyé btendelkezé seit tekintik ttányadőnak.
8./ Jelen szetződé s annak mindké t Í é |áItah alálrásának napján lé p hatályba.
Felek a je|en szetződé st elolvasást é s meg&té st követően, mint akamtukkal mindenben egyezőt
jőváhagyő|ag tták a|á.
h szerződé s né gy egymással taÍ talom é sforma szednt megegyező eredeti pé ldányban ké szült.
Mellé kletek:
1. számumellé klet Ájánlatté teli felhí vás
2. számű, mellé klet Megbí zott ajánIata
3. számű mellé klet Ré szteljesí ét sihatándők f T enrezett pé nzügyi ütemezé s
..':

Megbí zó

Megbí zott
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