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napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből.
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Határozat
Cseberér tanyák villamosítása közbeszerzési eljárás lebonyolítására beérkező ajánlatok
elbírálásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 35/2015.(VI.30.) FM rendelet
alapján Tanyafejlesztési Program keretében a „Cseberér tanyák villamosítása” című
projekt közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Complexpert Informatikai és
Tanácsadó Kft.-t (2040 Budaörs, Aradi utca 17. képviseli: Berta Ferenc) bízza meg.
Felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert határozat mellékletét képező megbízási
szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. február 29.
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Nagy Szilárd polgármester
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Complexpert Informatikai és Tanácsadó Kft.2040 Budaörs, Aradi utca 17.
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Nagy Szilárd sk.
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A kivonat hiteles:
Kengyel, 2016. február 19.
Kozákné Mikus Anikó
jkv. vezető

Melléklet a 12/2016.(II.18.) Kt. határozathoz
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről
Kengyel Községi Önkormányzat (címe: 5083 Kengyel, Szabadság út 10., Képviseli: Nagy Szilárd
polgármester, adószám:15732994-2-16), mint megbízó (továbbiakban Megbízó)
másrészről

Complexpert Informatikai és Tanácsadó Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Aradi utca 17.
Adószáma: 25279175-2-13, képviseli: Berta Ferenc ügyvezető), mint vállalkozó
(továbbiakban Vállalkozó)
(Megbízó és Vállalkozó együtt a továbbiakban: Felek) között, alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel:

A Szerződés tárgya és időtartama

1.1. A szerződés tárgya:
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó Megbízó megbízásából hivatalos
közbeszerzési tanácsadóként teljes körűen lefolytatja a „A települési és térségi fejlesztések
támogatása (TP-1-2015) pályázati prioritás keretében Cseberér tanyák villamosítása”
építési beruházás beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárást.

A Vállalkozónak a munkáját a Kbt., valamint az ahhoz kapcsolódó kormányrendeletek
szerint kell végeznie.
1.2. Szerződés időtartama, hatálybalépése:
A szerződés aláírásának napján lép hatályba és a közbeszerzési eljárás eredményéről
szóló tájékoztató hirdetmény közzétételének napjáig marad hatályban.
A szerződésben vállalt tevékenységek a jelen szerződés hatályba lépése előtt nem
kezdhetők meg.
A Vállalkozó feladatai

A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása, különösen:
 A közbeszerzési eljárás előkészítése, eseti felelősségi rend, közbeszerzési ütemterv és
az eljárásba bevont személyek összeférhetetlenségi nyilatkozatának elkészítése
 Javaslattétel a bírálati szempontrendszer megválasztására vonatkozóan;
 Ajánlatkérőtől kapott adatok, dokumentumok és főbb szerződéses feltételek alapján az
ajánlattételi dokumentáció, az eljárást megindító felhívás, az iratminták és a
szerződéstervezet összeállítása;
 A dokumentáció megküldése az ajánlattevőknek;
 Kiegészítő tájékoztatás megadása (a műszaki jellegű kérdések határidőben történő
megválaszolása a Megbízó felelőssége);
 Részvétel a beérkezett ajánlatok bontási értekezletén;
 Részvétel a Bíráló Bizottság munkájában;
 Hiánypótlási felhívások megszerkesztése;
 Írásbeli összegzés elkészítése és megküldése az ajánlattevőknek;
 Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató (hirdetmény) elkészítése és feladása az
EHR rendszerbe;
 Jogorvoslati eljárásban való közreműködés – külön megállapodás alapján.
A Megbízó kötelezettségei

3.1. A Megbízó folyamatosan a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a részletes
információkat. A Felek közösen meghatározzák a műszaki szakmai alkalmasság igazolásának
minimumfeltételeit és az ajánlat érvényességi feltételeit, a szerződésbiztosító
mellékkötelezettségek körét, a fizetési feltételeket és a biztosítékok körét és összegét.
A Vállalkozó szóbeli és írásbeli információ kérését követő 5 napon belül a Megbízó
köteles információt biztosítani részére.
3.2. A Megbízó a szerződés időtartama alatt betekintést biztosít a Vállalkozó részére
valamennyi pályázati dokumentumba, tervekbe és harmadik féllel kötött szerződésekbe, és a
tárgyban lefolytatott tárgyalások emlékeztetőjébe, illetve jegyzőkönyvébe.
3.3. A Megbízó a közbeszerzési eljárások sikeres lebonyolításához és különösen az
előkészítéséhez beszerzi a szükséges dokumentációt.
3.4. A Megbízó a közbeszerzési eljárás dokumentumainak tárolását és őrzését biztosítja.
3.5. A Megbízó – szerződés szerinti teljesítés esetén - köteles a 4.1. pontban rögzített
megbízási díjat Vállalkozó részére megfizetni.

A Vállalkozó tevékenységének ellenértéke

4.1. A Vállalkozót a jelen szerződés 1.1. és 2. pontja szerinti tevékenységének
ellenértékeként az alábbi tanácsadói díj illeti meg:
Nettó 400.000- Ft, azaz Négyszázezer forint,
melyet a mindenkor hatályos ÁFA összege megnövel
A Vállalkozó által elvégzett feladat tevékenységi besorolása SZJ 7490.

4.2. A 4.1. pontban szereplő tanácsadói, szakértői díj számlája az 1.1. pontban meghatározott
eljárás az eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény közzétételének napját követő öt napon
belül kerül kiállításra a Megbízó által kibocsátott „Teljesítés Igazolás” alapján.
A szerződésnek megfelelően elvégzett munka esetén Megbízó a teljesítést követő 5 munkanapon
belül köteles a Teljesítésigazolás kiállítására. A szerződés ellenértékének kiegyenlítése a
Vállalkozó által kiállított, cégszerűen aláírt számla alapján, 8 napon belül átutalással történik.
Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó késedelmi kamatot számolhat fel, melynek maximális
értéke a mindenkori jegybanki alapkamat.

4.3

Vállalkozó számlaszáma: UniCredit Bank Zrt. 10918001-00000085-86170007

Egyéb megállapodások

5.1 Felek teljes körűen felelnek a szerződésszegő magatartásukért, kivéve, ha jelen
szerződés a szerződésszegést másként nem szankcionálja. Ebben az esetben a felelősség
erre a mértékre módosul.

5.2 A jelen szerződés tárgyával kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogorvoslati és peres
eljárás során Vállalkozót csak abban az esetben terheli felelősség, ha a Közbeszerzési

Döntőbizottság, vagy a bíróság jogerős elmarasztaló határozatában ezt a Vállalkozóra
vonatkozóan kimondja.
5.3 Megbízót Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatályú felmondási
jog illeti meg. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről, ha jelen
megbízási szerződésben foglalt bármely kötelezettségét megszegi, különösen ha
Vállalkozó kétséget kizáróan, neki felróható okból az ütemtervhez képest 10 napnál
többet késik, Megbízó felé történő előzetes értesítés nélkül.
5.4 Szerződő Felek közötti jogviszony kizárólag a szerződés teljesítésével, bármelyik
fél jogutód nélküli megszűnésével, a teljesítés lehetetlenné válásával, a Szerződő Felek
írásbeli közös megegyezésével, illetőleg az 5.6. pontban leírtak szerinti felmondással
szűnhet meg.
5.5 Felek rögzítik, hogy felmondás esetén a feleket 30 napos felmondási idő illeti meg.
A felmondási idő alatt Vállalkozó köteles feladatait ellátni, Megbízó köteles az
elvégzett munkák arányában a díjat megfizetni.
5.6 A 4.1. pontban meghatározott teljes megbízási díj esedékessé válását nem érinti az a
körülmény, ha a közbeszerzési eljárást a Megbízó eredménytelennek nyilvánítja.
5.7 Amennyiben a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és dokumentációjának
Megbízó részére történő átadását követően a Megbízó bármely okból úgy dönt, hogy az
eljárást nem indítja meg, vagy az ajánlati felhívást visszavonja a Vállalkozó jogosult a
megbízási díj 50%-ának leszámlázására.
5.8 Amennyiben az ajánlati felhívás közzétételét követően az eljárás bármely okból ide nem értve a Vállalkozónak felróható okokat - eredménytelen lesz vagy az eljárás
lefolytatását követően a szerződéskötés meghiúsul, úgy a Vállalkozót a teljes megbízási
díj megilleti, és a megbízási díj leszámlázására az eredményhirdetést követően jogosult.
5.9 Az eljárás során a beszerzés tárgya szerinti műszaki, szakmai kérdések kezeléséhez
szükséges szakértőket, szakmai anyagokat (ide értve az ajánlatok műszaki, szakmai
értékelését is) a Megbízó biztosítja.
5.10 Az ajánlati dokumentáció sokszorosítása és értékesítése a Megbízó feladata, az
értékesítésből befolyó vételár őt illeti meg. Ezzel összhangban a Megbízó viseli a
közzétételi, hirdetmény ellenőrzési díjakat is.

Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése

6.1 Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó számára olyan
körülmény áll elő, amely akadályozza a teljesítést, úgy a Vállalkozónak haladéktalanul
értesítenie kell írásban a Megbízót a késedelem tényéről, okairól és várható elhúzódásáról. A
Vállalkozó értesítésének kézhezvétele után a Megbízó – amint lehetséges – értékeli a
helyzetet, és saját belátása szerint meghosszabbíthatja a teljesítési határidőt. Ebben az esetben
a meghosszabbítást a szerződés módosításával kell a feleknek megerősíteni.

6.2 Megbízó írásban azonnal értesíti a Vállalkozót, ha a szerződéses kötelezettségek
teljesítésével kapcsolatban bármilyen probléma (kifogás, módosítási igény) merül fel. Ha a
Vállalkozó – miután értesítették – maximum 10 napon belül nem hárítja el a felmerült
problémát, a Megbízó harmadik személlyel elvégeztetheti a szükséges szolgáltatást, mégpedig

a Vállalkozó kockázatára és költségére anélkül, hogy a szerződésből eredően a Vállalkozóval
szemben támasztható egyéb jogait ez hátrányosan befolyásolná. Indokolt esetben a Vállalkozó
rendelkezésére álló idő a Megbízó hozzájárulásával maximum 10 napra módosulhat.
6.3 Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek
teljesítését a szerződésben vállalt teljesítési határidőn belül, úgy a Megbízó késedelmi
kötbérre jogosult. A kötbér alapja a határidőre be nem fejezett közbeszerzői tevékenység díja,
mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva napi 0,5% minden
késedelmesen eltelt nap után. A késedelmi kötbér maximum a teljes a szolgáltatás bruttó
árának 15%-áig terjedhet. A visszautasított szolgáltatásokat úgy kell figyelembe venni,
mintha azokat nem teljesítették volna
6.4 Megbízónak jogában áll elállni a szerződéstől, amennyiben Vállalkozó a
szerződésből fakadó kötelezettségét súlyosan megszegi. Ebben az esetben a Vállalkozó
meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megbízó részére. A meghiúsulási kötbér mértéke a bruttó
vállalási ár 15%-a.

Titoktartás

7.1 Vállalkozó titoktartásra kötelezett oly módon, hogy minden információt és adatot
(továbbiakban „adat”), amelyet
Megbízó működésével kapcsolatban a Vállalkozó
rendelkezésére bocsát, illetve amely egyéb úton a Vállalkozó munkavállalóinak tudomására
jut szigorúan bizalmasan kezel illetve használ fel. A Vállalkozó az adatokat kizárólag a jelen
megállapodásban meghatározott célok eléréséhez használja fel, és harmadik személy részére
nem teszi hozzáférhetővé.
7.2 A Vállalkozó az adatokat harmadik személy irányába csak a Megbízó írásbeli
felhatalmazásával szolgáltathatja ki. A Vállalkozó kizárólag akkor jogosult bármilyen a
Megbízó által az ezen megállapodás keretében nyújtott tanácsot vagy levelezést bármely
harmadik fél részére bármely célból hozzáférhetővé tenni, amennyiben ahhoz a Megbízó
előzetesen írásban hozzájárul, mielőtt ilyen tanács vagy levelezés a harmadik fél vagy felek
számára hozzáférhetővé válik.
7.3 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 32.§ hatálya alá tartozó adatokat
Megbízó köteles nyilvánosságra hozni.

Záró rendelkezések

8.1 Felek részéről a kapcsolattartásra kijelölt személyek a következők:
Megbízó kapcsolattartója:
név:
Nagy Szilárd polgármester

Telefon: + 36 56 583-400
Telefax: + 36 56 583-409
E-mail: hivatal@kengyel.hu

Vállalkozó kapcsolattartója:

Név:

Berta Ferenc hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Tel.:
06 30 311 0947

E-mail: bertaferenc@t-online.hu
A szerződés és a teljesítési igazolások aláírására csak a jelen szerződésben Szerződő Felek
képviselőiként meghatározott személyek jogosultak.
8.2 Jelen szerződés csak írásban, tehát kétoldalú jogügylettel módosítható és
egészíthető ki. Szóbeli módosítás, nyilatkozat, mellék- vagy háttér-megállapodás érvénytelen.
8.3 Jelen szerződés akkor is érvényes, ha bármelyik rendelkezése érvénytelen,
hatálytalan, vagy a bíróság azzá nyilvánítja. Az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezést
Szerződő Felek szerződésének megkötése időpontjában fennállott szándékának megfelelő,
érvényes rendelkezéssel kell pótolni.
8.4 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó más
hatályos jogszabályok irányadóak. A szerződés tartalmának értelmezése a magyar nyelvtan
szabályai szerint történik.
8.5 Szerződő felek a jelen szerződésből származó bármely jogvita esetére alávetik
magukat perértéktől függően a Szolnoki Járásbíróság kizárólagos illetékességének.
Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá. Jelen szerződés 4 példányban 5 oldalon jött létre.
Kelt: Kengyel, 2016. február ….
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Polgármester
Megrendelő képviseletében
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Berta Ferenc
Ügyvezető igazgató
Vállalkozó képviseletében

