
   

K i v o n a t  a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 8. napján 
megtartott rendes ZÁRT  ülés jegyzőkönyvéből.  

 

118/2015.(X.08.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Építési beruházás közbeszerzési eljárás lebonyolítására beérkező ajánlatok elbírálásáról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Norvég 
Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a Kulturális és 
természeti örökség programja keretén belül a HU07-0079-A2-2013 
azonosító számú, „Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” 
című pályázati felhívás keretében „A kengyeli "Baghy" malom és 
környezetének megőrzése az utókor számára” című projekt 
közbeszerzési eljárás lebonyolítására a KÁR-MENTOR Bt.-t (5000 
Szolnok,. Füst Milán út 3. képviseli: Tóth Róbert Miklós üzletvezetésre 
jogosult tag) bízza meg. 
 
Felhatalmazza  Nagy Szilárd polgármestert határozat mellékletét 
képező megbízási szerződés aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015.október 9. 
     
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Kár-Mentor Bt.. 
4. Irattár     

 
K.m.f. 

 
Nagy Szilárd sk.        Dr. Fekete Nóra sk. 
  polgármester                   jegyző 

 

A kivonat hiteles: 
Kengyel, 2015. október 09. 

Kozákné Mikus Anikó 
jkv. vezető 

 

 

 



   

 
Melléklet a 118/2015.(X.08.) Kt. határozathoz  

 
Megbízási szerződés 

 
 
amely létrejött egyrészről a Kengyel Községi Önkormányzat (székhely: 5083 Kengyel, 
Szabadság út 10. szám, képviseletében: Nagy Szilárd polgármester, adószám: 18841840-1-16, 
bankszámlaszám: 70100011-11085740-00000000) mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 
 
másrészről a KÁR-MENTOR Bt. (székhely: 5008 Szolnok, Füst Milán út 3., központi 
ügyintézés helye: 5000 Szolnok, Arany János út 20., cégjegyzékszám: 16-06-007332, 
adószám: 20889047-3-16, bankszámlaszám: 12050002-00115643-00100001, képviseletében: 
Tóth Róbert Miklós üzletvezetésre jogosult tag) mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 
– együttes említésük esetén: Szerződő Felek - között alulírott napon és helyen az alábbi 
feltételek szerint: 
 
1. Előzmények 

 
1.1.   Megbízó a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. § 

(1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint a Kbt. alanyi hatálya alá tartozó 
szervezet, s mint ilyen, a Kbt. rendelkezései szerint kötelezett közbeszerzési eljárás 
lefolytatására. 

 
1.2. Megbízó - A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a 

Kulturális és természeti örökség programja keretén belül a HU07-0079-A2-2013 
azonosító számú, „Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati 
felhívás keretében „A kengyeli "Baghy" malom és környezetének megőrzése az 
utókor számára” című projekt tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása 
tárgyában a Kbt. 122/A § (1) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélküli 
eljárást kíván lefolytatni.  

 
1.3. Megbízott a Megbízó felkérésére tett ajánlatot HU07-0079-A2-2013 azonosító számú 

projekthez kapcsolódó hirdetmény és tárgyalás nélküli (Kbt. 122./A (1) bekezdés és 
a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján) közbeszerzési eljárás teljes körű 
lebonyolítása, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési szakértői 
feladat ellátása tárgyban. 

 
1.4. Szerződő Felek rögzítik azt a tényt, hogy a Megbízott rendelkezik mindazon tárgyi és 

személyi feltételekkel, melyek szükségesek a teljeskörű közbeszerzési tevékenység 
ellátásához, eljárások lebonyolításához. A Megbízott kijelenti, hogy a megbízási 
szerződés tárgyának teljesítésére hivatalos közbeszerzési tanácsadót (név: Tóth Róbert 
Miklós, elérhetőség: 5000 Szolnok, Arany János utca 20., nyilvántartási sorszáma: 769; 
eng. szám: T/3-38/382-1/2009) és ügyvédet (Dr. Deénes Ügyvédi Iroda, székhely: 1067 
Budapest, Podmaniczky u 31. II.11) vesz igénybe. A Megbízott a TESZOR’08 74.90.20 
„Egyéb, m.n.s. szakmai, tudományos és üzleti szolgáltatás” tevékenység keretében látja 
el feladatát a Megbízó megbízása alapján. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a 
hivatalos közbeszerzési tanácsadó 20.000 eFt/kár és 30.000 eFt/év mértékű teljes körű 
felelősségbiztosítással rendelkezik.  

 
 
 
 
 



   

 
 
2. A szerződés tárgya 
 
2.1. Megbízó megbízza Megbízottat nevében eljáró szervezetként a közbeszerzési feladatok 

lefolytatására előírt közbeszerzési eljárás 2.2. pontban foglaltak szerinti ellátásával a 
Megbízott eljárás szabályszerűségéért fennálló - a 7. pontban rögzített - 
felelősségvállalása mellett. 

 
2.2.  A közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a Megbízott feladatai: 

- Ajánlattételi-, felhívás és dokumentáció elkészítése, valamint annak a 
Megbízóhoz jóváhagyás végett történő elektronikus megküldése. 
 
- Ajánlattételi felhívás és dokumentáció megküldése az ajánlattételre felkért 
ajánlattevők részére. 
 
- Ajánlattételi szakaszban kérdések fogadása, válaszok előkészítése, és azok 
ajánlatkérői jóváhagyását követően a válaszok megadása. 
 
- Ajánlatok fogadásának előkészítése. 
 
- Ajánlatok bontása, bontási jegyzőkönyv készítése. 
 
- Hiánypótlás lebonyolítása. 
 
- Esetlegesen szükségessé váló felvilágosítások kérése, értékelése. 
 
- Ajánlatok értékelése, döntési javaslat elkészítése, előterjesztése a Megbízó felé. 
 
- Írásos összegezés elkészítése a kötelező hirdetmény formájában, megküldése az 
ajánlattevők részére. 
 
- A tájékoztató hirdetmények megküldése a Közbeszerzési Hatóság részére. (A 
hirdetmények közzétételi díja a Megbízót terheli.) 
 
- Szerződéskötés előkészítésében közreműködés. 
 
- Az esetleges jogorvoslati és békéltetési eljárásban történő részvétel. 

 
2.3. Megbízott a megbízást – figyelemmel jelen szerződés 2.2. pontjában részletesen 

meghatározott feladatokra - elfogadja.  
 
 
3. Megbízási díj mértéke, esedékessége 

 
3.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Megbízottat jelen szerződés 2.2. pontjában 

foglalt feladatok ellátásáért megbízási díj illeti meg. 
  
 A díj mértéke összesen: 2.300.000.- Ft + áfa*, azaz –Kettőmillió-háromszázezer-- forint 

plusz általános forgalmi adó.  
 

Fizetési határidő: Megbízó a teljesítésigazolással ellátott, szabályszerűen kiállított 
számla ellenértékét a kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti a 
Megbízott 12050002-00115643-00100001 számú számlájára.  



   

 
3.2. Benyújtásra kerülő számlák ütemezése a közbeszerzési eljárás vonatkozásában: 
 

3.2.1.  Szerződéskötés esedékessége, annak hiányában 
az összegezés megküldésének napja 

nettó 300.000.- Ft + ÁFA 

3.2.2. A HU07-0079-A2-2013 azonosító számú projekt 
pozitív elbírálása esetén, azon a napon, amikor a 
Megbízó a Támogatási szerződés alapján a 
finanszírozásból az első részösszeget megkapta* 

nettó 2.000.000.- Ft + ÁFA* 

 
* A HU07-0079-A2-2013 azonosító számú pályázat elutasítása esetén a 
Megbízottat a 3.2.1. pontban megjelölt összegen felül nem illeti meg a 3.2.2. 
pontban szerepelő díj. 

 
3.3. Benyújtásra kerülő számlák ütemezése: 
 

3.3.1. Szerződéskötés esedékességének napjától számított 15 napon belül. 
3.3.2.  A támogatási összeg kézhezvételétől számított 30 napon belül. 

 
3.4.  Amennyiben az eljárás kizárólag a Megbízottnak felróható okból eredménytelenül 

zárul, az eljárás ismételt lefolytatása Megbízott kötelezettsége jelen szerződés keretein 
belül, külön díjazási igény érvényesítése nélkül. A Megbízott köteles a közzétételi díjat 
viselni. 

 
3.5.  Amennyiben valamely eljárás a Megbízottnak fel nem róható okból eredménytelenül 

zárul, az eljárás ismételt lefolytatása Megbízott kötelezettsége jelen szerződés keretein 
belül, meghatározott díjazás 50%-ának megfelelő összegű díjazásért azzal, hogy a 
közzétételi díjak Megbízót terhelik. 

 
 
4. Megbízó jogai, kötelezettségei 
 
4.1. Megbízó köteles mindazon szükséges információval, adatokkal ellátni Megbízottat, 

melyek ismerete a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek. 
 

4.2. Megbízó köteles együttműködni Megbízottal. 
 
4.3. Megbízó részéről az ajánlat elbírálását szolgáló döntéshozatalban, vagy annak 

előkészítésében résztvevő valamennyi személy összeférhetetlenségi nyilatkozatot 
 köteles tenni. 

 
 
5. Megbízott jogai, kötelezettségei 
 
5.1. A Megbízott a Megbízó nevében és képviseletében, mint „a közbeszerzési eljárásban a 

Megbízó nevében eljáró szervezet” jár el. 
 
5.2. Feladatait a Megbízó üzleti érdekeit messzemenőkig figyelembe véve köteles 

maradéktalanul ellátni.  
 
5.3. A feladat elvégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket Megbízott saját maga 

biztosítja. Feladatait a célszerűség és szakszerűség követelményeinek megfelelően 
szabadon látja el. Feladatainak ellátása során, - az ágazati jogszabályok 



   

rendelkezéseinek betartása mellett - igénybe vehet közreműködőket, illetve teljesítési 
segédeket azzal, hogy azok magatartásáért sajátjaként felel.  

 
5.4. Megbízott felelőssége, hogy az általa előkészített, s a felek által aláírt szerződések 

valóságos adatokon alapulnak. 
 
5.5. Megbízott az adott helyzetben tőle elvárható szakszerű és gondos ügy ellátásra köteles.  
 
5.6. A Megbízott a feladat ellátáshoz szükséges időt, annak keretét, mértékét önállóan 

jogosult meghatározni. 
 
5.7. A megbízási jogviszonnyal együtt járó fokozott együttműködési kötelezettség teljesítése 

terén Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy ellátásáról kívánságára, 
szükség esetén e nélkül is folyamatosan tájékoztatni.  

 
5.8. Megbízott külön kötelezettségei: 

 
-  Jelen szerződés 2.2. pontjában meghatározott feladatok magas szakmai színvonalon 

történő ellátása.  
 
-  A titokvédelem, adatvédelem és a szerződés teljesítése során a hatályos jogszabályok 

betartása. 
 
-  A Megbízó üzletpolitikai alapelveit, üzleti érdekeit tiszteletben tartani, továbbá az 

etikai ajánlásokat betartani. 
 
 
6. Titokvédelem 

 
6.1. Szerződő Felek egybehangzóan állapodnak meg abban, hogy Megbízott tudomására 

jutott minden a Megbízóra vonatkozó adat, információ úgyszintén a munka 
elvégzéséhez megszabott módszerek kizárólag a Megbízó részére hasznosíthatók és 
azok üzleti titkot képeznek.  

 
6.2. Üzleti titkot képez különösen: Megbízó adatai, gazdálkodási adatok, a Megbízó 

tagjainak személyes adatai, információk, valamint mindazon adatok, melyek titokban 
maradásához a Megbízónak méltányolható érdeke fűződik.  

 
6.3. Megbízott elismeri, hogy teljes felelősséggel tartozik minden olyan veszteségért, kárért, 

amely saját maga, vagy a teljesítési segédként bevont harmadik személyek 
titokvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeinek megszegése miatt következik be.  

 
 
 
 
 
 
7. Szerződésszegésért való felelősség szabályai 
 
7.1. A Megbízott által igénybevett hivatalos közbeszerzési tanácsadó 20.000 eFt/kár és 

30.000 eFt/év mértékű teljeskörű szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik, ezért 
Megbízott az ezt meghaladó mértékben anyagi felelősségét kizárja. Mindezek 
figyelembe vétele mellett Megbízott elismeri, hogy felelősséggel tartozik minden olyan 
veszteségért, kárért, amely kizárólag saját maga, vagy a teljesítési segédként bevont 



   

harmadik személynek a szerződés teljesítése során, akár gondatlan, akár szándékos 
megszegése, illetve megsértése miatt következik be. 

 
7.2. Nem tartozik viszont a Megbízott az érdekkörén kívüli okból eredő veszteségek, károk 

megtérítésével. 
 
7.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megbízott a jelen szerződés hatálya alatt nem fejthet ki 

olyan szándékos károkozó magatartást, amelynek következtében a Megbízó megbízói és 
megrendelői megszüntetik jogviszonyaikat. 

 
 
8. A szerződés időtartama, megszűnése 
 
8.1.  Szerződő Felek jelen szerződést határozott időre hozzák létre, az eljárást lezáró 

szerződés aláírása, illetőleg jogorvoslati eljárás esetén annak jogerős lezárása 
időpontjáig. 

 
8.2.  A szerződés rendkívüli felmondással kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegése 

esetén mondható fel. 
 
8.3. A szerződés bármely módon történő megszüntetése esetén Megbízottat időkorlát nélkül 

köti a tudomására jutott üzleti titok védelmével és megőrzésével kapcsolatos titoktartási 
kötelezettség, s terheli a titokvédelemmel kapcsolatos helytállási kötelezettség. 
 

8.4.  Azonnali hatályú felmondás joga illeti meg Megbízót különösen a következő esetekben: 
 

- gazdasági információk, statisztikai adatok, belső információk kiszolgáltatása 
illetéktelen személyek részére, 
- képviseleti jogosultságból eredő kötelezettségek megszegése (a Megbízó üzleti 
lehetőségeivel, okmányaival történő visszaélés),  
- Megbízott az üzleti titokvédelemmel kapcsolatos kötelezettségét akár szándékosan, 
akár gondatlanul megsértette, 
- amennyiben megállapításra kerül, hogy a Megbízott bármely tekintetben a Megbízó 
üzleti érdekeit sértő módon járt el. 

 
8.5. Megbízott akkor élhet rendkívüli felmondással, amennyiben megtett észrevétele 

ellenére a Megbízó jogszabályt sértő döntést hozott, valamint, ha a Megbízó a 
teljesítésigazolás alapján kiállított számla kifizetésével késedelembe esik és annak 
időtartama a 30 napot meghaladja. 

 
8.6. Jelen szerződés a benne foglalt kötelezettségek Szerződő Felek általi maradéktalan 

teljesítésével szűnik meg. 
 
 
 
 
9.  Egyéb rendelkezések 
 
9.1. Megbízott akként nyilatkozik, hogy hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül, amellyel jelen 
szerződés Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése alapján megköthető. 

 



   

9.2. A Szerződő Felek a szerződés teljesítése érdekében kötelesek együttműködni. A 
szerződés teljesítését akadályozó, vagy azt hátráltató körülményekről a Szerződő Felek 
haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni. 

 
9.3. Jelen szerződést a Szerződő Felek kizárólag írásban módosíthatják. 
 
9.4. Jelen szerződés aláírói kijelentik, hogy rendelkeznek mindazon felhatalmazással, mely 

alapján jelen szerződés aláírásával érvényesen szerezhetnek jogokat, s vállalhatnak 
kötelezettségeket.  

 
9.5. Jelen szerződésben nem, vagy másképpen nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyv, a Kbt., valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény megfelelő rendelkezései az 
irányadók. 

 
9.7. A Szerződő Felek a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján kívánják 

rendezni. Az esetleges jogviták eldöntésére Szerződő Felek a Szolnoki Járásbíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
 
Jelen szerződést Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag, hat (6) eredeti példányban írják alá.  
 
 
Szolnok, 2015. szeptember …. 
  
 
 
 
 
………………………………………………….           
…………………………………………. 
    Kengyel Községi Önkormányzat                             KÁR-MENTOR Bt. 

képviseli:      képviseli:  
  Nagy Szilárd      Tóth Róbert Miklós 
  polgármester      üzletvezetésre jogosult tag 
   Megbízó       Megbízott 

 
 
 

Pénzügyi ellenjegyzés:............................... 
 
Kengyel, 2015. október …. 
 


