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mint megbizott - a tovdbbiakban Megbizott -
a tov6bbiakban egyiittes emlitdsiik sor6n: Felek vagy Szerz6d6 Felek kdzott alulirotr napon es
helyen. az allbbi felt6telek szerinr:

I. EL0ZMENYEK

Felek jelen szerzoddst, mint drt6ket tekintve a krizbeszerzesekrol szolo 2015. dvi CXLIII. torveny
(tov6bbiakban Kbt.) hatiiya al6 nem tartozo szerzodest, kozbeszerz6si elj6r6s lefolytat6sa ndlkiii.
kozbeszerzesi tan6csadoi tevdkenyseg nyrijt6s6ra, valamint ig6nybe vdtel6re kotik.

II. A MEGBiZAS TANCYA

1. Megbizo Megbizottat a TOP-3.2.1-16-80l-2017-00045 azonositoszitml, ,,Energetikai
korszenisitesek: Polg6rmesteri Hivatal es Sportcsarnok" megnevezesri projekt kereteben
kdzbeszer zes i fe I adato k e I I 6t6s6va I bizza me g.

2. Megbizo kijelenti. hogy az l. pontban meghatiirozott projekt kereteben az alfbbi kozbeszerzesi
eli6riistkivaniamegvalositani aKbt. ll5.$alap.i6nlefbll,tatottnemzeti el.l6rasrendszerint:

Projektazonosft6: TOP-3.2.1-16-801-2017-00045.
Kozbeszeruest6rgya: Kivitelezdsifeladatokell6t6sa(epitesiberuh6z6s)
Kdzbeszerzds becsi.ilt 6rt6ke: nett6 219.474.852,- Ft

3. Jelen szerzodes tirgy|tkepezi a projekthez kapcsol6d6an felmeriilo egyeb k1zbeszerzdsi eli6r6sok
lebonyof ft6sa is (kiildnosen - de nem kizdrolag - eredmenytelen elj6r6st k6veto iri kozbeszerzes c.s



kiegdszfto munka miatti kozbeszerzes), kiilonos tekintettel a jelen Szerzod6s VI.9. pontjdban
lbglaltakra.

III. FELADATOK AZ ELJ ANAS LEEONYOLiTASA. SORAN

l. Megbizott rdszfeladatai a szerz6d6s szerinti kiizbeszerz6si eljfrfs lebonyolitfsa tekintet6ben:

1.1. Megbiz6t6l ir6sban megkapott inform6ci6k, valamint a k<izbeszerzesi elj6r6s becstilt
ertekenek Megbiz6 eltal tortdnt meghat6rozdsa alapjdn javaslat keszitdse a kozbeszerz6si eljrlrds
ta.jtiij6nak, tipus6nak meghat6rozitsdra, lefolytat6sa menetdre, annak j6v6hagy6sdt kdvetoen a
megf'elelo eljdras afinlatilajdnlatteteli/reszvdteli felhivds tervezetdnek velemdnyezdse, elokdszitese.

1.2. Megbiz6 altal meghatdrozott adatok, inform6ci6k, valamint az elfogadott
ajdnlatilaftnlatteteliireszvdteli felhiv6s (tov6bbiakban: felhfv6s) tervezet alapj6n a felhiv6s, valamint
az ajdnlatilajdnlatreteli/reszveteli dokumentrici6 (tovdbbiakban dokument6ci6) elkeszitese - a

mr,iszaki leir6s kivetelevel * es az ossze6llitott hirdetmdnylajinlati felhiv6s ds dokument6ci6
elektronikusan tortdno megklildese a Megbiz6hoz j6v6hagyds vdgett.

1.3. Amennyiben az adott elj6r6sfajta szerint relevdns, a felhiv6s megjelentetese cdl.l6bol a

fblhiv6s Kozbeszerzdsi Szerkesztosegehez torteno megkillddse a Megbizott feladata, tov6bb6, ha
sziikseges a hirdetmdny tartalmenak egyeztet6se a Szerkesztosdggel, javit6sa, illetve hi6nyp6tl6sa,
esetleges m6dosit6sa, akkor azis a Megbizott feladata.

1.4. Az ajinlateteli/rdszv6teli idoszakban az aj6nlattevolreszvetelrejelentkezok 6ltal ir6sban
f-eltett kdrddsek torvenyi eloirdsoknak megfelelo megv6laszol6sa azzal, hogy a tevekenysdg
tartalm6val kapcsolatos kerdesek megv6laszol6sa a Megbiz6 szakmai vezetoje, valamint a
projektmenedzser 6ltal adott informrici6k alapj6n tcirtenik.

1.5. Indokolt esetben javaslattetel a felhiv6s vagy a dokumentdcio m6dosit6sira. a hirdetmdny
visszavon6rsara. az aj6nlatt6teli hat6rido meghosszabbit6s6ra vonatkoz6an.

1.6. Az elj6r6si cselekmenyek teljes koni adminisztr6ci6ja - kiilonos tekintettel a bont6si,
bi16lati. t6rgyal6si jegyzokonyv vezetesdre ds elkdszitesdre -, 6s valamennyi sziikseges kapcsol6d6
okirat. l|jekozlato megszerkesztdse, hi6nyp6tl6sok lebonyolit6sa, a felhiv6s vagy a dokumentacio
esetleges modosit6sa, sziiksdg szerint az ajdnlattdteli haterido meghosszabbit6sa. es a tcirvenyi
hat6ridon beliil megkiilddse az drintetteknek.

1.7. T6rgyal6sos elj6r6s tekintet6ben a tdrgyal6son val6 kdzremrik<ides, az azzal osszeftiggo
targyal6sijegyzokonyv, valamint egy6b sziiks6ges dokumentumok elokeszitese.

1.8. A birdl6bizotts6g munkdj6nak segitdse. igy a beerkezett aj6nlatok/jelentkezesek
kozbesz,erzdsi es jogi szempontb6l tcirteno vizsgdlata es drtdkeldse" esetleges hi6nypotl6si felhiviisok
es felvil69ositas celjabol torteno aj6nlatkdroi kerdesek, indokl6skeresek megfbgalm azasa. ',

bi1616bizotts6g kozbeszerzdsi es jogi szakdrtelemmel rendelkezo tagj6nak biztosit6sa, a
bi16lobizottsdg elj6r6st elokdszito es 6rtdkelo til6sein es a projekthez kapcsol6d6 kepviselo-testiileti
i.ileseken val6 rdszvdtel.

1.9. ir6sbeli dontesi javaslat kidolgozdsa es a Megbiz6 reszere tdrteno 6tad6sa legk6sobb a

bi161 6bi zotts6g ertdkel o ii I dset megelozo harmadik munkanapon.



1.10. A bfr6lobizotts6g ir6sbeli szakvelem6nyenek es az ajdnlatok/ielentkezesek elbir6lasahoz

szi.ikseges egyeb iratok elokeszitdse, valamennyi, az elj6r6ssal kapcsolatos dokumentacio elkeszitese.

1.1 I . Az elj6r6s torv6nyben eloirt Osszegezes6nek elokeszitese ds megkiildese az

aj6nlattevoknek.

1.12. Megbizott apiiydzatr elektronikus feltileten a kozbeszerzesi modulba torteno feltolteshez
szi.ikseges, a kozbeszerzdsi elj6r6s sor6n keletkezett dokumentumokat az lsszegzes megki.ildeset

koveto napon f'eltolti a pitlydzati rendszerbe (SSO, CORE- szerzodes-nyilvdntarto, sztikseg esetdn

KBA-rendszer).

1.13. Megbizott kozbeszerzesi dokumentumok elkeszitese sor6n folyamatosan ds minden
rdszletre kiterjedoen olyan tan6csokkal l6tja el a Megbiz6t, melyek a kesobbi elj6r6s jogszertiseget

hivatottak biztositani es novelik sikeressdgenek esdly6t.

1.14. Megbizott nem felelos olyan elj6r6s lebonyolit6s6drt ds megszervezeseerl, amelyek
lehetetlen hat6ridohoz kritodnek, vagy aj6nlatok nem erkeznek 16.

I . 1 5. A kdzbeszerzesi elj6r6s dokumentumainak elokeszitese. elkeszitese. f'eltoltese az

Elektronikus Kozbeszerzesi Rendszerbe (a tov6bbiakban: EKR rendszer), a klzbeszerzdsi ellaras

lefo lytat6sa az EKR-rendszerben.

1.16. Szriksdg eseten kdpviselet a Kdzbeszerzesi Ddntobizottsag elotti .logorvoslati elf6rasban:

kdzbeszerzesi eljar6s6t.lezdro szerzodes eseteben szi.iksdgessd v6lo modositdsok kozbeszerzesies.iogi
szempontb6l tdftdno velemenyezese, igeny eseten reszvetel a szerzodes modosit6saval kapcsolatos

t6rgyal6sokon.

1.17. Kdzbeszerzdsi elj6r6s6t lezixo szerzod6sek eseteben sziiksegesse v6lo modosit6sokbarr

val6 kozremtikddds.

1.18. Megbizott feladata az egyes k6lts6gvet6si sorokhoz tartozo tevekenysegek kozbeszerzesi
eljdrdshoz valo hozzarendel6seben val6 kdzremrikodes, a koltsegek. a feladatok egybeszdmft6s6nak

meghat6roz6saban valo reszvetel.

1.19. Megbizott feladata a kozbeszerzesi dokumentdci6 ossze6llit6sa, szerzodeskcitds, esetleges

kivitelezoi szerzodesm6dosit6sb6l eredo kozbeszerzesi tev6kenysdg ell6t6sa.

1.20. Megbizott a projekt fizikai befejez6seig a Megbfz6 rendelkezesere all

2.Megbizil r6szfeladatai a kiizbeszerz6si eljrirds lebonyolitrisa tekintet6ben:

2.1. Megbiz6 felelos az 6tadott dokumentdci6k valos6gtartalm6drt es jogszab6lyoknak valo
megfelelosegeert, valamint azert, hogy azokhoz kapcsol6d6an a megfelelo tizleti, tulajdonosi.
bizottsdgi, vagy egy6b sztiksdges dontesek szab6lyosan megsztilettek, es hogy az elj6ras
megindit6s6hoz tov6bbi dcint6s, jov6hagy6s, engedely nem sziiksdges.

2.2.Megbiz6 a feladat meghat6roz6sban azegyszerisegre 6s a j6l defini6ltsagra kell. hogy tdreked.jen.
mind a jelen megbfzasi jogviszonyban meghat6rozott feladatok vegrehajtasa. mind a sikeres es



hat6ridon beliili ds 6tl6thato lebonyolit6sa drdekdben.

2.3. Megbizo az elj6r6sra vonatkoz6, Megbizottol kapott lilekoztatits alapjdn koteles a Megbizott

reszere udott .rya.ashoz szi.iksdges szakmai tud6ssal rendelkezo szakertoket 6s szakmai anyagokat

biztositani azzal, hogy a kozbeszerzesi eljfr6s elokeszitese 6s a dontesi javaslat elkeszitdse sor6n a

kozbeszer zd s i es j o gi szakertel met Me gbizott bizto sitj a.

2.4. Megbizott sa.iet dontese es bel6t6sa alapj6n jogosult a kozbeszerz6si mtiszaki leir6s, illetve egy6b

clokumentacio 6ttekintdsere. es esetlegesen eszrevdtelek megfo galmazdsira, tekintettel arra. hogy a

kozbeszerzesi eliards lebonyolit6sa sor6n Megbizott a kapott dokumentumok ds iratok alapj6n latja el

jelen szerzodds szeri6ti feladatat. Megbizottat a nem itltala szolgaltatott iratok megfelelosegeeft,

lll"tu. az iratokhozfizotl dszrevdteleidrt ds azok teljes korrisdgdert felelosseg nem terheli, a Felek

Megbizott 6szreveteleire irgy tekintenek, hogy azokat Megbizott a Megbizo drdekeben, a kdrosod6st6l

meg6v6s sz6ndek6val tette.

2.5. Az aj6nlatokkal osszeftiggdsben a kozbeszerzdsi mtiszaki leir6s kdvetelmenyeinek, valamint az

alkalprass6gi feltetelek szakmai eloir6sainak megfelelos6gi szempontb6l torteno ellenorzdse ds

lisztin(sa Megbiz6 feladata es felelossege. A megbiz6s sikeres ellatdsa erdekeben a Megbizo

kotelezettsd ge azonspeci6lis szakismeretek Megbizott reszere tort6no folyamatos, teljes 6s hi6nytalan

biztosit6sa, amely n6lktil Megbizott nem tudja ell6tni feladat6t (igy kiilonosen, de nem kizir6lagosan:

a kozbeszerzestdrgyaszerinti-, mriszaki-, p6nziigyi-, illetve egydb speci6lis szakismeret).

2.6. Felek meg6llapodnak" hogy a kozbeszerzesi ellilrtts sordn keletkezett iratokat Megbiz6 koteles

orizni.

2.7. Felek mind a Megbizott 6ltalell6tando feladatra, mind a Megbiz6 6ltali adat-, illetve dokumentum

szolg6ltat6sra ir6nyad6 hat6ridoket esetenkdnt. kozosen halirozzitk meg, Megbiz6 kozbeszerzesi

szab irly zalitban fo g I a I tak fi gy e I e m b e v ete I ev e I .

IV. A MEGBLZAS IDoTARTAMA

l. Jefen szerzodds az al6irds6nak napj6n lep hat6lyba.

2. .lelen szerzodds hat6rozott idotartamra jon ldtre, a II. pontban megjelolt kozbeszerzdsi eljardLs

eredmdnyes lefolyat6sat koveto eredmenyt6j ekoztato Kozbeszerzesi Hatos6g rdszdre tort6no

megktilddsenek napj6ig tart, mely a tevekenys6g elv6gzdsdnek v6gso hatdrideje. Ez jelenleg a

Tamogat6si Szerzodes szerint 2019.03.3 1 . Rendelkezesre 6ll6s a projekt fizikai befejezdseig tart.

V. A MEGBiZAS TELJESiTESE

'1. Megbizott a megbiz6s teljesitese sor6n a torvenyesseg szigorir betart6s6val, leglobb tudfsa szerint

.i6r el. fbladarait a Megbizo utasit6sai szerint ds erdekenek megfeleloen teljesiti. Megbizott kijelenti,
'hogy 

a jelen szerzodesben v6llalt feladatok teljesitesdhez sztikseges specialis szaktud6ssal, szakmai

tetijtetet<kel, engedelyekkel, hivatalos kozbeszerzesi tan6csad6i minositessel rendelkezik. Megbizott

a jelen szerzodEs idotartama alatt v6llalja, hogy a jogszabtrlyokban meghatdrozott - a jovobeni

r,6ltoz6sokra is figyelemmel szakmai feltdtelekkel rendelkezni fog, tov6bb6 a
f'elelossdgbiztositas6nak megkotesdrol es hat6lyban tart6s6r6l folyamatosan gondoskodik.

2. Megbizott fblelossege mindaddig fenn6ll, amig a 27212014. (XI.5.) Korm. rendelet alapj6n a

kozbeizerzesi dokument6ciok ellenorzese a k6zremtkodo szervezetfele le nem zirnl. Az ellenorz6se



sor6n Megbizott kdteles egyiittmrikddni Megbiz6val

3. Jelen megbizds teljesit6se sor6n Megbizo reszdrol

a hi6nyp6tl6sok megv6laszol6s6ban.

kepviseletre j ogosult szemely :

nev: J aniczak D6v id po I g6rme ster

telefon / fax: 48t 574-nt I 574-138

e-mail cim: j aniczak.david@ozd.hu

4. Jelen megbiz6s teljesit6se sor6n Megbiz6 rcszercl kapcsolattart6sra jogosult szem6ly:

nev: F6kly6ne Ktirti Eva

telefon / fax: 481 574-100 I 4230

e-mail cim: faklyane@ozd.hu

5. Jelen megbiz6s teljesitese soran Megbizottreszerol kapcsolattart6sra jogosult szemely:

nev: dr. J6mbor lgor Roland

telefon / fax: +36 46 320 4ll, +36 30 4945602

e-mail cim: ir o da@j ambore stoth. hu

A jelen pontban rdgzitett adatok esetleges viitozitsitr6l Felek kolcsonosen, haladektalanul ertesftik
egym6st.

6. Amennyiben Megbiz6 utasit6sa szakszenitlen vagy jogszab6lyba iitktjzik, Megbizott kriteles erre a

kortilmenyre Megbiz6 figyelmet felhfvni. Megbizott a jogszabitlyba i.itkozo utasit6sok teljesiteset
megtagadhatja. amelyet Megbizo kdteles tudom6sul venni.

7. A Megbiz6 kapcsolattart6ja koteles mindazokat az informirciokat Megbizott reszere megfelelo
idoben - elsodlegesen elektronikus form6ban, ir6sban - Atadni, amelyek a megbizds teljesftesevel
0sszeftiggdsben felmertilnek, valamint koteles valamennyi olyan iratot, okiratot Megbizott
rendelkez6s6re bocs6tani, amelyek adott feladat elvegzes6hez elegendoek 6s sziiksegesek, amelyek a

megbiz6s eredmenyes es szakszerti teljesitdsdt elosegitik. Megbizott a Megbizotol kapott
inform6ciokat valosnak fogadja el, azok val6s6gtartalm6t nem kdteles vizsg6lni.

8. Jelen megbiz6si szerzodds alapj6n a Megbiz6 koteles

8.1. minden olyan meghatalmazdstes egyeb okiratot a Megbizottnak kiadni, amelyek a Megbizott



elj itr itsitho z sziikse ge sek ;

8.2. amegbizdst harmadik szem6lyek elott, igdny szerint kiilon okiratban, hiteles form6ban igazolni.

9. Megbizo koteles a Megbizott tev6kenysegehez a sztkseges megbizoi 6llasfoglal6sokat es

donteseket Megbizott ilyen iranyfi kdresere 6sszerti hat6ridoben, kello egyertelmtisdggel. ir6sban

biztositani.

10. Megbizott a megbiz6s teljesit6sehez kozremukodot (teljesftesi segddet) vehet igenybe a Megbizo
elozetes hozzdjdrulits6val. Megbizott a jogosan igenybe vett kdzremukddoert 0gy felel, mintha a
ritbizott tigyet maga l6tta volna el.

VI. A MEGBiZASI DiJ

l. Jelen szerzodes II. pontjdban nevezett feladat ell6t6s66rt Megbizottat brutt6 1.000.000,- Ft,
azazbrutt6 egymilli6 forint dsszegu megbiz6si dij illeti meg.

2. Felek rdgzitik. hogy Megbizott tevdkenysege azirltallnos forgalmi ad6r6l szolo2007. dvi CXXVII.
torveny drtelmeben 27oh-os 6fakulcs al6tartozo tevdkenysegnek minosLil. Felek meg6llapodnak, hogy
amennyiben a jelen szerzodesteljesitese sor6n az AFA mdrtekdt illetoen v6ltozas kovetkezik be" 0g1'

a szitmlt-ztts a mindenkor hat6lyos AFA mertdker-rek megfeleloen tdrtenik, a netto megbizasi dii
v6ltozatlanul hagy6sa mel lett.

3. Megbizott a kivitelezdsi kozbeszerzesi elj6r6s szerzoddsdnek megkotdset koveto l5 napon beliil
I db vegsz6mla kiallitas6ra jogosult.

4. Megbizo a szerzodesszeru teljesit6serol teljesites-igazoldst 6llit ki a teljesitest koveto 5

munkanapon beliil, amelyet 6tad Megbizolt reszere. A teljesites-igazolas kdzhezvdtelet kovetoen
Megbizott szhmlit 6llit ki a megbiz6si dij16l es megktildi Megbizo reszere. Megbizott tudom6ssal bir
arr61, hogy a szitmla kifizet6se ut6finansziroz6s keret6ben tort6nik meg, 30 napon beli.il a Megbizott
banksz6ml6j6ra tdrtdno 6tutal6ssal.

5. Felek meg6llapodnak, hogy a megbiz6si dij tartalmazza ajelen szerzodds szerinti, kdzbeszerzesi

elj6r6s hirdetmenyeinek a Kozbeszerzesi Ertesitoben, valamint az Eur6pai Uni6 Hivatalos Lapj6ban
tdrteno kozzeteteli dijat. A megbiz6si dij nem tartalmazza az esetlegesen t'elmertilo
szerzoddsmodosit6sok hirdetmenyeinek kdzzdtdteli dij6t.

6. Megbizott feladata a hat6s6gi eljdr6sok lebonyolit6sa, Kozbeszerzdsi Hatos6gi dijainak
megfizetdse, ill. az EKR- rendszerhaszn6lati dijanak megfizetesere.

7. Felek megdllapodnak, hogy a megbiz6si dij teljeskoruen Iartalmazza a Megbizottnak a megbizas

ell6tds6val kapcsolatosan felmeriilt egyeb kdszkiad6sait, kivdve a dokument6ci6k megf'etelo
peldanysz6mi elo6llit6si dijat.

8. A megbizasi dij a megbizits sor6n felmeri.ilo minden koltsdget iartalmaz, a Megbizott tov6bbi
kdlts6geket nem t6maszthat Megbizo fele.

9. Amennyiben irj eli6r6s/megismetelt elj6r6s lefolytatdsa sztikseges - figyelemmel a szerzodes II.3.



pontjaban foglaltakra -, abban az esetben Megbizott az eljirds lebonyolit6s6t Megbfz6 ktilon diiaz1s
es felkeres nelktil is v6llalja, amennyiben az eljirits eredmenytelensegere a Kbt. 75 $ (ii-fZl
bekezdese alapjdn kertil sor es azeljirds megindft6 felhiv6s feltetelei ldnyegesen nem v6ltoztak meg.
ideertve az el.itrisi forma alapjan tortdno irjraindit6st is.

10. Amennyiben a Megbizott 6ltal adott es dokument6lt tanacsok, valamint az iirala ki6llitott
dokumentumok tartalma jogszab6lyba titk6zik, amely a kozbeszerzesi eli6r6s K6zbeszerzesi
Ddntobizotts6g elotti megt6mad6s6t indokolja, irgy a Megbizott k6rfelelossege legfeljebb a megbfz6si
dij, illetve ajogerosen meg6llapitott birs6g mertdkdig 6s csak akkor 6ll fenn, ha M.gtirO a Melbizott
bevon6s6val, aMegbizott koltsdgdre minden jogorvoslati lehetoseget kimeritett.

I l. Felek rogzftik. hogy a megbiz6si dij meg6llapit6sa sor6n figyelemmel voltak arra, hogy a
Megbizott az 6ltala bonyolftott kozbeszerzdsi eliar6s .iogszelisege tekinteteben t'ennilto
k6rfelelossege - a fenti pontban fbglaltakra figyelemmel - legfbliebb a Megbizott reszere tenylegesen
megfizetett dij mert6keig 6ll fenn. Felek a Ptk. alapjinrdgzitik, hogy a megbiz6s dij kalkulal6sa-soran
figyelemmel voltak arra, hogy a Megbizott k6rfelelossegebe nem tartozik b.l. iz, ha a Megbizort
6ltala bonyolitott eljrir6s jogszenis6get az esetleges t6mogat6st nyirjto" foly6sit6. elsz6moliis sor6n
ddntesi joggal biro szervezet vitatja, figyelemmel arra, hogy a Kbt. szerint kozbeszerzesijogsertest
csak a Kdzbeszerzdsek Tan6csa Kcizbeszerzesi Dontobizotts6g rillapithat meg.

VII. TITOKTARTASI SZABALYOK

1. Felek kotelezik magukat arra, hogy v6dik 6s orzik a jelen szerzodds teljesit6se sor6n tudomasukra
jutott adatokat, tenyeket, dokumentumokat, iizleti titkokat, ill. m6s bizalmas informdci6kat es minden
erofeszit6st megtesznek annak drdekdben, hogy azok megfelelo vddelmet biztosits6k.

2' Felek a megbizds teljesitdse soran, es azt kovetoen is kotelesek egym6s tizleti.jo hfret pregorizni.
tovabba a megbfz6s teljesitese sor6n egym6sr6l tudom6sukra jutott adatokat. tenyeket, tizleti titkokat.
ill. m6s bizalmas inform6ci6kat a megbizas megsztinese ut6n harmadik szemdly tudom6s6ra csak az
eri ntett fdl e I ozetes, ir6so s hozzirj irul6s6val hozhati 6k.

3. A megbiz6s lejtratit kdvetoen Megbiz6 kdresere Megbizott iradegyzekkel es reljessegi
nyilatkozattal 5 munkanapon beltil 6tadja a kdzbeszerzesi eljirtts sor6n keletkezett 6s esetlegesin nata
orzotr valamennyi. kozbeszerzesijogi szempontb6l relevdns dokumentuntot azzal. hogy Megbfzott
azdtadott iratok egy m6solati pelddny6t jogosult megtarrani.

4. Felek kijelentik, hogy tisztdban vannak az elektronikus adat- es dokumentum-tov6bbft6ssat
(kiildndsen e-mail [dan) kapcsolatos kock6zatokkal, igy ki.ilonosen azzal,hogy nem z1rhato ki annaka veszdlye, hogy harmadik szem6ly hozzdfer adatokhoz, tudom6st szerez azokrol. vagy
megv6ltoztatjaazokat, illetve hogy a cimzett 6ltal kapott adatok hamisitottak, hi6nyosak, elkesettll
lehetnek, vagy egydltal6n nem drkeznek meg. A tov6bbitott elektronikus ktildemenyek
tartalmazhatnak vfrusokat, vagy m6s cisszetevoket, amelyek zavarhatnak vagy rr-regrongiilhatnak miis
szamftogdpeket.

5' Tudom6sul veve az emlitett kock6zatokat, melyek a jelenleg hasznalatbar-r levo kommunikdci<is
form6kkal j6rnak. Megbfz6 hozzdjdrul,hogy az informiiciok es dokumentumok elektronikus lton is
tov6bbithat6ak a Megbfz6nak es az erdekelt harmadik szemelyeknek. Megbizott nem v6llal
semmilyen felelosseget azon kdrert. amelyet Megbiz6 vagy harmadik fel esetlegesen szenved az
elektronikus tov6bbitasbol sz6rm azoan.



6. Megbizo az egyes dokumentumokat mind elektronikus, mind nyomtatott form6ban megkapja. Erre
tekintettel tobb mdsolat es vari6ci6 ldtezhet (ugyanabban az elj6r{si szakaszban) ktil6nb6zo foimaUan
(papfr alapon es elektronikusan). Amennyiben azonos szakaszban ktilonbozo verziok leteznek" Felek
azt tekintik irdnyadonak. amely kinyomtatasra es a Megbiz6 reszere tenylegesen 6tad6sra kertil.

7 . Megbizo koteles fr6sban ertesfteni Megbizottat, amennyiben a toviibbiakban nem kivanja igenybe
venni az inform6ci6k es dokumentumok elektronikus tovdbbitasrit jelen megbiz6si jtgv-iszony
I-enn6lkisa alatt.

VIII. A SZERZ6DES FELMONDASA

1. Felek meg6llapodnak abban, hogy a szerzodest a Polg6ri Tdrv6nykdnyvrol szolo 2011 6vi V.
tcirveny (a tovdbbiakban: Ptk.) 6:278.$ alapj6n b6rmelyik fdl, indokl6si kotelezettsdg n6lki1l, 30 napos
t-e I mo ndrisi ido fi gye I em bevdtelevel, ir6sban felmondhatj a.

2. Rendkiviili felrnondiisnak van helye sulyos szerzod6sszegds esetdn. Srilyos szerzod6sszegdsnek
minosril kriloncisen. ha:

2.1. Megbizott szerz.odeses kotelezettsdgeit sulyosan vagy ismetelten megszegi (sulyosnak minosiil
killiincjsen az a szerzodesszeges, amely a Projekt megval6sul6sdt veszelyeztetij;

2.2. Megbizott esszerti hat6ridon beliil nem tesz eleget Megbiz6 felsz6lit6s6nak, hogy k6telezetts6get
szerzo desszenien te l.j es itette ;

2.3. Megbfzott ismdtelt felsz6lit6s ellenere nem teljesiti a Megbiz6 6ltal adott utasit6sokat;

2.4. Megbizott fizetesk6ptelenn6 v6lik, csod-, felszdmoldsi, vegelsz6mol6si elj6r6s indul vele
szemben, felfi.iggeszti gazdasdgi tevekenys6gdt, besziinteti kifizet6seit;

3. Felmond6s eseten Felek elsz6molnak egymrissal es Megbizott koteles minden, a projekttel
kapcsolatban n6la levo adatot, iratot, adathordoz6t, cimjegyzeket, stb., annak k6sziiltseg aitapotatOt
fiiggetlentil a Megbiz6nak tdtelesen 6tadni. Koteles tov6bbd minden sziikseges jognyilatlozatot
rnegtenrri a pro.iekt Megbiz6i vagy mds Megbizotti folytar6sa erdekeben.

4. Rendkfvi.ili felmond6s eseten Megbizo a Megbizott koltsegdre maga vegzi ela jelen szerzodesben
lb glalt feladatokat, vagy azokat harmadi k szemel lyel el vegeztetheti.

IX. VEGYES RENDELKEZESEK

1. Jelen szerzod6sben nem vagy nem kello reszletessdggel szabiiyozott kerdesek tekintet6ben a Felek
a Ptk. megbiz6si szerzoddsekre vonatkoz6, Kbt., tov6bb6 a magyar jog egy6b rendelkezdseit tekintik
iriinyad6nak.

2' .lelen szerzodes b6rmely rendelkezds6nek 6rvdnytelensege eset6n az adott szerzodeses rendelkezes
cel.iaval cisszhangban ldvo jogszerti rendelkezessel kdtelesek a Felek az ervenytelen rendelkez6st
potolni.
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3. Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzoddssel kapcsolatos jogvit6kat egym6ssal bekes.
t6rgyal6sos titon kiserlik meg rendezni. A peren kivtili t6rgyal6sok sikertelensege eseten a szerzodo
felek aliivetik magukat perert6ktol ftiggoen az Ozdi J6r6sbir6sag, illetve a Mlskolci Trirvenyszek
kiz616lagos illet6kesseg6nek.

4. Megbizott jelen szerz6dds aliliri.silal kijelenti, hogy a nemzeti vagyonr6l szol6 2011. 6vi CXCVI:
(tov6bbiakban Nvtv.) 3. $ (1) bekezd6s l. pontja szerint 6tl6thato szervezetnek minosiil.

5. Ajanlattevo tudom6sul veszi, hogy a megrendeles teljesitesenek idotartama alatt kcjteles
haladektalanul bejelenteni a Megrendelo r6szere. amennyiben nem minosiil az Nvtv. 3.$ (l ) bekezdes
l. ponda szerinti ittlitthato szervezetnek.

6' Jelen szerzodes m6dosit6sa kiz6r6lag ir6sban, a Felek kozds megegyezesevel tdrtenhet az tigyleti
kepviselet szab6lyainak megtart6s6val.

7. Felek kijelentik. hogy jelen megbiz6si szerzodesben irtakat elolvast6k, megertettdk, ds nrint
szerzodeses akaratuknak mindenben megfelelot, jov6hagy6lag a kepviselet szab6lyairrak
figyelembevetelevel - ifi6k al6 negy (4) eredeti peld6nyban.

Penztigyi el lenj egyzes:
'2 ^/ /

J.a-Z'a '''-.
<,o,19. OL ZJ

,i;n l loii ll (otLArH
/'ul IRO,A

:CR IC'CR RCLAi':D i:EYv6d

Vliskolc, Rdk6czi F. u' L4' 1.15'

1.; i1 k (7 l2i\trcrnsTim:fl5525
-,--,@

r i r ,rJi{:'/;;
r:3530 I

9

I

Alvut* , Ll
'l-otQ" ol.ao

Kelt: 6zd, 2019.janu6r

konri6nyzata
iseli: Janiczak Ddvid po

Megbizo
P.H.

6th Ugyvedi Iroda
ambor Igor Roland




