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mint megbizott - a tovribbiakban Megbizott _

a tov6bbiakban egytittes emlit6siik soriin: Felek vagy Szerz6d6 Felek kcjzritt alulfrott napon 6s
helyen, az alilbbi feltdtelek szerint:

T.ELOZl4iENYEK

intve a kozbeszerz6sekrol szol6 20 r 5 . 6vi cXLIII. tiirvdny
tto z6 szet zo d 6 st, kd zb e szer z6 s i e lj rir6s I e fo lytat 6s a n6lktii,
nyijtflsitra, valamint igdnybe vdtel6re kdtik.

il. A MBGBLZ1IS rAncya
1. 016-00011 azonosito sz6mu,,Szoci6lisalapszo 6se Ozd vdrrosdban'" ttrgyupillyizatsoffnelnyert csol6d6 kozbeszerzdsi elj6r-risokban hivatalos
kdzbe szeru6 si szak6rto i fel adatok ellit6s 6val bizza me g.

2 Megbizo kijelenti, hogy az 1. pontban meghatfnozott projekt keretdben az alihbi tdrgyu
6s becsrilt 6rt6kri kozbeszerzdsi elj6r6st kivrinja migval6sftani:

Kivitelezdsi feladatok ell6t6sa (6pit6si beruh6ziis)
TOP -4.2.r _1 5_BO 1 _20 1 6_000 1 I
Becsiilt drtdk: netto 54.870.825,- Ft

3600 Ozd, Viiroshiiz tdr 1.



3. Jelen szerz6d6s t6rgy6t k6pezi a projekthez kapcsol6d6an felmeriilo egydb kozbeszerzdsi

elj6r6sok lebonyolit6sa is-(ktlon6sen - de nem kiz6r6lag - eredmdnytelen elj6r6st kdveto rij

kozbeszerzds 6s kieg6szitb munka miatti kSzbeszerzes), figyelemmel a vI. 8. pontban

foglaltakra.

III.FELADATOK AZ ELJ AnAS r.ngONYOLirAS,q. SORAN

1" Megbizott r6szfeladatai a szerz6d6s szerinti kiizbeszerzfisi eljiris lebonyolit:flsa

tekintet6ben:

1.1. Megbiz6t6l ir6sban megkapott inform6ci6k 6s mtiszaki dokument6ci6k (mriszaki leir6s),

valamint a k<jzbeszerz6si eljaris bicstilt drtdkenek Megbiz6 eltal tort6nt meghatirozlsa alapifin

javaslat k6szit6se a kozbeizerzesi eljirds fajt6j6nak, tipus6nak meghatdrozlsfxa, lefoll'tatasa
"menetere, 

annak j6v6hagy6s6t kovetoen a megfelelo elj6r6s ajdnlatilaifunlattetelih6szveteli

felhiv6s tervezet6nek v6lem6ny ezdse, elok6szit6se'

1"2. Megbizo 61fal meghattrozott adatok, inform6ci6k, valamint az elfogadott

ajlnlatilaj{nlattdteli/rdszveteli felhiv6s (tov6b 6n a felhiv6s'

ialamint" az ajlnlatilajinlattdteli/rdszveteli dokument6ci6)

elk6szitdse - a muszaki leir6s kivdteldvel - 6s lati felhiv6s ds

dokument6ci6 elektronikusan tdrt6no megktilddse aMegbiz6hozi6vdhagyhs vdgett.

1.3" Amennyiben az adott elj6r6sfajta szerint relev6ns, a felhiv6s megjelentet6se c6lj6bol a

felhiv6s Kozbeszerzdsi Hat6sdghoz torteno megktild6se a Megbizott feladala, tovdbb6, ha

sziiks6ges a hirdetmdny tartalmtnak egyeztetdse a Hat6s6ggal, javitfsa illetve, hi6nyp6tl6sa'

esetleges m6dosit6sa, akkor az is a Megbizott feladata'

1.4. Az ajfnlatteteli1eszveteli idoszakb an az ajfnlafrevokeszv6telre jelentkez6k 6ltal ir6sban

feltett k6rd6sek torv6nyi el6ir6soknak megfelelo megv6laszol6sa azzal, hogy a mriszaki leir6ssal

kapcsolatos kdrd6sek megv6laszol6sa a Megbizo muszaki ellenore, valamint a projektmenedzser

6ltal adott inform6ciok alapjan tcirldnik.

1.5. Indokolt esetben javaslatt6tel a felhiv6s vagy adokument6cio m6dosit6sdta, a hirdetmdny

visszavon6sara, az ajhnlatteteli hat6rid6 meghosszabbithsdravonatkoz6an.

I.6. Az elj1rhsi cselekmdnyek teljes koru adminisztrdci6ia - ktilonos tekintettel a bont6si,

birfiati, t6rgyal6si jegyzokdnyv vezetdsdre 6s elk6szit6s6re , 6s valamennyi sztiksdges

kapcsol6do okirat, tdjekoztat6 megszerkeszl6se, hi6nyp6tl6sok lebonyolit6sa, a felhiv6s vagy a

dokument6ci6 esetleges m6dositdsa, sziiks6g szerint az ajdnlatteteli hat6rido meghosszabbitfsa

6s a torv6nyi hat6ridon beliil megkiilddse az drintetteknek.

1.7 . T6rgyal6sos elj6r6s tekintet6ben a thrgyal6son val6 kdzremriktjdds, az azzal osszefiiggo

thrgyalfusijegyz6krinyv, valamint egy6b szi.iksdges dokumentumok elok6szitdse.

1"8. A bir6l6bizotts6g munk6j6nak segitdse, igy a bedrkezett aj6nlatok/jelentkez6sek

kozbeszerz6si 6s jogi szempontb6l tort6no vizsgiiata 6s 6rt6kel6se, esetleges hi6nyp6tl6si

felhiv6sok ds felvil6gosit6s c61j6b6l tortdn6 aj6nlatk6r6i k6rd6sek, indokl6s k6rdsek

megfogalmazfsa. Megbizo ig6nye szerint a birfi6bizotts6g kozbeszerzdsi szak6rtelemmel

rendelkez6 tagj6nak biztosit6sa, abirtiobtzottsitg elj6rdst el6k6szito 6s 6rt6kel6 i.il6sein 6s a

proj ekthez kapcsol6d6 kdpviselo-testiileti tildseken val6 r6szv6tel.



1'9' irrisbeli ddltlsija]/as1at kidolg ozdsa(a mtiszaki tarralommal kapcsolatos dont6si javaslat
megtdtele aMegbizo fital adott szakmai drtdkelds alapjdntcirtdnik) ds a Megbi z6 resz6retcirt6n6
ffiad6sa legk6s6bb abirillobizottsdg drtdkelo ril6s6t migel6zbharmadik -.rrikurruporr.

1'10' Abital6bizotts6g irdsbeli szakvdlemdny6nek es az ajfnlatok/jelentkez6sek elbir1l6sithoz
szi.iksdges egydb iratok el6kdszit6se.

1' 1 1' Az elj6r6s tdrvenyben el6irt <isszegezds6nek el6kdszitdse es megktildds e az
ajfnlattevoknek.

L12' Megbizott apalydzati elektronikus fehileten a kozbeszerzdsi modulba tcirt6n6 feltciltdshez
szriks6ges, akozbeszerzesi eljirfts sor6n keletkezett dokumentum okat azdsszegzds megkiild6sdt
kcjveto napon felt6 lti a p aly 6zati rendszerb e.

1'13' Megbizott kdzbeszeru6si dokumentumok elk6szit6se sor6n folyamatosan 6s minden
r6szletre kiterjedoen olyan tan6csokkal l6tja el a Megbiz6t, melyek a k6sobbi eljrir6s
j ogszenisdget hivatottak biztositani ds ncivelik sikeressdgdnek esdly6t.

1'14" Megbizott aklzbeszerzesi eljlrSs bonyolftiisa k<irdben az alfhbifeladatokat ldtja el:

I'14"1" A kozbeszerzesi eljrir6s dokumentumainak el6kdszit6se, feltoltdse az elektronikuspalyinatr rendszerbe a 27212014. Korm. rendelet ds a palyinati dokument6ci6
rendelkezdsei alapj 6n.

1.I4.2" K6pviselet a Kcizbeszerzdsi Dcjntobizotts6g elotti jogorvoslati elj6rdsban.
I 'I4 '3 ' A kcizbesze rzesi eljdritsat lezilro szerzod6s esetdben iziiksdgess i v6lo m6dositrisok

kozbeszerudsi ds jogi szempontb6l t6rtdn6 vdlemdnyez6se.
l"I4'4.Ig6ny esetdn rdszv6tel aszerz6desm6dosit6s6val kapcsolatos tiirgyaliisokon.
l'I4'5'Kozbeszen6si elj:ir6s6t lezfuo szerzoddsek esetdben sziiksdgessZ-v616 m6dositiisokban

val6 kcizremrikcidds.

1'15' Felek megiillapodnak, hogy a kcizbeszerzesi eljiriis soriin keletkezett <jsszes iratot
Megbiz6 kdteles Srizni, melyet Megbizott az 1.14.1. pontban foglalt feltciltdst kcjvet<j 5
munkanapon beli.il Megbiz6nak igazoltan ifiad,.

2' MegbizS r6szfeladatai a kiizbeszerz6si eljr{r6s lebonyolitdsa tekintet6ben:

2'1' Megbizo felelos az iiadott dokument6ci6k val6s6gtartalmdert 6s jogszab6lyoknak val6
megfelelosegeett, valamint azdrt,hogy azol<hoz kapcsol6-d6an a megfetelduzteti, tulajdonosi,
bizottsttgi, vagy egyeb sziiksdges ddntdsek szabilyosan megsztilettek 6s hogy az elj1ris
me gindit6s tthoz tov abbi ddnt6s, j 6vrihagy6s, enged6ly nem sziikse ges.

2'2' Megbizo a feiadat meghatiroziisiban az egyszenis6gre 6s a j6l definialts6gra kell, hogy
tcirekedjen, mind a j9le1 megbizrisi jogviszonyban meghat irozottfeladatok vdgrehajtris a, min{."a
sikeres 6s hatririd6n beltili es fitrffihato lebonyolft6sa 6rdek6ben.

2'3' Megbizott nem felelos olyan 9lj6r6s lebonyolftrisiidrt ds megszelvezes1lrt, amelyek
lehetetlen hat6rid6hoz k6t6dnek, vagy aj6nlatok r em drkeznek 16.

2'4" Megbizo az eljintsra vonatkoz6, Megbizott6l kapott tdjekoztatfus alapjan koteles aMegbizott reszdte adott elj6r6shoz sztiksdges szakmai tudassal rendelkez6 szak6rtoket ds



szakmai anyagokat biztositani azzal, hogy a kozbeszerzdsi elj6r6s elok6szitdse 6s a dontdsi

javaslat elk6szit6se sor6n akdzbeszerzdsi 6s jogi szak6rtelmet Megbizott biztositja.

2.5. Megbizott saj6t dont6se 6s bel6tfsa alapiin jogosult a kdzbeszerzdsi m:dszaki leir6s,

illetve .gyeU dokument6ci6 6ttekint6sere 6s esetlegesen 6szrev6telek megfogalmazdsira,

tekintettel arra, hogy a kozbeszerzdsi elj6r6s lebonyolit6sa sor6n Megbizott a kapott

dokumentumok 6s iratok alapjfn l6tja el jelen szerz6dds szerinti feladatdt. Megbizottat a nem

fitala szolgiltatott iratok -.gf.l.lor egeert, illetve az iratokho z fizott 6szrev6telei6rt 6s azok

teljes konis ege1tfelelossdg nem terheli, a Felek Megbizott 6szrevdteleire rigy tekintenek, hogy

azokatMegbizott aMegbizo 6rdek6ben, a kdrosod6st6l meg6v6s sz6nd6k6val tette.

2.6" Az ajfnlatokkal osszefiigg6sben a kdzbeszerz6si muszaki leir6s kdvetelmdnyeinek,

valamint az alkalmass6gi feltdtelek szakmai el6ir6sainak megfelelos6gi szempontb6l tdrt6no

ellenorz6se es trsztfzfsaMegbiz6 feladata 6s felelossdge. A megbiz6s sikeres ellfltilsa 6rdek6ben

aMegbizo kotelezettsege azon speci6lis szakismeretek Megbizott r6sz6re tort6no folyamatos,

teljes 6s hi6nytalan biitosit6sa, melyek n6lkiil Megbizott nem tudja e116tni feladatht (igy

ktilon<isen, de nem kiz6r6lagosan: a k<izbe szerzls tfrgya szerinti-, muszaki-, penzigyi^' illetve

egy6b speci6lis szakismeret).

2.j. Felekmind a Megbizott fital ellffiand6 r6szfeladatra, mind a Megbiz6 fitali adat-, illetve

dokumentum szolg6ltaidsrairfnyad6 hat6ridoket esetenkdnt, kozosenhathrozzftkmeg, Megbiz6

kozbeszerudsi szab6ly zatftban fo glaltak fi gyelembev6teldvel.

IV. A MEGBIZAS IDOTARTAMA

1. Jelen szerzodls az alttirhsfnak napj6n l6p hat6lyba.

2. Jelen szerzodlshatinozottidore j on 16tre, j elen szerzodes IL pontj 6ban megjel<ilt kozbeszerzdsi

elj6r6sok eredm6nyt6j ekoztat6jinak felad6s6ig. A tev6kenys6g elvegzes6nek hatrlrideje

ZOtS.Ot"31, rendelkez6sre 6ll6s a projekt fizlkai befejez6s6ig'2018.10.31-ig.

V. A MEGBiZAS TELJESiTESE

1. Megbizott amegbizfs teljesit6se sor6n a torv6nyess6g szigoni betart6s6val, legiobb tud6sa

szerintj6r el, feladataitaMegbiz6 utasitfsai szerint 6s 6rdekdnek megfelel6en teljesiti. Megbizott

kijelenii, hogy a jelen szerzodesben v6llalt feladatok teljesitds6hez sziiks6ges speci6lis

siaktud6ssal,- szakma feltetelekkel, engeddlyekkel, hivatalos kdzbeszerzesi tan6csad6i

min6sit6ssel rendelkezik. Megbizott a jelen szerzodds id6tarlama alatt vftllalja, hogy a
jogszabtiyokban meghatfrozott - a jdvobeni v6ltoz6sokra is figyelemmel - szakmai felt6telekkel

i.nd.lk.rni fog, tovSbb6 a felelossdgbiztosit6s6nak megkotds6rol ds hat6lyban tarthsftr6l

folyamato san gondo skodik.

2.Megbizott felelossdge mindaddig fenn6ll, amiga27212014. (K.5.) Korm. rendelet alapi|na
kozbeszerz6si dokument6ciok ellenorzdse a kozremrikodo szervezet fele le nem zdn;Jr. Az
ellen6rzdse sor6n Megbizott ktiteles egyrittmrikddni Megbizoval a hi6nyp6tl6sok

mesv6laszolfsdban"

3. Jelen megbizls teljesitdse sor6n Megbiz6 reszdrol Megbizott utasit6sfra jogosult szemdly:



nev: J aniczak D6vid p ol g6rme ster

telefon / fax: 48t s74-111 I s74-138

e-mail cim: j aniczak. dav id@ o zd.hu

4' Jelen megbizds teljesitdse soriin Megbizo reszlrllkapcsolattartiisra jogosult szem6ly:

nev: Filklydnd Ktirti Eva

telefon / fax: 48/ 574-100 I 4230

e-mail cim: faklyane@ozd.hu

5. Jelen megbizits teljesit6se soriin Megbizott reszer6lkapcsolattartasra jogosult szemely:

nev: dr. Jrimbor Igor Roland

telefon / fax: +36 46 320 411, +36 30 4945602

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

Lajstromsz6m:
(a 14/2016. (V:25)
MvM rendelet
alapi6n)

459.

A jelen pontban tdgzitett adatok esetleges villtozdsinol Felek kcilcscinosen, haladdktalanul
drtesftik egymrist.

6' Amennyiben Megbiz6 utasitfsa szakszeritlen vagy jogszabalyba ritk<izik, Megbfzott kcjteles
ene a koriilm6nyre Megbiz6 figyelmdt felhivni. Megbizott a jogszabalyba ritkozo utasitiisok
telj esitds6t megtagadhatj a, amelyet Megbiz6 kcjteles tudom6sul venni.

7 ' AMegbiz6 kapcsolattattojakciteles mindazokat azinformilci6kat Megbizottr1sz1remegfelelo
id6ben - elsodlegesen elektronikus form6ban, friisban - fiadni,amelyek-a megbiz1steljesf6sdvel
osszeftiggdsben felmertilnek, valamint koteles valamennyi olyan iratot, 

-okiratot 
Megbfzott

rendelkezds6re bocs6tani, amelyek adott feladat elv6gz6s6h ez elegend.oek ds szi.iks6lesek,
amelyek a megbizits eredmdnyes 6s szakszerti teljesitdset elosegitik. Megb izott a WtegbizOtOl
kapott inform6ci6kat val6snak fogadja el, azokval6s6gtart almffinem k<jteles vizse6lni.

8. Jelen megbizdsi szerzodes alapjin aMegbizo koteles

8.1. minden olyan meghatalmazist es egydb okiratot a Megbizottnak kiadni, amelyek a
Me gbizott elj 5r 6s6hoz sztiksd gesek;



8.2. a megbizast harmadik szem6lyek elott, ig6ny szerint kiilon okiratban, hiteles

form6ban igazolni.

9. Megbiz6 koteles a Megbizott tev6kenysl,gehez a sziiks6ges megbiz6i 6ll6sfoglal6sokat ds

dont6siket Megbizott ilyen ir6nyf kdrds6re 6sszeru hat6ridoben, kello egy6rtelmris6ggel, ir6sban

biztositani"

10. Megbizott a megbiz6s teljesitds6hez k6zremukodot (teljesit6si segddet) vehet igdnybe a

Megbiz6 el6zetes hozzifi6ru,l6s6val. Megbizott a jogosan ig6nybe vett kozremtikddo6rt rigy felel,

mintha ardbizott iigyet maga l6tta volna el.

VI. A MEGBiZASI DiJ

l. Jelen szerzod6s 2. pontjdbannevezett feladat ell6t6s6drt Megbizottat brutt6 596.900'- Forint
azazbruttS ltszlzkilencvenhatezer-kilencszi,z forint osszegu megbiz6si dij illeti meg.

2" Felek rogzitik, hogy Megbizotttevekenysdge az ad6rol sz6l6 2007" evr

CXXVII. torvdny 6rtelm6ben 27oh-os AFA kulcs a sgenet min6si.il. Felek

meg6llapodnak, hogy amennyiben a jelen szerzodes AFA m6rt6kdt illet6en

vdltozSs kovetkezik be, rigy 
-a 

sztmi6z6s a mindenkor hat6lyos AFA m6rt6kdnek megfeleloen

tort6nik a nett6 megbiz6si dij viitozatlanul hagy6sa mellett.

3. Megbizott a kivitelezesi kozbeszerzesi elj6r6s szeruoddsdnek megkcit6s6t kdvet6 15 napon

beltil 1 db vegszftmla ki6llit6s6ra jogosult.

4. Megbiz6 a szerzoddsszeni teljesitdsrol teljesit6s-rgazolilst 6llit ki a teljesitdst koveto 5

munkanapon beliil, amelyet 6tad Megbizottrcszlre. A teljesitds-igazol6s kezhezvdtel6t krivetoen

Megbizoit szfmlht6llit ki amegbizttsi dijr6l ds megktildi Megbiz6 rdszere. Megbizott tudomfssal

bir arr6l, hogy a szftmla kifizetdse ut6finansziroz6s keret6ben tort6nik meg 30 napon beliil a
Megbizott banksz6ml i$itra torteno 6tutal6ssal.

5" Felek megdllapodnak, hogy a megbiztsi dij tartalmazza a jelen szerzodes szerinti,

kozbeszerz6si eljdr6s hirdetm6nyeinek aKozbeszerz6si Ertesitoben, valamint az Eur6pai Uni6

Hivatalos Lapjaban t<ir16no kozzeteteli dijft, valamint az elj6r6s sikeres lebonyolit6s6val

kapcsolatos osszes hat6s6gi dij at.

A megbiz6si dij nem tartalmazza az szerzoddsm6dosit6sok kozzeteteli dijait ds az

eredmdnyt6j ekoztato felad6s6t k<jveto, a szerzodeskotdssel osszefiiggo esetleges tov6bbi

hirdetmdnyi dijakat.

6. Felek meg6llapodnak, hogy a megbizftsi dij teljesktirrien tartalmazza a Megbizottnak a

megbizds ellttttsflal kapcsolatosan felmeriilt egydb kdszkiad6sait, kivdve a dokument6ciok

me gfelelo p lldfny szhmu elo 611it6si dij at.

7. A megbizasi dij amegbizds sor6n felmeriil6 minden ktilts6gettartalmaz, aMegbizott tov6bbi

kolts6 geket nem tfimaszthat Me gbiz6 fel 6.

8. Amennyiben rij elj6r6s/megism6telt elj6r6s lefolytat6sa sztiks6ges - figyelemmel a szerzodds

II.3. pontj6ban foglaltakra - , abban az esetben Megbizott az eljfrts lebonyolit6s6t Megbiz6
ktildn dijazisa 6s felkdrdse ndlkiil is v6llalja, amennyiben az eljhrts eredmdnl-telensdgdre a Kbt.



75' $ (1) bekezd6se alapjdn kenil sor es az eljfufts megindft6 felhivris felt6telei l6nyegesen nem
vflltoztak meg, idedrtve az eljirftsi forma arapl6nt6rtd;6 rijraindit6st is.

9' Amennyiben a Megbfzott 6ltal adott 6s dokument6lt tandcsok, valamint az fitalaki6llitott
dokumentumok tartalma jogszabalyba i.itkcizik, amely a kozbeszerzesi eljhrirs Kdzbeszeruesi

ugy a Megbizott k6rfelei6ssdge legfeljebb a
t birsrig mdrt6kdig 6s csak akkor 6ll fenn, ha
ott kcilts6g6re minden jogorvoslati lehetosdeet

10' Felek togzitlk, hogy a megbizdsi dij meg6llapitiisa sor6n figyelemmel voltak arra, hogy aMegbizott M fitala bonyolitott kozbeszeiz6si elj6rris jogsz6nisdge tekintetdben fennrill6
krirfelelossdge - a fenti pontban foglaltakra figyeiemm"i - t"gf"lj"ebb a Megbizott r1szere

a Ptk. alapjitnfi)gzitik,hogy a megbiz6si dij
e gbizott k6rfelelo s sd g6be nem tartozik bele

jogszeriisdgdt az esetleges t6mogat6st nyrijt6,
zewezetvitatja, figyelemmel arra, hogy a Kbt.

6ilapithat meg. 
erzdsek Taniicsa Kdzbeszerzdsi Dcintobrzottsitg

VII. TITOKTARTASI SZABALYOK

1. Felek kcitelezik magukat arra, hogy v6dik es 6rzik a
tudomiisukra jutott adatokat, tdnyeket, dokumentumokat,
infonn6ci6kat 6s minden erofeszit6st megtesznek annak
vddelmet biztosits6k.

2' Felek a megbizits teljesftdse sor6n, es azt krivetoen is kritelesek egym6s izletij6 hir6t
meg6riznltovabbaamegbizitsteljesftdse soriin egym6sr6l tudomiisukra.lutott adatokat, tjnyeket,
izleti titkokat, ill" m6s bizalmas informiici6kat a megb izds megszLin6se utiin harmadik szem6ly
tudom6s6ra csak az 6rintett fdl el<lzetes, friisos hozzajdrulasavalhozhatjak.

3. A megbizds lejfnatrit kcivetoen Megbiz6 k6rdsdre Megbizott iratjegyzel<kel 6s teljessdgi
nyllatkozattal 5 munkanapon beliil atadjaa kcjzbesze rzesi elliras soriin keietkezett 6s esetllgeseln
n6la 6rzdtt valamennyi, kozbeszerz6si jogi szempontb6l relev6ns dokumentumot azzal, hogy
Megbizott az iiadott iratok egy miisolati Lny6t jogosult megtartani. Felek krjelentik, ho;;
trsztdban vannak az elektronikus adat- 6s sal (kiilcin<)
kapcsolatos kockiizatokkal, fgy kiilond sen azz 6 ki annak
harmadik szemdly hozzdfdr adatol<hoz, tudom vagy megv

cimzett altal ottak, hiiinyosak, iitesettet< lehetnek, vagy
6rkeznek me kus kiildemenyek tartalmazhatnak virusokli,
tev6ket, ame gy megrongillhatnakmits szitmit6g6peket.

kat, melyek a jelenleg hasznfiatbanlev6 kommunik6ci6s
hogy azinform6ci6k ds dokumentumok elektronikus riton

semm'ven rereross6se t.ulonktrert,"*:ii:iil:lf,ffi$;fX:H:ffif;T;H::'.',:ll;"T#t#
elektronikus toviibbitrisb6l sz6rm az6an.

jelen szerzod6s teljesit6se soriin
izleti titkokat, ill. m6s bizalmas
drdekdben, hogy azok megfelelo



Megbiz6 az egyes dokumentumokat mind elektronikus, mind nyomtatott form6ban megkapja"

Ene tekintettel tobb m6solat 6s vari6ci6 lltezhet (ugyanabban az eljdr5;s\ szakaszban) ktilonbozo

form6ban @apir alapon 6s elektronikusan). Amennyiben azonos szakaszban kiilrinbdz6 verzi6k

l6teznek" Felek azt tekintik ir6nyad6nak, amely kinyomtat6sra 6s aMegbizo reszere t6nylegesen

ffiadlsra kertil.

Megbiz6 koteles ir6sban drtesiteni Megbizottat, amennyiben a tov6bbiakban nem kiv6nja

ig6iybe venni az rnform6ci6k 6s dokumentumok elektronikus tov6bbit6s6t jelen megbizitsi

j ogviszony fenn6ll6sa alatt.

VIII. A SZFjF(Z0DES FELMONDASA

1. Felek meg6llapodnak abban, hogy a szerzodest a Polg6ri Torvdnykonyvrol sz6l6 2013" 6vi V.

torv6ny (a tovdbbiakban: Ptk.) 6:278.g alapj6n bfrmelyik f6l, indokldsi kotelezettsdg n6lkiil, 30

napos felmond6si ido frgyelembe v6tel6vel, ir6sban felmondhatja.

2. Rendkivtili felmond6snak van helye srilyos szerzod6sszeg6s eset6n. Sirlyos

szerzo dlssze 96 snek min6 siil kiildnrj sen, ha :

2.1. Megbizotl szerzod{ses kotelezetts6geit sirlyosan vagy ism6telten megszegi (stilyosnak

minosiil ki.ilonosen az a szerzod6sszeg6s, amely a Projekt megval6sul6s6t veszdlyeztett);

2.2. Megbizott 6sszeru hat6ridon beliil nem tesz eleget Megbiz6 felsz6lit6s6nak, hogy

kotelezetts eget szerzod6sszeriien telj esitette ;

2"3. Megbizott ism6telt felsz6lit6s ellendre nem teljesitt aMegbiz6 6ltal adott utasit6sokat;

2.4. Megbizott ftzetesk6ptelennd v6lik, csod-, felsz6mol6si, v6gelsz6mol6si elj6rds indul vele

szemb en, felfiig ge szt i gazdasdgi tev6keny s6 g6t, b e sziinteti kifi zetd s eit;

3. Felmond6s eset6n Felek elsz6molnak egym6ssal 6s Megbizott koteles minden, a projekttel

kapcsolatban nfia 16vo adatot, iratot, adathordoz6t, cimjegyzeket, stb., annak kdsziilts6gi

6llapotdt6I fiiggetleni.il a Megbiz6nak tdtelesen ffiadni. Koteles tovthbd minden sziiks6ges

jognyilatko zatotmegteruri a projekt Megbiz6i vagy m6s MegbizollifolytatLisa 6rdek6ben.

4. Rendkivi.ili felmond6s eset6n Megbiz6 a Megbizott kolts6g6re maga vegzi el a jelen

s zerzo dd sben fo gl alt feladatokat, v agy azokat harmadik szemd llyel elvd geztetheti.

IX. VEGYES RENDELKEZESEK

1. Jelen szerzoddsben nem vagy nem kello r6szletess6ggel szabillyozott k6rd6sek tekintetdben a

Felek a Ptk. megbizitsi szerzod6sekre vonatkoz6, Kbt., tovihb| a magyar jog egydb

rendelkez6seit tekintik ir6nyad6nak.

2. Jelen szerz6des b6rmely rendelkezdsdnek 6rv6nytelens6ge esetdn az adott szerz6d6ses

rendelkezds c6lj6val dsszhangban l6vdjogszeni rendelkezdssel kotelesek a Felek az6tvdnylelen

rendelkezdst potolni.

3" Jelen szerzodds m6dosit6sa kizir6lag ir6sban, a Felek kozcjs megegyezdsdvel tdrtdnhet az

iigyleti k6pviselet szab6lyainak megtart6sAval.



4' Felek kijelentik, hogy jelen megbizfusi szerzSddsben frtakat elolvastiik, meg6rtett6k, 6s mintszeru6deses akaratuknak mindenben megfelelcit, j6vrih agy6lag - a kdpviselet szabiilyainak
figyelembevdtel6vel - irt6k ard,n6gy (+) eredeti peldanybai.

Kelt: Ozd, 2017 " augusztus 31.
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