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Szdkhely: 3600 Ozd, V6rosh6z ter l.
Tcirzssziim: 726489
Ad6sz6m: 15726487-2-05
Banksz6mlaszitm'. 11734121-15350088
Statisztikai sz6mjel: 15726487-8411-321-05
Kdpviselo: Janiczak D6vid polg6rmester

rnint rnegbizo - a tov6bbiakban Megbizri *

m6sreszrol

Jrimbor T6th Kolkith Ugyv6di lroda
Szekhely: 3530 Miskolc, R6k6czi F. u. 14.ll5.
Ad6sz6m: 18222889-2-05
Banksz6mlaszitm: 10700086-66814625-51100005
Kepviselo: dr. J6mbor Igor Roland tigyvdd

mint megbizott - a tov6bbiakban Megbizott -
a tovdbbiakban egyiittes emlitdstik sor6n: Felek vagy Szerz6d6 Felek kdzcitt alulirott napon 6s
l-rclyen. az alitbbi feltdtelek szerinr:

I. WT0ZWftNYEK

Felek jelen szerzodest, mint 6rt6ket tekintve akdzbeszerz6sekrdl sz6l6 2015. dvi CXLII. t6rv6ny
(tov6bbiakban Kbt.) hat6lya al6 nem tafiozo szerzod6st, kdzbeszerudsi eljrir6s lefolytatrisa n6lkiii,
kozbeszerzesi tan6:csad6i tev6kenysdg nyrijt6sdra, valamint ig6nybev6teldre kOtik.

U. A MEGBIZAS TANCYA,

1. Megbiz6 Megbizottat a TOP-2.1.3-16-B0l-2017-00034 azonosft6s 26mfi, ,,62d:
Kiirnyezetv6delmi infrastruktrira-fejleszt6si beruhdzisok" megnevez6sri projekt kerit6ben
kozbeszerzesi feladatok ell6t6s6v al bizza meg.

2. Megbizo kijelenti, hogy az l. pontban meghatirozott projekt keret6ben az alibbi k6zbeszerz6si
elirir6st kiv6nja megval6sitani a Kbt. 115.$ alapj6n lefolytatott nemzeti elj6r6srend szerint:

Pro.jekt azonosit6: TOp-2.1.3-16-80l-2017-00034
Kriz.beszerzes t6rgya: Kivitelezesi feladatok ell6t6sa (6pit6si beruhazris)
Kdzbeszerzes becstilt erteke: netto 74.696.000,- Ft

3. Jelen szerzodds ttrgyittkepezi a projekthez kapcsol6d6an felmertilo egy6b k1zbeszerz6si eljar6sok
lebonyolitdsa is (kiilcinosen'- de nem krzdrolag- eredmdnytelen elj6rasi k6vet6 rij k6zbeszerz6s 6s



kieg6szito munka miatti klzbeszerzes), kiil<inds tekintettel a
foglaltakra.

ielen Szerzodes VI.9. pondaban

III. FEI,ADA'I'OK AZ I:,I.JARAS I,I'BONYOI,i'I'ASA SOITAN

1. Megbizott r6szfeladatai a szerz6d6s szerinti kdzbeszerz6si eljf rris lebonyolit6sa tekintet6ben:

1.1' Megbiz6t6l irasban megkapott inform6ci6k, valamint a kozbeszerzesi elj6r6s becsiilt
dtdkdnek Megbiz6 eltal tortdnt meghat6rozdsa alapj6n javaslat keszitese a k6zbeszerzesi elidr6s
fajt6j6nak, tipus6nak meghatdrozdsdra, lefolytat6sa menetdre, annak .i6vahagyds6t k6vetoen a
megfelelo elj6r6s ajhnlatilajanlatteteli/reszvdteli felhiv6s tervezetdnek veleminyezise. elokdszitese.

1.2. Megbizo 6ltal meghat6rozott adatok, inform6ci6k. valamint
ajirnlatilqitnlatt6teli/rdszvdteli felhiv6s (tov6bbiakban: felhiv6s) tervezet alapj6n a
az ajdnlxil ajitnlatteteli/r6szvdteli dokument6cio (tovribbiakban dokumeni6cio)
muszaki lefr6s kiv6tel6vel - €s az cissze6llitott hirdetmeny/ajdnlati felhfvds
elektronikusan td,rtdno megki.ildese a Megbiz6hoz j6v6hagyas vegett.

az ellbgadott
felhiv6s, valamint

elkeszitdse - a

es dokument6ci6

1.3. Amennyiben az adott eljdr6sfajta szerint relevdns, a felhiv6s megjelentetese celj6b6l a
felhiv6s Kdzbeszerz6si Szerkesztoseg6hez tdrtdno megkiilddse a Megbizott feladata, tovilbbii, ha
sziiksdges a hirdetmdny tartalm6nak egyeztetdse a Szerkesztoseggel, jivit6sa, illetve hi6nyp6tlasa,
esetleges m6dosit6sa, akkor az is a Megbizott feladata.

1.4. Az ajdnlatdteliltdszveteli idoszakban az aj6nlattevo/rdszv6telre jelentkezok 6ltal ir6sban
feltett k6rd6sek torvdnyi el6irdsoknak megfelelo megv6laszol6sa urril, hogy a tevdkenyseg
tartalm6val kapcsolatos kdrd6sek megv6laszol6sa a Megbiz6 szakmai vezetoje. valamint a
proj ektmenedzser 6ltal adott inform6ci6k alapj rin trjrtdnik.

1.5. Indokolt esetben javaslatt6tel a felhiv6s vagy a dokumentiicio m6dosit6siira. a hirdetmdny
visszavon6sara, az aj6nlatt6teli hat6rido meghosszabbit6s6ra vonatkozoan.

1.6. Az elj6r6si cselekmdnyek teljes krirti adminisztrdcioja - ki.ilonos tekintettel a bont6si,
biriiati, targyal6si jegyzokdnyv vezetesdre es elkeszitdsere -, ds valamennyi szi.iksdges kapcsol6d6
okirat, tt$ekoztat6 megszerkesztdse, hi6nyp6tl6sok lebonyolitdsa, a felhivas vagy a dokument6cio
esetleges m6dosit6sa, sztiksdg szerint az ajimlatteteli hatiirido meghosszabbit6sa. es a tdrvdnyi
hatarid6n beliil megkiilddse az 6rintetteknek.

1.7. Trirgyal6sos elj6r6s tekintetdben a t6rgyal6son val6 kdzremrikdd,€,s, az azzal lsszefiiggo
t6rgyal6si jegyz6kdnyv, valamint egy6b szi.iks6ges dokumentumok elok6szit6se.

1.8. A birdl6bizotts6g munk6j6nak segitese, igy a beerkezett aj6nlatok/jelentkezesek
kdzbeszerzdsi 6s jogi szempontbol tortdno vizsgflata 6s drtdkeldse, esetleges hi6nyp6tlasi felhivdsok
6s felvildgosit6s c6lj6b6l t<irt6n6 aj6nlatk6roi kerd6sek, indokl6skeresek meglbgalm a,zdsa. A
bir6l6bizotts6g kcizbeszerz6si 6s jogi szakdrtelemmel rendelkezo tagi6nak biztositiisa, a
birii6bizotts6g elj6r6st el6k6szito 6s 6rtdkelo til6sein es a projekthez kapcsol6d6 kdpviselo-testi.ileti
iil6seken val6 r6szv6tel.

1.9. ir6sbeli ddnt6si javaslat kidolgoz6sa ds a Megbiz6 reszere tdrteno iitadiisa legkdsobb a
birSl6bizotts6g 6rt6kel6 til6s6t megeloz6 harmadik munkanapon.



1.10. A bir6l6bizottsdg ir6sbeli szakv6lemdnyenek es az ajinlatok/jelentkez6sek elbir6l6s6hoz
sziikseges egy6b iratok elok6szitdse, valamennyr, az eljirirssal kapcsolatos dokument6ci6 elk6szit6se.

1. I I . Az elj6r6s tcirv6nyben eloirt dsszegezdsdnek el6kdszft6se 6s megktildds e az
a.idnlattevoknek.

1.12. Megbizott a pt,lydzati elektronikus feliileten a krizbeszerzdsi modulba t6rt6n6 feltriltdshez
sziikseges, a kozbeszetzesi eljfuls sor6n keletkezett dokumentumokat az osszegz6s megktild6s6t
kciveto napon feltolti a pitlydzati rendszerbe (SSO, CORE- szerzod6s-nyilv6ntart6, szi.iksEg eset6n
KBA-rendszer).

1.13. Megbizott kozbes'zerzesi dokumentumok elkeszit6se sor6n folyamatosan 6s minden
reszletre kiterjedoen olyan tanacsokkal lttia el a Megbiz6t, melyek a k6sobbi elj6r6s jogszenis6gdt
hivatottak biztositani ds n6velik sikeressegdnek esdlyet.

1.14. Megbizott nem felelos olyan eljSr6s lebonyolit6s66rt 6s megszervezlseert, amelyek
lehetetlen hatdridohdz kotodnek, vagy aj6nlatok nem drkeznek 16.

1.15. A kdzbeszerzesi elj6r6s dokumentumainak
Elektronikus Kozbeszerz6si Rendszerbe (a tov6bbiakban:
lefblytat6sa az EKR-rendszerben.

elok6szit6se, elkdszitdse, feltcilt6se az
EKR rendszer), a kdzbeszerzdsi elj6r6s

1.16. Sztikseg eset6n kepviselet a Kdzbeszerzdsi Ddntobizottsdg elotti jogorvoslati elj6r6sban:
kozbeszerzdsi elj6r6s6tleziro szerzodes eseteben sztiksegessd v6l6 m6dosit6soklozbeszerzjsi 6s jogi
szempontb6l tdrteno velemenyezese, igdny eseten rdszvetel a szerzbdes m6dositiisiival kapcsotatos
t6rgyal6sokon.

l.ll. Kdzbeszerzesi eli6rdsat lezdro szerzod6sek eseteben szi.iksdgesse vti6 m6dositiisokban
valo kozremukodes.

1'18. Megbizott fbladata az egyes kdlts6gvet6si sorokhoz tartozo tevdkenys6gek kozbeszerzesi
elj6r6shoz valo hozztrendeleseben val6 kozremtikcid6s, a krilts6gek, a feladatoi egybesztlmit6sanak
meghat6roz6siiban val6 reszvdtel.

1 .19. Megbizott feladata a kcizbeszerz6si dokument6ci6 <isszerillitiis a, szerzoddsk6tds, esetleges
kivitelezoi szerzod6sm6dosit6sb6l eredo kdzbeszerzdsi tevdkenys6g ell6t6sa.

1 -20. Megbizott a projekt tlzikai befejezesdi g aMegbiz6 rendelkez6s6re 6ll.

2, M.egbizfl r6szfeladatai a kiizbeszerz6si eljdris lebonyolitfsa tekintet6ben:

2.1. Megbiz6 felelos az 6tadott dokument6ci6k val6srigtartalmircrt 6s jogszabrilyoknak val6
megfelelosegeerl, valamint a'zert. hogy azokhoz kapcsol6d6an a megfelj6 tizleti, tulajdonosi,
bizotts6gi, vagy egyeb sztikseges dtint6sek szab6lyosan megsziilettek, 6s hogy az eljiris
megindittis6hoz tov6bbi dontes, j 6v6hagy6s, engedely nem sztiks6[es.

2.2. Megbiz6 a feladat meghat6rozdsban az egyszeriis6gre ds a j6l defini6lts6gra kell, hogy trirekedjen,
mind a jelen megbiz6si jogviszonyban meghatirozott feladatok v6grehatt6sa, mind a sikeres 6s



hat6ridon beltili 6s 6tl6that6 lebonyolit6sa erdekeben.

2.3. Megbizo az elj6r6sra vonatkoz6, Megbizott6l kapott tilekoztatl,s alapj6n kciteles a Megbizott
r6,szere adott elj6r6shoz sztiks6ges szakmai tud6ssal rendelkezo szakertoket es szakmai anyigokat
biztositani azzal, hogy a kdzbeszerzdsi eljdr6s elokdszftdse es a dontesi javaslat elkeszitese ,oien u
kd zbeszerzdsi 6 s j o gi szak6rte lmet Me gb izott bi zto siti a.

2.4.Megbizottsajdtddnt6se 6s bel6t6sa alapj6n jogosult a kozbeszerz6si mriszaki leirds, illetve egydb
dokument6ci6 6ttekint6s6re, 6s esetlegesen dszrevdtelek megfo galmazdsdra, tekintettel arra, hogv u
kdzbeszerudsi elj6rds lebonyolit6sa sor6n Megbizott a kapott dokumentumok es iratok alapjrin l6tja el
ielen szerzodds szerinti feladat6t. Megbizottat a nem iiltala szolgdltatott iratok megfeietosegeert.
illetve az iratokhozfizott 6szrev6teleiert ds azok teljes kcinisegeert felelosseg nem terheli. a F'elek
Megbizott dszreveteleire rigy tekintenek, hogy azokat Megbizott a Megbfz6 erdekdben. a k6rosodast<il
meg6viis sztrndekdv al tette.

2.5. Az aj6nlatokkal cisszefligg6sben a kd,zbeszerzcsi mtiszaki leir6s kovetelmdnyeinek, valamint az
alkalmassiigi feltdtelek szakmai eloir6sainak megfelelosegi szempontbol torteno ellenorzdse ds
Irsztdzi"sa Megbizo feladata 6s felelossdge. A megbiziis sikeres ell6t6sa erdekdben a Megbizo
kdtelezettsd ge azon speci6lis szakismeretek Megbizott rdszere t<irten6 folyamatos, teljes es hi6nytalan
biztosit6sa, amely n6lkiil Megbizott nem tudja ell6tni feladat6t (igy ktilonosen, de nem kiz616lagosan:
a ktizbeszerues tfirgya szerinti-, mtiszaki-, penztigyi-, illetve egy6b speci6lis szakismeret).

2.6. Felek meg6llapodnak, hogy a kdzbeszerzesi eljirits sor6n keletkezett iratokat Megbiz6 kriteles
orizni.

2.7 .Felekmind a Megbizott 6ltal ell6tando feladatra, mind a Megbizo 6ltali adat-. illetve dokumentum
szolg6ltat6sra ir6nyad6 hat6rid6ket esetenkdnt, k<izosen hatdroz.z,itk meg, Megbiz6 kozbes znvesi
szabiiyzatitban foglaltak fi gyelembevdtelevel.

IV. A MEGNiZAS IDOTARTAMA

l. Jelen szerzodes az aliirisinak napjdn l6p hat6lyba.

2. Jelen szerzod6s hatarozott idotartamra jon letre, a II. pontban megielolt kcizbeszerzesi eljariis
eredm6nyes lefolytat6s6t kcivet6 eredmenyt6j ekoz.tato Kdzbeszerzesi Hatcis6g reszere tcirtdno
megkiild6s6nek napj6ig tarl, mely a tevdkenyseg elvegzesdnek vegso hat6rideje. Ez jelenleg a
T6mogat6si Szerzod6s szerint 2019.04.30. Rendelkezesre 6ll6s a projekt tlzikai befejezeseig tart.

V. A MEGBIZAS TELJESiTESE

l. Megbizott amegbiz6s teljesit6se sor6n a tdrv6nyess6g szigorir betartiisdval, legjobb tudisa szerint
jitr el, feladatait aMegbizo utasitdsai szerint 6s erdekenek megfeleloen teliesiti. Megbizott ki.ielenti,
hogy a jelen szerzod6sben v6llalt feladatok teljesitds6hez sztiksdges speci6lis szaktuddssal, szakmai
felt6telekkel, enged6lyekkel, hivatalos kozbeszerzdsi taniicsad6i minositessel rendelkezik. Megbizott
a jelen szerzodes idotartama alatt v6llalja, hogy a jogszabrllyokban meghat6rozott - a jovobeni
v6ltoz6sokra is figyelemmel szakmai feltetelekkel rendelkezni fog, tovabba a
felelossdgbiztosit6s6nak megkot6serol 6s hat6lyban tart6s6r6l folyamatosan gondoskodik.

2. Megbizott felel6ss6ge mindaddig fbnn6ll, amig a 27212014. (XL5.) Korm. rendelet alapjiin a
kdzbeszerz6si dokument6ci6k ellenorzese a kdzremrikiido szervezet f-ele le nem zdrul. Az ellenorzdse



soren Megbizott koteles egytittmukodni Megbiz6val a hi6nyp6tl6sok megvtilaszolis6ban.

3. Jelen megbizds teljesitdse sor6n Megbiz6 reszerol kepviseletre jogosult szem6ly:

ndv: J aniczak D6vid pol g6rmester

telefbn / tax: 48t 574-1tt I s74-138

e-mail cim: j aniczak. dav i d @ozd. hu

4. .lelen megbizas teljesitdse sor6n Megbizo rcszerol kapcsolattart6sra jogosult szem6ly:

nev: F6kly6nd Ktirti Eva

48t 574-100 I 4230telefon / lax:

e-mail cim: faklyane@,ozd.hu

5. Jelen megbizils teljesitese sor6n Megbizottreszerol kapcsolattart6sra jogosult szem6ly:

nev:

telefon /

e-mail cim:

A jelen pontban rogzitett adatok esetleges vitltozdsilrol Felek kdlcsclndsen, halad6ktalanul 6rtesitik
egym6st.

6' Amennyiben Megbiz6 utasitiisa szakszenitlen vagy jo gszabiiybaiitk<izik, Megbizott k6teles erre a
kciriilmdnyre Megbiz6 figyelmet felhivni. Megbizoii a-jogszabitlyba iitkrizo utasit6sok teljesft6s6t
megtagadhatja, amelyet Megb(26 k<iteles tudomiisul venni. 

-

7 A Megbiz6 kapcsolattart6ja kdteles mindazokat az informitci6kat Megbizott reszere megfelel6
idoben - elsodlegesen elektronikus fbrmdban, ir6sban - Atadni, amelyek-a megbiztls teljesii6s6vel
osszefliggdsben felmertilnek, valamint kciteles valamennyi olyan iratot, oki.utot 

"Megbizott

rendelkez6sere bocsdtani, amelyek adott feladat elvegzesdhez-elegend6ek 6s sztiks6gesek, amiyek amegbiziis eredm6nyes es szakszerti teljesitdset llosegitik. ivlegbizott a UegUizOtol kapottinfbrm6ci6kat val6snak fogadja el, azokrui6r6gturtalmitnem k6teleivizsgrilni.

8. Jelen megbiz6si szerzodes alapjin aMegbizo koteles

8'l' minden olyan meghatalmaz6st es egyeb okiratot a Megbizottnak kiadni, amelyek a Megbizott

dr. J6mbor Igor Roland

+36 46 320 4tl, +36 30 4945602

ir o da@j amb o re stoth. hu



elj 61 ilsihoz sziiksd gesek ;

8.2. a megbiz6st harmadik szemdlyek elott, igdny szerint kiikin okiratban, hiteles formdban igazolni.

9. Megbfz6 kdteles a Megbizott tev6kenys6g6hez a sziikseges megbiz6i 6ll6sfoglal6sokat es
ddnt6seket Megbizott ilyen irrinyti kdr6sdre dsszeru hat6ridoben, kello egyertelmtiseggel, iriisban
biztositani.

10. Megbizott a megbiz6s teljesit6sdhez ktizremukodot (teljesitesi segddet) vehet igenybe a Megbizo
elozetes hozzifiitrulils6val. Megbizott a jogosan igenybe vett kozremrikddo6rt tigy felel, mintha a
ribizott tigyet maga l6tta volna el.

VI. A MEGBIZASI DiJ

l. Jelen szerzod6s II. pond6ban nevezett feladat elliit6s6ert Megbfzottat bruttri 1.000.000,- Ft, azaz
brutt6 egymilli6 forint d,sszegri megbiz6si dij illeti meg.

2. Felek rdgzitik, hogy Megbizott tevekenys6ge az 6ltal6nos forgalmi ad6r6l szolo 2007. dvi CXXVII.
ttirvdny 6rtelm6ben 27o/o-os 6fakulcs al6artozo tevdkenys6gnek minostil. Felek meg6llapodnak. hogy
amennyiben a jelen szerz6d6s teljesit6se sor6n az AFAmertekdt illetoen v6ltoz6s kovetkezik be, ir[y
a szitml/zirs a mindenkor hat6lyos Af'a mertekenek megfeleloen tortenik, a nett6 megbizrisi Jij
v titozatlanul hagy6sa me I I ett.

3. Megbizott a kivitelez6si kozbeszerzdsi elj6r6s szerz6desenek megkrit6s6t koveto l5 napon beltil
1 db v6gsz6mla ki6llit6s6ra jogosult.

4. Megbizo a szerzoddsszeni teljesit6s6rol teljesitds-igazolilst ellft ki a teljesitdst koveto 5

munkanapon beliil, amelyet 6tad Megbizott reszere. A teljesit6s-igazol6s k6zhezveteldt kovetoen
Megbizott szdmllt 6llit ki a megbiz6si dij16l es megkiildi Megbiz6 reszere. Megbizott tudom6ssal bir
arr6l, hogy a szitmla kifizet6se ut6finansziroz6s keret6ben trirtenik meg, 30 napon beliil a Megbizott
banksz6ml6jara t<irtdn6 6tutal6ssal.

5. Felek meg6llapodnak, hogy a megbiz6si dij tartalmazzaa.ielen szerzodes szerinti, kdzbeszerzesi
elj6r6s hirdetmdnyeinek a K<jzbeszerz6si Ertesftoben, valamint az Eur6pai Uni6 Hivatalos Lapj6ban
tdrt6n6 kozzeteteli dijat. A megbiz6si dij nem tartalmazza az esetlegesen felmertilo
szerz6ddsm6dosit6sok hirdetm6nyeinek k<izzeteteli dijdt.

6. Megbizott feladata a hat6s6gi elj6r6sok lebonyolit6sa, Kozbeszerzesi Hat6sagi dijainak
megfi zet6 s e, ill. az EKR- rendszerha sznirlati dij 6nak me gfi zet6 sere.

7. Felek meg6llapodnak, hogy a megbiz6si dij teljeskdrtien tartalmazza a Megbizottnak a megbiz6s
ell6t6srival kapcsolatosan felmeriilt egydb kdszkiad6sait, kiv6ve a dokument6ci6k megfelelo
p6ldrinysz6mir el66llitSsi dij at.

8. A megbizilsi dij a megbizis sordn felmeri.ilo minden koltseget tarltalmaz. a Megbizott tov6bbi
krilts6geket nem t6maszthat Megbiz6 fel6.

9. Amennyiben irj elj6r6s/megism6telt elj6r6s lefolytat6sa sztikseges - figyelemmel a szerzodds II.3.



pond6ban fbglaltakra -, abban az esetben Megbizott az eljdris lebonyolit6s6t Megbiz6 kiil6n dijazis
es felkdrds nelkiil is v6llalia, amennyiben az eljixirs eredm6nytelensdg6re a Kbt. 75 $ (i)-(2)
bekezddse alapjan keriil sor, es az eljirirs megindit6 felhiv6s feltdtelei lenyegesen nem v6ltoziak meg,
ideertve az eljirisi forma alapjdn tdrtdno rhjrainditrist is.

10. Amennyiben a Megbizott 6ltal adott 6s dokument6lt tan6csok, valamint az dltala kirillitott
dokumentumok tartalma jogszab6lyba 0tkrizik, amely a kdzbeszerz6si elj6r6s Krizbeszerz6si
Dontobizottsdg elotti megtrimad6sat indokolja, irgy a Megbizott k6rfelel5ss6ge legfeljebb a megbfz6si
di.i. illetve a.iogerosen meg6llapitott birsdg m6rtekeig ds csak akkor 6ll fenn, ha M.gUirO a Megbizott
bevon6s6val, a Megbizott kdltseg6re minden jogorvoslati lehetos6get kimeritett.

1 1' Felek rogzitik, hogy a megbiz6si dij meg6ll apitisa sor6n figyelemmel voltak arra, hogy a
Megbizott az iitala bonyolitott kdzbeszerzdsi elj6r6s jogszertisdge tekintet6ben fennattO
karfeleloss6ge - a fenti pontban foglaltakra figyelemmel - legfeljebb a Megbizott r6sz6re t6nylegesen
megfizetett dij m6rtekeig 6ll fenn. Felek a Ptk. alapjrin r<igzitik, hogy a megbiz6s dij kalkul6lisaior6n
figyelemnrel voltak arra. hogy a Megbizon k6rfelelossegdbe nem tartozik bele az, ha a Megbizott
altala bonyolitott elj6ras jogszeniseget az esetleges t6mogat6st nyrijto, foly6sit6, elsz6mol6s sor6n
ddntesi joggal bir6 szervezet vitada. figyelemmel arra, hogy a Kbt. szerint k6zbeszerzesi jogs6rt6st
csak a Kozbeszerzesek Tan6csa Kdzbeszerzdsi Dontobizotts6g 6llapithat meg.

VII. TITOKTARTASI SZABALYOK

l. frelek kotelezik magukat arra. hogy vedik ds orzik ajelen szerzod6s teljesitdse sor6ntudomiisukra
.iutott adatokat. tenyeket, dokumentumokat, tizleti titkokat, i1l. m6s bizalmas inform6ci6kat, 6s minden
erof-eszitest megtesznek annak erdekeben, hogy azok megf'elelo v6delmet biztosits6k.

2' Felek a megbiziis teljesitese sor6n, es azt k6vetoen is kdtelesek egym6s tizleti j6 hir6t meg6rizni,
tov6bb6 amegbizits teljesit6se soriin egym6sr6l tudomiisukrajutott adatokat, t6nyeket, 11zletititkokut,
ill. m6s bizalmas inform6ci6kat a megb izds megsziindse ut6n harmadik szemdly tudom6s6r a csak az
dri ntett fdl e lozetes, ir6so s hozzitj irultts6val hozhatj 6k.

3. A megbiz6s lejiratdt kovetoen Megbiz6 ker6sdre Megbizott iratjegyzdkkel 6s teljessdgi
nyilatkozattal 5 munkanapon beltil 6tadja a kozbeszerzesi elifurits sor6n kelelkizett 6s esetlegesln naia
orzott valamennyi, kdzbeszerzesi jogi szempontb6l relev6ns dokumentumot azzal,hogy [degbizott
az- |tadott iratok egy miisolati peld6nyrit jogosult megtartani.

4. Felek kijelentik. hogy tiszt6ban vannak az elektronikus adat- 6s dokumentum-toviibbitassal
(ktildnosen e-mail ritjAn) kapcsolatos kockdzatokkal, igy ki.ilondsen azzal,hogy nem ztrhatoki annaka veszelye, hogy harmadik szem6ly hozzdfer adatokhoz, tudom6st 

- 
szerez azokr6l, vagy

megv6ltoztatja azokat, illetve hogy a cimzett 6ltal kapott adatok hamisitottak, hi6nyosak, elk6settEk
lehetnek, vagy egydltal6n nem erkeznek meg. A tov6bbitott elektronikus kiildemdnyek
rafialmazhatnak virusokat, vagy m6rs dsszetevoket, amelyek zavarhatnak vagy megrong6lhatnak m6s
sz6mit6g6peket.

5. Tudom6sul vdve az emlitett kock6zatokat, melyek a jelenleg haszn6latban lev6 kommunik6ci6s
tbrmrikkal j6rnak. Megbiz6 hozztltrul, hogy az inform6ci6k dstokumentumok elektronikus riton is
tov6bbithat6ak a Megbiz6nak ds az erdekelt harmadik szem6lyeknek. Megbizott nem v6llal
semmilyen felelosseger azon k6rert, amelyet Megbiz6 vagy harmadik fel esetlegesen szenved az
elektronikus tov6bbit6sb6l sz6rm azoan.



6. Megbiz6 az egyes dokumentumokat mind elektronikus, mind nyomtatott form6ban megkapja. Erre
tekintettel tdbb m6solat 6s vari6cio l6tezhet (ugyanabban az elldrdsi szakaszban) kiilonbozo formaban
(papir alapon 6s elektronikusan). Amennyiben azonos szakaszban ktilonbcizo verzi6k leteznek. Felek
azt tekintik ir6nyad6nak, amely kinyomtatilsra 6s a Megbiz6 r6szere tenylegesen 6tad6sra keriil.

7. Megbiz6 ktiteles ir6sban enesiteni Megbizottat. amennyiben a tov6bbiakban nem kiviinja igdnybe
venni az informdci6k 6s dokumentumok elektronikus tovdbbit6sdt .ielen megbizdsi jogviszony
fenn6ll6sa alatt.

VIII. A SZERZODES FELMONDASA

l. Felek meg6llapodnak abban, hogy a szerzodest a Polg6ri Tdrvenykonyvrol sz6l6 2013. evi V.
tdrv6ny (a tovdbbiakban: Ptk.) 6:278.$ alapj6n b6rmelyik f6l, indokl6si kcitelezetts6g nelkiil, 30 napos
felmond6si id6 figyelembe vdteldvel, ir6sban felmondhatj a.

2. Rendkiviili felmond6snak van helye srilyos szerzodesszeges esetdn. Stilyos szerzod6sszegdsnek
min6sril ktildnosen, ha:

2.1. Megbizott szerzod6ses kdtelezettsdgeit sirlyosan vagy ismdtelten megszegi (sulyosnak minosril
kiilontisen az a szerzod6sszeg6s, amely a Projekt megval6suldsiit veszelyezteti);

2.2.Megbizott dsszerti hat6rid5n beltil nem tesz eleget Megbiz6 felsz6litas6nak. hogy kotelezettsdget
szerzodesszertien telj esitette ;

2.3. Megbizott ismdtelt felsz6litris ellendre nem teljesiti a Megbiz6 6ltal adott utasft6sokat;

2.4. Megbizott frzeteskdptelenn6 v6lik, csod-, felsz6mol6si, vegelszilmol6si elj6r6s indul vele
szemben, felftig ge szt i gazdasigi tevdkenysd g 6t, besztinteti ki fi zetd se it ;

3. Felmondds eset6n Felek elsz6molnak egym6ssal 6s Megbizott koteles minden, a projekttel
kapcsolatban n6la l6v6 adatot, iratot, adathordoz6t, cimjegyzdket. stb., annak kdszi.iltsdg 6llapotdt6l
ftiggetleniil a Megbiz6nak t6telesen etadni. Kdteles tov6bbd minden sztikseges .iognyilatkozatot
megtenni a projekt Megbiz6i vagy m6s Megbizotti folytatdsa drdekdben.

4. Rendkivi.ili felmond6s eset6n Megbiz6 a Megbizott kolts6gdre maga vegzi el a jelen szerzodesben
fo glalt feladatokat, vagy azokat harmadik szem6l lye I elve geztethet i .

IX. VEGYES RENDELKEZESEK

l. Jelen szerz6d6sben nem vagy nem kello r6szletess6ggel szabiiyozott kerdesek tekintetdben a Felek
a Ptk. megbiz6si szerz6ddsekre vonatkoz6, Kbt., tov6bb6 a magyar jog egydb rendelkezeseit tekintik
ir6nyad6nak.

2. Jelen szerzbdds b6rmely rendelkez6s6nek 6rv6nytelens6ge eseten azadott szerzoddses rendelkezes
clljival dsszhangban l6v5 jogszerti rendelkezdssel kotelesek a Felek az. ervenyrelen rendelkezdst
p6tolni.



3' Felek megrillapodnak. hogy a jelen Szerz6dessel kapcsolatos jogvitiikat egym6ssal b6k6s,
t6rgyal6sos riton kisdrlik meg rendezni. A peren kiviili t6rgyal6sok siklrtilens6ge eslt6n a szerzodo
fblek akivetik magukat pereftektol fi.iggoen az ozdi l6r6ibir6s6g, illetve a Miskolci T6rv6nysz6k
kiz616lagos illetekess6gdnek.

4' Megbizott jelen szerzod6s alliri,silal kijelenti, hogy a nemzeti vagyonr6l szol6 2011. 6vi CXCVI:
(tovdbbiakban Nvtv.) 3. $ ( I ) bekezd6s I . pontja szerint etlilthat6 szervezetnek min6stil.

5. Ajanlattevo tudomiisul veszi, hogy a megrendeles teljesit6s6nek idotartama alatt k6teles
haladektalanul bejelenteni a Megrendelo rdsz6re, amennyiben nem min6siil az Nvtv. 3.$ (l) bekezd6s
1. pontja szerinti 6tl6that6 szervezetnek.

6' Jelen szerzodes m6dosit6sa kizir6lag ir6sban, a Felek k<jz<is megegyezdsdvel t6rt6nhet az iigyleti
kepviselet szabdly ainak me gtart6s6val.

7. F-elek kijelentik, hogy .ielen megbiz6si szerzoddsben irtakat elolvast6k, meg6rtett6k, ds mint
szerzodeses akaratuknak mindenben megfelelot, j6v6hagy6lag a k6pviselet szatrilyainak
figyelembevetelevel - (rt6k ald, negy (4) eredeti peld6nyban.

Kelt: Ozd, 2}lg. m6rcius 06.

1\{egbizo
P.H.

.it
l)r'ttztig-r i clle rr jcgr;re s: 5 p1-/a- z^

I-otQ o3 g 6

Megbizott
P.H.

\2019 
APR

wluoq(.
0t.

'Ozd V41gs{}il(orm6nyzata
Kdpviseli: J a1ig,zVk D6vid polg5rmester

oll6th Ugyv6di Iroda
dr. J6mbor Igor Roland

ilG-uto'HlK.MTH
UGWEDT IRODA

'sf;:$H!':ii:{*:"iff 
jfu;"'

*f,Iiii"#J',,*;;-r'*"q:''l*'

', b,-L^'.--




