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Mezobereny Varos Onkormanyzati Kepviselo-testulete
2013. november 25-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A DAÜP-5.2.1/D-2008-0002 azonosító számú, „Belvízrendezés az élhetőbb településekért
komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és csatlakozó társulati
csatornán I. ütem” című kiemelt projektnek nem képezi részét a 2013. október 09. napon
történt Támogatási Szerződés kezdeményezése a pótmunkák elszámolhatóságához, valamit az
annak elválaszthatatlan részét képző közbeszerzési eljárás lefolytatása.

A projekt pótmunka költségeinek fedezésére Kondoros Város Önkormányzata, mint gesztror
plusz forras lgenyt nyujtott be a Kozremukodo szervezethez, azonban ennek elbiralas
folyamatban van
A projekt idobeni lezarasahoz feltetlen szukseges a kozbeszerzesi eljaras ehnditasa mely az
alábbiak szerinti kötelezettségvállalást vonja maga után.

Költség összesen: nettó 400.000,- Ft- + 108.000,- Ft 27 % Áfa, azaz bruttó 508.000,- Ft

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és elfogadására.

Határozati javaslat:

1. sz. határozati javaslat:

Mezőberény Önkormányzat Képviselő-testülete a DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosító
számú, „Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program
megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című kiemelt projekt
pótmunkáira vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás megindítását határozza el.

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy amennyiben a pótmunkákat az irányító hatóság
nem támogatja, abban az esetben a közbeszerzési eljárás teljes költsége (nettó 400.000,- Ft- +
108.000,- Ft 27 % Afa, azaz bruttó 508.000,- Ft) az önkormányzatra hárul.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2013. november 21.
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beruházási csoportvezető
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a

Kondoros Város Önkormányzata (konzorciumvezető)
székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.,
adószám: 15725534-2-04,
képviseletében eljár: Dankó Béla polgármester, mint megbízó - a továbbiakban Megbízó

másrészről az

IMPERIAL TENDER Közbeszerzési ás Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságszékhelye: 1024 Budapest, Buday László u. 2. 1/2.
adószáma: 23734094-2-41,
számlaszám: 10918001-00000119-59740008,
képviseli: Nagy László ügyvezető, mint megbízott - a továbbiakban: Megbízott - között

a mai napon sz alábbi feltételekkel:

I. Általános rendelkezések, a szerződés tárgya

1.1. A Megbízó DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosító számú, „Belvizrendezés sz élhetőbbtelepülésekért” elnevezésű kiemelt projektet megvalósító Konzorcium vezetője, aprojekt keretében közbeszerzési szakértői feladatokat ellátásával bízza meg aMeg bízottat.

1.2. A projekt keretében lefolytatandó eljárásokat, azok típusát jelen szerződéselválaszthatatlan mellékeltét képező 1. számú melléklete tételesen tartalmazza.

1.3. A Megbízó, mint ajánlatkérő által indítandá közbeszerzési eljárás teljes körűlebonyol ításával ás független hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatokellátásával, Igy az alábbiakban részletezett feladatok elvégzésével bízza meg aMegbízottat:
- az eljárások előkészítése,
- az ajánlattételi felhívások összeállítása,
- a közbeszerzési dokumentáciák összeállítása (kivéve szakmai munkarészeket:ellátandó feladatok meghatározása, stb),
- az eljárásban szükséges konzultáció, kiegészitések, felvilágosítások összeállításaés Megbízó jóváhagyását követően továbbítása az érdekeltek felé,
- sz ajánlatok bontásának lebonyolítása ás dokumentálása,
- sz esetleges hiánypÖtlások, felvilágosítások, indoklások bekérése az érintettektöl,
- az ajánlatok értékelése ás az értékelés (Bíráló Bizottsági értékelő lapok, kásosszakvélemény és döntési javaslat, jegyzőkönyvek) Megbízó részére történőátadása,
- Megbízó döntéshozatalához szükséges szakmai közremüködés,
- írásbeli összegezés összeállítása,
- írásbeli „eredményhirdetés” lebonyolitása, dokurnentálása,
- eredményhirdetésről szóló tájékoztató elkészítése, feladása,
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- eredményes közbeszerzési eljárás esetén a szerződés aláírásra történőelőkészítése,
- azon esetleges jogorvoslati eljárás(ok)ban történő képviselet biztosítása,amelyekben a Megbízott tevékenysége érintett.

II. A Megbízott kötelezettségei

2.1. A Megbízott köteles a Megbízót a tevékenységéről ás az ügy állásáról kívánságára,szükség esetén e nélkül is tájékoztatni.

2.2. Megbízott köteles haladéktalanul Írásban tájékoztatni a Megbizót minden olyantényről, körülményről, amelyek - megítélése szerint - a Megbízott teljesítésétbefolyásolhatják.

2.3. Megbízottnak a megb(zása teljesítése során kellő gondossággal, a jogszabályielőírások maradéktalan betartásával a Megbízó érdekeinek, a projekt TámogatásiSzerződésének ás az Európai Uniós társfinanszírozással megvalósuló projekteketérintő egyéb szabályozásoknak megfelelően úgy kell eljárnia, ahogy az az adotthelyzetben általában elvárható. Megbízott felelősséggel tartozik azon kárért, amelyeta jelen megbízási szerződés megszegésével a Megbízónak okozott, kivéve, ha aMegbízott bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általábanelvárható volt.

2.4. Megbízott a megbízást a Megbízó utasításainak megfelelően köteles ellátni.

Nem teljesítheti a Megbízó utasítása szerint a Megbízott a megbízást, ha ezjogszabály megsértésére vezetne. Ha a Megbízó az utasítását a figyelmeztetésellenére is fenntartja, a Megbízott jogosult a jelen megbizási szerződést azonnalihatállyal felmondani ás kárát a Megbízóval szemben érvényesíteni.

2.5. A Megbízott teljesítésének helye a Megbízó székhelye, kivéve ha a felek írásban ettőleltérően állapodnak meg.

2.6. Megbízott a jelen szerződés teljesítése során birtokába került iratokat,dokumentumokat ezen megbízási szerződés megszűnésével egyidejűleg a Megbízórészére hiánytalanul visszaszolgáltatni köteles, kivéve amennyiben jelen szerződés,vagy a felek egyéb írásbeli megállapodása eltérően nem rendelkezik.

2.7. A közbeszerzési szakértelem biztosítását Nagy László és Dr. Halász Erik, aMegbízott szervezet ügyvezetője ás alkalmazottja látja el.

2.8. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a megbízása teljesítése során másszemélyek közreműködését is igénybe vegye. A Megbízott az igénybe vettszemélyekért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.

Ill. A Megbízó kötelezettségei

3.1. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg aMegbízott rendelkezésére bocsát minden, a Megbízott teljesítéséhez szükségesiratot, adatot, információt, dokumentumot. Megbízó kötelezettséget vállal továbbáarra, hogy a Megbízott folyamatosan, haladéktalanul megkapja azokat a további
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adatokat, információkat, iratokat, dokumentumokat, amelyek a jelen szerződés
teljesítéséhez szükségesek.

A megbízás teljesítéséhez szükséges, elektronikusan rendelkezésre álló
információkat Megbízó elektronikus úton juttatja el az alábbi e-mail címre:
nagy laszlo:mperialkft hu A csak nyomtatott formában rendelkezesre alló
dokumentumokat Megbízó telefaxon (06-11205-3513), levélben vagy személyesen S

juttatja el a Megbízottnak.

3.2. Amennyiben a Megbízó adatszolgáltatási kötelezettségé(ei)nek határidőben nem tesz
eleget, erre a Megbízott a határidő lejártát követő napon a Megbízó figyelmét írásban
felhívni köteles.

3.3 Megbízó a Megbízott számára a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatosan
folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít.

Az Megbízó részéről kijelölt kapcsolattartó személy(ek):
Név: Téglás Sándor projekt menedzser
Telefon: +36 30/661 5017 E-mail: projmenl@emort.hu
Név: Ribárszki Péter projekt menedzser
Telefon: +36 (66) 569-324 E-mail: ribarszki.iieter@kondoros hu

Megbízott a kapcsolattartásra kijelölt személyeken kívül jogosult a Megbízó
alkalmazásában álló többi olyan munkatársától vagy vele egyéb szerződéses
jogviszonyban álló olyan személytől is felvilágosítást kérni, aki az adott megbízás
teljesítése tekintetében szükséges és hasznos információval szolgálhat.

3.4. A Megbízó vállalja, hogy a Megbízott teljesítése során felmerülő, a Megbízó részéről
döntést igénylő kérdésekben a döntést igénylő kérdés felmerütését követően
érdemben állást foglal és döntését haladéktalanul, de legfeljebb 3 napon belül a
MegbízottaI közli.

3,5. Megbízó kötelezettsége haladéktalanul szóban vagy írásban tájékoztatni a
Megbízottat minden olyan tényről, körülményről, amelyek a Megbízott teljesítését
befolyásolhatják. Megbízó az együttműködési kötelezettsége késedelmes
teljesítésévei vagy megszegésével okozott károkért felelősséggel tartozik.

3.6. Megbízó a Megbízott rendelkezésére bocsátott valamennyi adat, információ
helyességét, pontosságát biztosítani köteles. Megbízott a Megbízó által szolgáltatott
adatok, információk helyességét ellenőrizni nem köteles, azok valódiságáért
felelősség nem terheli. A téves, pontatlan információk, adatok szolgáltatásából eredő
károkért való felelősség a Megbizót terheli.

IV. A Megbízott díjazása

4.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbizottat a jelen szerződés I. fejezet 1.2.
pontjában meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért nettó 7.200.000v- Ft +
ÁFA, azaz nettó hétmillió-kettőszázezer forint + Általános Forgalmi Adó összegű
megbízási díj illeti meg, mely megbízási díj a Megbízott költségeit is magában
foglalja.
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4.2. A Megbízott részszámla benyújtására jogosult, sz 1. számú mellékeltben felsorolt
eljárások tekintetében eljárásonként, sz adott eljárást lefolatását követően, az 1.
számú mellékletben meghatározott összegben.

4.3. A közbeszerzési eljárás lefolytatása során közzéteendő hirdetmények szerkesztési
(hirdetményellenőrzési) díjait a Megbízó viseli.

4.4. A Megbízó a Megbízott teljes körűen teljesítésigazolt (rész)számlájának
kézhezvételétöl számított 30 (harminc) napon belül a számla bruttó összegét a
Megbízott UniCredit Bank Hungary Zrt-nél 10918001-00000119-59740008 számú
számlájára átutalja.

V. A szerződés megszűnése

5.1. Jelen megbízási szerződés sz alálrásának napján lép hatályba. A szerződés sz I.
fejezetben részletezett feladatok Megbízott általi teljesítését, illetőleg a megbízási díj
kiegyetilítését követően szűnik meg.

5.2. A szerződés a megbízás teljesítése nélkül is megszűnik, ha

a) valamelyik fél a szerződést felmondja,
b) bármelyik fél megszűnik, kivéve, ha jogutódja van.

5.3. A Megbízó a szerződést bármikor, írásban, azonnali hatállyal felmondhatja.

5.4. A Megbízott a jelen szerződést 15 napos felmondási idővel abban az esetben
mondhatja fel, ha a Megbízó a jelen szerződésből eredő valamely kötelezettségét
súlyosan megszegi és a Megbízott felhívására sem tesz eleget kötelezettségének,
illetőleg amennyiben a kötelezettségszegés olyan mértékű, amely a felek további
együttműködését vagy a szerződés teljesítését lehetetlenné teszi.

5.5. A Megbízó részéről történt felmondás esetén a szerződés azon a napon szűnik meg,
amikor a felmondásról a Megbízott tudomást szerez, a Megbízott felmondása esetén
pedig a felmondási idő lejártával.

5.6. A Megbízó feimondásának a Megbízott általi tudomásszerzését követően a Megbízott
a megbízás teljesítése érdekében további tevékenység elvégzésére nem köteles.
Ettől sz időponttól kezdve a Megbízónak kell gondoskodnia ügye továbbviteléről. A
Megbízott részéről történt felmondás esetén a Megbízott a felmondási idő alatt is
köteles a Megbízó érdekében eljárni.

5.7. A jelen megbízási szerződés felmondása esetén a Megbízottat sz addig felmerült
teljesítésével arányos díj illeti meg.

VI. Egyéb rendelkezések

6.1. Zöld beszerzés érdekében Felek sz alábbiakban állapodnak meg:

- A Megbizóval történő kommunikácíábari, ás az egyes feladatok elvégzése során az
elektronikus utat kell előnyben részesítenie a Megbízottnak.
- A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik,
ás csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra.



- A Felek nyomtatáskor előnyben részesítik az újrahasznosított papírt és a kétoldalas

nyomtatást.

Megbízó elvárja a Megbízottál a szerződés teljesítése során, hogy a szolgáltatás

nyújtása a környezetvédelemi előírásoknak megfelelően történjen.

6.2. A Szerződés teljesítése során keletkező bármilyen szellemi alkotáshoz fűződö

(szerzői jogi, iparjogvédelmi, stb.) jog a Megbízó kizárólagos tulajdonát képezi, a

vagyoni jogok a Megbízót illetik meg, aki ezeket (fel)használhatja, közzéteheti,
továbbadhatja, vagy belátása szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi vagy bármely
más korlát nélkül.

6.3. Felek kijelentik, hogy a jelen megbízási szerződés megkőtésével és teljesítésével

kapcsolatosan semmiféle kizáró vagy Összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

6.4. Megbizottat titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően,

amelyről jelen megbízásának ellátása során szerzett tudomást. A titoktartási

kötelezettség alól felmentést kizárólag a Megbízó adhat.
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I.

6.5. Amennyiben a jelen szerződés egyes kikötései érvénytetennek minősülnének, ezen

részbeni érvénytelenség nem érinti az egész szerződés érvényességét. Az

érvénytelen rész helyett az érvénytelen rendelkezéshez legközelebb álló, hatályos, a

felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve ha sz

érvénytelen rész nélkül a szerződést a felek nem kötötték volna meg.

6.6. A jelen szerződést a felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. A szóban

közölt módosítás érvénytelen.

6.7. Ezen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és az egyéb, idevonatkozó jogszabályi

előírások rendelkezései az irányadóak.

Felek a jelen megbízási szerződést elolvasás és együttes értelmezést követően, mint

akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

I ftimper1a1
29 c2 tender

Kondoros, 2013 IMPERIAL TENIE9 kdzberzejt és
‚ Xortátok FeIetésiei) Trs.g
\ 9 1024 8dpet, Bud.y 1áz16 u. 2. 12

“0,.. \ z.arn; 2373409...4t

OLko
Bela Nagy LszIö

1 1 119 5974Q

polgarmester * 3 * <.gyvezetá

Kondoros Város Önkormányz do IMPERIAL TENDER Kft
konzorciumvezető, Megbízó Megbízott
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