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Megbízási Szerződés 

A Bakonypölöske Község Önkormányzata és a PÁVA TENDER Kft. között közbeszerzési 

eljárás lefolytatásában való közreműködés tárgyában 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: 2018. április 16. 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről a(z) 
Bakonypölöske Község Önkormányzata  

Székhely: 8457 Bakonypölöske, Petőfi u. 88.  
Képviseli: Ulaki Béla 

Adószám: XXXXXXX 
mint megbízó 

(továbbiakban: Megbízó) 
másrészről a(z) 

PÁVA Tender Kft. 
Székhely: 9021 Győr, Munkácsy M. u. 1-5. II. lph. Fszt. 3. 

Képviseli: Vándor Ottó 
Adószám: 23175219-2-08 

mint megbízott 
(továbbiakban: Megbízott) 

(Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen: Felek) 
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 

 

I. A szerződés tárgya 

1) Jelen szerződés tárgya Megbízott által Megbízónak a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. kódszámú 

felhívás alapján, a Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP) című felhíváson 

sikeres "A bakonypölöskei közösségi ház felújítás ” tárgyú közbeszerzési eljárásának 

lefolytatásában való közreműködés. 

2) Megbízó megbízza megbízottat "A bakonypölöskei közösségi ház felújítás”  tárgyú 

közbeszerzési eljárásban való közreműködéssel, amely megbízást Megbízott elfogad. 

3) Megbízott nyilatkozik arról, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll (megbízási 

jogviszony) Helyes Péter felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval (nyilvántartási 

lajstromszám: 00317; 9024 Győr, Pátzay Pál u. 15. II. em. 4., telefon: +36-30-300-9110), aki a 

közbeszerzési törvényben és a 14/2016. (V.25.) MVM rendeletben meghatározottak szerint 

közbeszerzési szaktanácsadói feladatokat lát el. Megbízott azon feladatait, amelyeket kizárólag 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó láthat el, azokat Helyes Péter személyesen látja 

el. 

4) Felek egyezően megállapítják, hogy megbízott feladatai közé nem tartozik az egyes konkrét 

döntések meghozatala. Megbízott feladatai ellátásával a Megbízónak a döntés meghozatalához 

előkészítő segítséget nyújt és előkészítő tevékenységet folytat. 
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II. Az együttműködés alapelvei, titoktartási kötelezettség 

Egyik szerződő fél sem jogosult az együttműködésük során szerzett, a másik félre vonatkozó nem 

nyilvános adatot, vagy információt a másik fél írásbeli hozzájárulása nélkül nyilvánosságra, vagy 

harmadik személy tudomására hozni. Felek minden ilyen adatot és információt időben és térben 

korlátlanul üzleti titokként kötelesek kezelni, azokat megőrizni és megőriztetni alkalmazottaikkal 

és partnereikkel.  

Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés tartalma ugyan üzleti titok, azonban kivételt képeznek 

ez alól azok az adatok, amelyek a Kbt., vagy más jogszabály alapján nyilvános adatnak 

minősülnek. 

III.A megbízás díjazása 

Megbízott jelen szerződésben foglaltak teljesítése alapján 300.000.- Ft + áfa, azaz bruttó 

381.000.- Ft átalány megbízási díjra jogosult a közbeszerzési eljárás lefolytatásában való 

közreműködéséért. 

Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a számla kiállítására az eljárás lezárást követően 

jogosult, teljesítés igazolás alapján.  

Megbízott a számlákat nyolc (8) napos fizetési határidővel jogosult kiszámlázni Megbízónak, aki 

azokat átutalással köteles kiegyenlíteni Megbízottnak a K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10400511-

50526581-82811004 számú bankszámlájára. 

A megbízási díj tartalmazza az ajánlattevőnél felmerülő költségeket, de nem tartalmazza a 

közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének 

szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai 

összegezésről szóló 44/2015 (XI.2.) MvM rendeletnek megfelelő, a hirdetmények elektronikus 

feladásához kapcsolódó közzétételi díjakat. 

 

IV. A szerződés hatálya 

Jelen szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával lép hatályba. 

V. A szerződés módosítása 

Jelen szerződés részben vagy egészben történő módosítása, kizárólag a módosított rendelkezést 

tartalmazó, mindkét fél által aláírt okirati formában lehetséges, mely módosító okirat jelen 

szerződés elválaszthatatlan részévé válik. A módosított okiratban-figyelemmel a folyamatos 

együttműködésre-külön fel kell tüntetni a módosítás esetleges visszaható hatályát is. 

Amennyiben Felek a módosító okiratban külön nem szabályozzák a módosítás hatályát, úgy az 

minden esetben a módosító okirat keltét követő napon lép hatályba. 
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VI. szerződés tartalma 

 

Megbízott feladatai közé tartozik a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó személyes 

közreműködésének biztosítása és az alábbi feladatok ellátása: 

 

Az eljárást előkészítő cselekményekben való személyes közreműködés, így a közbeszerzési terv 

módosításának előkészítése, a közbeszerzési szabályzat áttekintése. 

 

"A bakonypölöskei közösségi ház felújítás” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz szükséges 

közbeszerzési ajánlati felhívás és dokumentáció, valamint a szükséges egyéb dokumentumok elő- 

és elkészítése, ide nem értve a műszaki leírás elkészítését. 

 

Személyes részvétel a döntés előkészítését ellátó bíráló bizottságban, ahol Megbízott a 

közbeszerzési és a jogi szakismeret meglétét is biztosítja, valamint a szükséges dokumentumok 

elő- és elkészítése. 

 

A közbeszerzés eredményéről szóló összegzés elkészítése. 

 

Megbízó jogosult az eljárás – indokolatlanul nem zavaró - ellenőrzésére. 

 

Megbízó jogosult felvilágosítást kérni Megbízottól az eljárás állásáról, aki azt haladéktalanul, de 

legkésőbb 2 munkanapon belül köteles megadni. A tájékoztatás nem sértheti a Kbt. szabályait. 

 

Megbízó köteles a Megbízott feladata jog-, szak-, célszerű ellátásához szükséges valamennyi 

információt megadni. Amennyiben a Megbízó valamely adatot önmagától nem szolgáltat, 

Megbízott köteles azt kérni és Megbízott 2 munkanapon belül megadni. Ezen kötelezettségek 

nem teljesítése és az ebből eredő esetleges negatív jogkövetkezmények nem eshetnek a megbízott 

terhére. 

 

VII. A szerződés megszűnése 

 

Jelen szerződés megszűnik: 

a) Felek kölcsönös és hiánytalan elszámolásával 

b) bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével 

c) bármelyik Fél elállása folytán, amely elállás mindkét Fél érdekkörén kívül eső, előre nem 

látható körülmény miatt következik be (vis maior) és ezen körülmény a szerződés 

teljesítését véglegesen lehetetlenné teszi. Jelen szerződés tekintetében a munkabeszüntetés 

(sztrájk) nem minősül vis maior eseménynek. 

d) rendkívüli felmondással 

e) szerződő Felek egybehangzó írásbeli nyilatkozata alapján 
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Jelen szerződés e) alpontjában meghatározott közös megegyezéssel megszűnő szerződés esetén 

Felek az elvégzett munka arányában kötelesek egymással elszámolni. 

VIII. A szerződés felmondása 

Felek bármelyike jogosult jelen szerződés azonnali hatályú megszüntetésére a másik Fél súlyos 

szerződésszegő magatartása esetén (rendkívüli felmondás). 

A rendkívüli felmondás indoka lehet bármelyik Fél részéről egyaránt: 

 a dokumentáció elkészülését veszélyeztető magatartás vagy az olyan személyek 

magatartása, akikért a Felek felelősséggel tartoznak, ezek vonatkozásában a veszélyeztető 

magatartás megszüntetésére irányuló második írásbeli felszólításban megjelölt határidő 

eredménytelen eltelte 

 titoktartási kötelezettség megszegése 

További indok lehet Megbízó részéről: 

 Megbízónál felmerült olyan ok, amely nem teszi lehetővé az eljárás lefolytatását. Ebben az 

esetben az ok keletkezésének időpontja nem releváns. 

 

IX. Záró rendelkezések 

Felek között jelen szerződés megkötése előtt létrejött szóbeli vagy írásbeli megállapodás hatályát 

veszti. Jelen szerződés módosítása kizárólag írásban történhet. 

Felek megállapodnak, hogy Megbízott az III. pontban rögzítetteknek megfelelően a piaci árnál 

kedvezőbb feltételek mellett vállalja a megbízást, amelynek ellenszolgáltatásaképpen a felelősségét 

korlátozza. Megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója a Generali Biztosítónál 

érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik, káronként 25.000.000.- Ft, évenként 50.000.000.- Ft 

kártérítési limittel. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott által okozott károk után járó 

kártérítés mértékét maximálják a felelősségbiztosítási limit mértékében, és esetköreit korlátozzák a 

felelősségbiztosítási szerződésben meghatározott azon esetkörökre, ahol a biztosító ténylegesen 

helytáll a károkért. 

Megbízott köteles a birtokába került valamennyi eredeti dokumentumot a szerződés 

megszűnésétől számított 8 napon belül, iratjegyzékkel együtt átadni megbízónak. 

Megbízott az eljárás eredményességéért nem felel. 

Jelen szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége nem jelenti automatikusan az 

egész szerződés érvénytelenségét. Ilyen esetben Felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést 

akaratuknak, és a szerződéskötéskor fennálló céljuknak leginkább megfelelő rendelkezéssel 

helyettesíteni. 
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Felek jelen szerződésből eredő valamennyi jogvitájuk eldöntésére pertárgyértéktől függően kikötik 

a Győri Járásbíróság, illetve a Győri Törvényszék illetékességét. 

A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk. rendelkezéseit tekintik 

irányadónak. 

Szerződő Felek kijelentik, hogy a fenti, egymással szó szerint egyező, 3 példányban készült 

megbízási szerződést elolvasták és azt megértették, majd a szerződést, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. 

 

Kelt: Bakonypölöske, 2018. április 20                                        

 

  

 Bakonypölöske Község Önkormányzata PÁVA TENDER Kft. 
 Képviseli: Ulaki Béla Képviseli: Vándor Ottó 
      Megbízó                                                                     Megbízott 


