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SI SZERZŐDBS
Község Önkormdnyzata

mintMegbíző
másrészről:

kőzött az alábbi feltételekkel:

1. A

VeszprémBer Zrt.
8200 Veszprém, Radn őti tét 2/ A,
Képviseli : Hellebrandt Ferenc v ezéigazgatő
Adósáma : 1 132|3 Ia-2-19
Cégegyzékszáma: 1 9- 1 0-5 0003 0,
Bankszímla szátma: l 01 04820- 16256160-00000009
mint Megbízott

szerződés tárglla:

Megbízó megbízzaMegbuottat a,,Balatonszepezd község szennyvízcsatornázásának
IV/l. üteme" című projekthez kapcsolódó valamennyi beszerzés lebonyolítására. A
beszerzések a haályos Kbt. és végrehajüási rendeletei alapjén közbeszerzési eljárások
keretében, illetve versenyeáetés keretében kerülnek lebonyo íitasta.

2.

Megbízás ídőtartama, teljesítésíhatúfidő:

A

kÖzbeszerzési eljárás megindítasanak hatarideje: a végleges műszaki leírást (a
-tartalmaző
beszerzésre vonatkozó szakmai feladat leírást)
áokumentum Megbízott
rendelkezésére bocsá&ísát követő 1 0 munkanap.
Nem kÖzbeszetzés kötelezett beszerués esetén (versenyeztetés) az ajánlatkéréshez
sziikséges információk és dokumentumok rendelkezésre állrásától számított 5 munkanap.
Megbizotttevékenységeközbeszerzésieljárás lebonyolítasa esetén a közbeszerzési eljarás
befejezéséíg,azaz az eljárás eredményéről szóló ájékoáatő feladásáig tart, versenyeztetés
esetén a beszerzésre vonatko ző szerződés aláírásának előkészítéséigtart.

3, A

megbízottfeladatai:

3.1. A Projekt megvalósítasához sziikséges 1 db, nemzeti eljtírásrend szerinti, a Kbt. 113.
§ (1) bekezdése szerinti nyílt kOzbeszerzési eljrárás lefolytatása a hatáIyos Kbt. és
végrehajtási rendeletei alapján, és az alábbiak szerint:
3.1.1. Közbeszerzési ütemterv készítése,
3 -1.2. Összefoglalő tájékoztatás tewezetének összeállíása, Megbízóval történő
egYeztetése, a Megbíző jővábagyása utan az összefoglató üíjékoztatás
.
közzétűeleaKözbeszerzésiHatósághonlapján,
3. 1 .3. Az ajánlati felhívás tervezetének összeállítís4 Megb ízőval történő
egYeztetése, a Megbíző jóvzlhagyiása után közvetlen megktildése aMegbíző
által megielölt legalább harom gazdasági szereplőnek, valamint mindúoknak
a gazdasági szereplőknek, akik az eljatás iránt érdeklődésiiket j elezték,
3.1.4- Ajránlati dokumentáció összeállítasa a Megbíző átta| biztosított műszaki
dokumentáció alapján, az ajántati dokumenüíció Megbízőval történő
I
I
!

Un

egyeztetése,

a Megbíző jőváhagyása után az Ajénlattevők rés2éietörténő

átadása,

3.1.5. Közreműködés a beérkező Ajánlattevői kérdésekmegválaszolásában, az
Ajanlattevők tájékoztatása a feltett kérdésekről és az arra adott válaszokról

,'

(k ie

gészítő táj éko ztaás keretéb en),

3.1.6. Ajánlatok átvétele, bontási eljarás lefolytatasa, bontási jegyzőkönyv
megküldése aMegbíző és az Ajánlattevők részére,
3.t.7. Az ajánlatok tartalmi és formai felülvizsgáIata az érvényességiszempontok
alapján,

3.1.8. Hianypótlási felhívas elkészítéseés kiküldése, hianypótlások átvétele,

hianypótlások tartalmi és formai felülvizsgálata,
3.1.9. Az ajénlatok értékelése,döntés-előkészítő javaslat elkészítésea Megbíző
rész-ere, valamint a Kbt. szerinti ajánlatok e|bírálasaról szóló összegezés
elkészítése,megktildé se az Ajánlattevőknek,
3.1.10. Aközbeszerúsi eljrárás eredményeként létrejövő szeruődés előkészítése
aláfuásra,

Tájékoztató az eljatás eredményéről elkészítése,feladása a Közbes zerzési
Ertesítőben történő megielentetésre,
3.1,.tz.Sziikség esetén urr"oődés módosításanak elkészítése,valamint aszeruődés
módosíüísáról szóló hirdetmény elkészítéseés feladasa 1 alkalommal,
3.1.13. Az eljárás során keletkezett iratok átadasa Megrendelő tészére.
3. l . 1

3.2.

1

.

A

projekt megvalósítasához sziikséges nem közbeszerués kötelezett beszerzések
(mérnöki-műszaki ellen őri szolgáltatas, könywizsgálat-adőszakértői szolgáltatas)
esetén versenyeáetési eljárrás lefolytatasa az alábbiak szerint:
3.2.1. Beszerzési ütemterv készítéseaz eljánási cselekményekről
3.2.2. Ajánlatkérés összeállíüása Megbízóval történő egyeztetése, a Megbízó
jővehagy ása uüín megküldése aj ánlattevőknek,
3.2.3. Beérkező ajánlatok átvétele,
3.2.4. A benyújtott ajránlatokról bontási jegyzőkönyv készítéseés megküldése a
Megbízónak,
3.2.5. A benyújtott ajánlatok felülvizsgálata,
3.2.6. Azajánlatokról írásbelitálékoztató (döntés-előkészítő javaslat) készítésea
Megbíző részéte,
3.2.7. Ajánlattevők értesítésea beszerzés nyerteséről,
3.2.8. Szeuődés előkészítése aláírásta.

3.3. Beszeruési és közbeszetzési tanácsadás
3.3.1. A szerződésben szereplő valamennyi szakértői, tanácsadói feladat Megbízó
érdekeinek megfelelő teljesítése.
3.3.2. Folyamatos egyeáetés a Megbízóval.
3

.

4. Az Önko tmány zat Közbeszeruésí Szabaly zatar_rak akfrlrrlizálása
3.4.t. A Közbeszeruési Szabalyzat felülvizsgálata és aktualizálása a hatrályos
Közbeszerzési Törvény és végrehajtási rendeletei alapjrán. A jogszabályi
változásokátvez.etése,beépítéseaKözbeszeruésiSz-abályzatba.

Megbíuísídíj összege, saímlózás :

4.t.

Megbízottat a3. pontban meghatározott tevékenységéértaz alábbi díjazás illeti meg
átalárryaron:

l

li

lu

215

Á

Beszerzési és közbeszerzési tanácsadás, a közbeszerzési S zabály zat fel ül vizsgálata,
közbeszetzési és versenyeztetési eljárás(ok) lefolytatása
1.400.000,- Ft+27% ÁFA
Osszesen:

1.400.000,- Ft + 27%

ÁFA:

bruttó 1.778.000,_

Ft

azaz: bruttó egymillíó-hétszázhetvennyolcezer forint.

4,2,

A

megbízási díjat Megbízott a szerződés teljesítése után végszámlával jogosult
elsámolni:
(Yég)számla:
összege:
Esedékessége:

1.400.000,- Ft+27% ÁFA
a projekt megvalósítasához szükséges valamennyi

beszerzés lebonyolítását követően,

az

utolsóként

megkotött szerződés aláításával; eredménytelen

beszerzési eljárás esetén az Ajánlatkérő ezirányű
döntésének meghozatalával; a közbeszerzési eljáiás
esetén a ájékoztatő az eljarés eredményéről szóló

dokumentumnak

a

közbeszerezési Ertesítőben

történő feladásával egyidej űleg

4.3. Megbízott számlájátaMegbíző 30 napon belul átutalassal egyenlíti ki.
4,4. Fizetési késedelem esetén aMegbízőt a jegybanki alapkamattal megegyezőmértékű
késedelmi kamat terheli.

4,5, Amegbízasi díj nem

tartalmazza a közbeszeruési eljárás során felmerülő közzétételi
kÖltséget, ezen kÖltséget a Megbízott a kifizetési bizonylat biztosításával
továbbszámlázza aMegbíző részére.A felmerülő hirdetménydíj Ósszege 80.000,-Ft,
(T áj éko ztatő az elj fu ás eredményérő l)

4,6,

A

megbízási dÜ 4.1. pontban részletezett összege beszerzési és közbeszerzési

tanácsadás, 1 db kÖzbeszerzési e§áras és 2 db versenyeztetési eljárás lefolytatasának,
az Önkorm ánY zat Közb eszer zési Szab átyzatrának aktua lizálás Áak díját tartalmazza.
AmennYiben
kőzbeszerzési eljrirás eredménytelen, és MŐgbíző további
kőzbeszerzési eljárás indítása mellett dönt, úgy erre vonatk ozőana feiek, vagy jelen
szerződés módosításával, vagy űj szerződés kötésével intézkednek.

a

a

A Megbízott jogaí és kötelezettségeí:

5,1,

A

megbízÁs időtartama alatt a jogokat és kötelezettségeket
terhére vállalja.

5-2. Az eljárásokat

a

a Megbízó

javára és

Megbíző nevébenésképviseletében fotytatja le.

5,3. Az eljátások során valamennyi, Ajánlatkérői döntést igénylő kérdésben köteles a
Me gbízó j őv thagy ás át megkérni.

5.4. Titoktarkísi kötelezettség terheli.

3/5

4

5.5.

Megbízott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy vele szemben a Kbt. 25. §-a
szerinti összeferhetetlenség nem áll fenn, továbbá nyilatkozik, hogy az eljárásban
nemveszrésztajánlattevőkéntvagyalváIlalkozőként(távolmaradásinyilatkozat).

5:6.

Aközbeszerzési eljarás szakszerűségért teljes körű felelősséget vállal. Felelőssége a
közbeszerzési jogorvoslati eljárásban megállapított jogsértésértáll fenn a
Közbeszerzési Döntőbizottság által megállapított mértékben.Amennyiben a
jogsértésnem a megbízottnak róható fel, úgy mentesül a felelősség és annak
esetleges

5.7.

jo

gkövetkezményei alól.

A

Megbízott köteles a Megbíző utasításai szerint eljárni. Célszenitlen vagy
szakszerűtlen utasítás esetén köteles erre a lr/regbízőt figyelmeáetni. Ha az
utasításhoz aMegbíző ragaszkodik, az utasításból eredő károk őt terhelik.

5.8. Megbízott köteles lehetővé tenni, hogy tevékenységéta Megbíző bármikor
közvetlenül is ellenőir-ze. Felelősségét és kötelezettségeit a Megbízó esetleges
ellenőrzése nem csökkenti.

A Megbíző jogaí és kötelezettségeí:

6.1. A Megbízó köteles átadni aMegbízotlrészéreaközbeszeruési

e\jarás indíűsához
sztikséges, a 322/2015. CX.30.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalmú műszaki
tervdokum entáciőt, hatósági engedéty(eke)t, mennyiségi és egyéb adatokat.

6-2. Megbiző a közbeszerzésí eljárás során köteles a Megbízotlal együttműködni,
döntéseit az eljatási hatáidők figyelembevételével kellő időben meghozni, és
írasban közölni

a Megbízottal.

6.3. Amennyiben a Megbíző a

közbeszerzési eljáras során a Megbízott javaslatától
eltérő döntést hoz és allhoz a Megbízott álta| történő figyelmeztetés ellenére is
ragaszkodik, úgy ennek következményeit viselni köteles.

Felek képviselete:
Megbíző targyalasi joggal kijelölt képvisetője:
dr. Sebestyén László polgármester

Megbízott tárgyalási joggal kijelölt képviselője:
He l l e br andt Fer enc v ez ér i gaz gaíó,

Takácsné dr. Kovács Eva mb. lözbeszerzési irodavezető,
ü gn éd, fe I e I ő s aklcr e di t ál t kö zb e s ze r z és i s z akt aná c s ad ó

4

8., Egléb rendelkezések:
8.1.

8.2.

Szerződő felek kötelezik magukat ara, hogy jelen szerződés teljesítésével
összefiiggésben felmerülő vitas kérdéseketperen kívül kísérlikmeg rendezni.
Ennek eredménytelenségeesetére perértéktől fiiggően a teljesítés helye szerinti
bíróság illetékességétkötik ki.

A

szerződésben

nem

szabályozott kérdésekbena

Ptk., valamint

közbeszeruésekről sznlő 2015. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazrri.
8.3.

a

Jelen szeruődés mindkét fél cégszerű alűrásával jött léte. A szerződés bármely
feltételének módosítására ugyancsak cégszerű aláírással kerülhet sor.

Balatonszepezd, 20I 6.
d*(*.*n 9§.

Veszprém, 20]6, iúnius .I3

VeszprémBer Zrt.

Veszprémi
Befektetési

5/5
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1

6.

KIvoNAT

ezd KözségÖnkormanyzata Képviselő-te;tilete
20l6.Újor26,inyllvánosülésének jegyzőkönyvéből

B alatonszep

t00l70L6. (V.26.) Bsz. önkormányzati

IIATÁno ZAT

Balatonszepezd Község Önkormányzata KépviselőBalatonszepezd köaég
testülete a
sz"rryríz"ratorndzósdnak IV/I. üteme megnevezésű

proj"r,t megvalósítasa érdekébenfolytatott közbeszerz_esí
ir*erta aj ánlattételi elj árast érvényesnek nyilvanítj a,
Megállapítja, hogy a Uétert ajanlatok közül a Veszprémber
Zrt| ajealÁ t"tj", körű, és egyben a legalacsonyabb

Ossze§ű e[ensiolgáltatast tarlalmaző qánlat !rytr:
1.778:000.- Ft ajaniati összeggel, így ú az ajénlatkérés
nyertesének elfogadja
Á repviselő+esttilet megbízzaa polgármestert a szerződés
*"gkOtérér,e! és azajánlattevők értesítésével,

Hataridő:
Felelős:

20l6.junius 20.
polgármester

K.m.f.

Lukács Ágnes sk
jegyző

dr. Sebestyén László slrpolgármester

Kivonat hiteléül:

Balatonsze pezd, 20l 6.junius

2 1.

4"-cti,-Lukács Ágnes
jegyző

