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MSZ:	0019/2017	

MEGBÍZÁSI	SZERZŐDÉS	
	

mely	létrejött	egyrészről	 
Tolmács	Község	Önkormányzata  2657 Tolmács Sport utca 1. adószám: 15452654-2-12 Bankszámlaszám: 11741031-15452654 képviseli:Hajnis Ferenc polgármester	továbbiakban Megbízó		

	
másrészről	 

QUADRÁT	Építőipari	és	Kereskedelmi	Kft.	Székhelye: 1096 Budapest Thaly Kálmán út 32. Iroda címe: 3100 Salgótarján, Mártírok út 4. Cégjegyzékszám: 01-09-911837 Adószám: 10657720-2-43 Telefon: 06-32-511-714 Fax: 06-32-511-714 Bankszámlaszám: 12031005-00124210-00100009 HUF képviseli: Majorosné Kanyó Mária ügyvezető továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel: 
	
1.	 A	Szerződés	tárgya: Önkormányzati	épületek	energetikai	korszerűsítése	Az	iskola‐

óvoda	 épületének	 energetikai	 felújítása	 Tolmácson	 (TOP	 3.2.1.‐15‐NG1)	
támogatási	 pályázathoz	 kapcsolódó	 kivitelezési	 munkák	 vállalkozási	
szerződésének	 megkötésére	 irányuló	 közbeszerzési	 eljárás	 lebonyolítása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része alapján a Kbt 115.§ alapján.   

2.	 Megbízás	részletezése:		Megbízó megbízza megbízottat az 1. pontban megjelölt feladatok elvégzésére, Megbízott a megbízást elfogadja és ügyviteli kötelme alapján az alábbiakban részletezettek szerint közbeszerzési szakértő biztosításával teljesíti:   
• A közbeszerzési szakértő vállalja, hogy biztosítja a közbeszerzési eljárás jogszerűségét az ajánlatkérő, jelen esetben a Tolmács	Község	Önkormányzata számára. 
• A közbeszerzési szakértő irányítja a közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatását, felel a közbeszerzési eljárás – a hatályos Kb. törvény alapján - előkészítésének és lefolytatásának közbeszerzési szabályszerűségéért, figyelemmel kíséri a szerződés teljesítését, szükség esetén döntést kezdeményez. 
• Biztosítja a közbeszerzéssel kapcsolatos egyéb jogszabályok és szakmai szabályok rendelkezéseinek betartását, a verseny tisztaságát, a nyilvánosságot és az esélyegyenlőséget. 
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 A közbeszerzési szakértő a 2015. évi CXLIII. törvény alapján lefolytatja a közbeszerzési eljárást: 
• közbeszerzési szabályzat és közbeszerzési terv felülvizsgálata 
• Az ajánlati felhívás és ajánlatkérési dokumentációk elkészítése 
• A közbeszerzési eljárásokat megindító ajánlati felhívás közvetlen megküldése az Megbízó által megnevezett gazdasági szereplők részére 
• A közbeszerzési események lebonyolítása: - A kiegészítő tájékoztatás biztosítása  - Az eljárás adminisztratív teendőinek ellátása - bontási eljárás - Az ajánlatok érvényességi, a szakértői döntési javaslat írásbeli elkészítése  - Az eljárás eredményéről az összegzés elkészítése és megküldése az ajánlattevők részére 
• Szerződéskötésben való közreműködés; 
• Esteleges jogorvoslati eljárásban való közreműködés; 
• Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató feladása a Közbeszerzési Értesítő felé.  

3.	 Szerződés	időtartama,	határidők:	 Jelen megbízás a szerződés aláírásának napjától a közbeszerzési eljárás lezárásáig tart.  
4.	 Megbízói	szolgáltatások:	

• Tájékozatja a Megbízottat a közbeszerzési szabályzatáról és átadja annak 1 pld-át. 
• Átadja a közbeszerzési tervét 1 pld-ban 
• Átadja elektronikus formában az ajánlatkérési dokumentáció részét képező építési kivitelezési tervdokumentációt és a költségvetéseket. 

	
5.	 Megbízási	díj:	A megbízás teljesítéséért a Megbízottat  általános forgalmi adó nélkül: 600 000.-Ft  ÁFA 27 %: 162 000.-Ft  Összesen: 762 000.-Ft  Azaz: Hatszázezer + ÁFA forint díj illeti meg. 
	 A megbízási díj nem tartalmazza a Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetések díjait.   Megbízó a számla ellenértékét a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül a Megbízott 12031005-00124210-00100009 sz. egyszámlájára átutalással teljesíti.   

6.	 A Megbízott feladata ellátásához alvállalkozó bevonására jogosult.  
7.	 A Megbízó és a Megbízott képviselői: 

Név:	Hajnis	Ferenc	Tolmács		község	Önkormányzatának	polgármestere		 	 	
Név:	Majorosné	Kanyó	Mária	 Quadrát	Kft	ügyvezető	igazgatója	 

8.	 Szerződő felek kötelezettséget vállalnak a szerződés teljesítésére irányuló együttműködésre és a megvalósulást akadályozó tényezőkről egymást időben jogkövetkezmények terhével kölcsönösen tájékoztatják.		
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9.	 A Megbízottat a közbeszerzési eljárás során keletkező általa okozott anyagi károkért a megbízási díjának 50% mértékéig felel.  
10.	 Felek a szerződést módosítják, ha adatszolgáltatás hiánya, műszaki körülmények jelentős változása, harmadik személy magatartása, tevékenysége, Megbízó rendelkezése, vagy annak hiánya akadályozza a szerződés teljesíthetőségét, illetve olyan tevékenységet tesz szükségessé, amelyet a Megbízott a szerződés kidolgozásakor még nem vett figyelembe.   
11.	 Jelen szerződés az 1. pontban meghatározott feladatokra vonatkozóan az aláírás napján lép hatályba.  
12.	 A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton megegyezéssel rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a felek - értékhatártól függően – a Balassagyarmati Járásbíróság, vagy a Balassagyarmati Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.  
13.	 A jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai, különösen a Ptk. és a Kbt. rendelkezései az irányadók.        

Tolmács,	2017.	augusztus	7.	 														 	 	 	 Salgótarján,	2017.	augusztus	7.	       ………………………………………..      …………………………………….          Megbízó                  Megbízott 


