
Megbízási szerződés

amely 1étrejött egyrészről

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi lgazgatőság (Székhelye: 1088
Rákóczi út 4l ', képviselí: Kabay Sándor igazgató)

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),

másrészről

Budapest,

a Dr. Dessewffy Anna Ugyvédi lroda (Székhelye: 1072 Budapest, Rákóczi íl 4. vl4.,
adószáma: 18189412-2-42, képviseli: Dr. Dessewffy Arura ügywéd' hivatalos közbeszerzési
tanácsadó, névjegyzék száma'' 69) mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)

köLö:rt, az alábbi felLételek szerint.
I.

Előzmények

1. a) Megbízó pályázaÍot nyújtott be a Gyáli patak rekonstrukciója projekttel kapcsolatban
és a Kbt. 48. s (2) bekezdésére tekintettel megkezdi aközbeszeÍzéslelj árások lefolfatását.

A Megbízó közalkalmazottai előkészítik a közbeszerzési eljárások iratait múszaki

szempontból és múszaki szakértelmükkel résá vesznek a közbeszerzési eljárás közben

szükséges döntések, szakmai állásfoglalások kialakításában. Megbizo szükségesnek tar1j a,

hogy a fenti tevékenységet kózbeszetzési tarrácsadó egészítse ki az alábbi részletezés szerint,

továbbá, mivel közösségi értékhatár feletti elj arás is lehetséges, szükséges az is, hogy

Megbízó fuggetlen hivatalos közbeszerzési tanácsadót vonjon be a Kbt. 9. $ (2) bekezdésére

tekintette1 a felhívás és a dokumentáció elkészítésébe.

b) A Megbízott feladata, hogy a Projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárás intézése esetén a

közbeszerzési terv által meghatározott eljárás-típusra is tekintettel ismertesse a

közbeszerzésekről szóló 2003' évi CXXIX. törvénynek (a továbbiakban: Kbt.) aZ adott

kérdésre (pl. lehetséges bírálati szempontok és módszerek' alkalmassági elvárások) vonatkozó

elóírásait, a Megbízó részére fennálló döntési lehetőségeket, ezáltal tanácsadással segítse elő

Megbiző döntéseit, továbbá a Megbiző által adott szakmai tartalmi elemek felhasználásával

irat-készítés keretében múködjön közre a közbeszerzési eljárásban szükséges dokumentumok

készítésében és segítse elő, hogy a dokumentumok formailag, illetve a közbeszerzési eljárási

szabályok szempontjából megfeleljenek a Kbt. előírásainak, valamint a Megbízott irat

készítésse1. kclzbiszerzési tarrácsadással működjcin kőzte az elj árás 1efolytatásában és szükség

esetén lásson el képvise1etet.

c) Megbízott fcladata továbbá, hogy a Projekttel összefüggő közösségi ér1ékhatar_ feletti

kcizbeslzerzési eljárásokban hivatalos közbeszerzési tanácsadóként működjiin közre a fell-rívás

és a dokumentácíó elkészítése során, tehát ezen eljárásokban MegbíZott kizárólag e két

tevékenység tekintetében (két szakaszból álló eljarás esetén az ajánlattételi szakaszban is)

hivatalos közbeszerzési tanácsadóként j ár eI.

d) Megbízott feladata továbbá' hogy a Projekttel kapcsolatban közbeszerzési eljáráson kívüli

kázbeJerzési úgyekben is tanácsadáSt nyújtson a következő mennyiségben: legfcljebh 15

oldal iratkészítJs (1 oldal 2200 karakter) és 15 óra szemé1yes jelenlét Megbízónál

kcizbeszerzési feladat miatt, továbbá ha közbeszerzési eljáráSt nem kell tartani, működjcin

kozre 3 ajánlat kérésében és elbírálásában, a közbeszerzési eljárásban kotött 
-szerződésekkel

kapcsolattan pedig a szerződés módosításáról vagy teljesítéséről szóló hirdetményeket

készítse el'

2. Megbizó az alábbiak
feladatok e1látásával.

szeint megbízza a Megbízottat a Projekttel kapcsolatos fenti

szerint a követk ező közbeszevési eljarásokat kell lefolytatni:

becstilt érték M Ft-ban

3. Megbízó
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Technikai segítségnyújtás
projekthez és
megva1ósíthatósági
tanulmány készítése

1 l+t 1 nemzeti értékhatáru gyorsított
meghívásos eljárás

Múszaki ellenőri
tevékenység

/t egyszeni elj iírás hirdetményes

Vízjogi engedélyes terv 20 egyszerű eljárás hirdetményes

Kivitelezés 600 nemzeti értékhatár feletti nllt eljárás

PR nem közbeszerzés' 3 ajánlat kérés

-

II,
A Felek jogai és kötelezettségei

l' Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízott az L pontban meghatározott clvek
szennt a közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatban részletesen a következő
feladatokat végzi:

a) Tanácsadás és irat készítés a felhívás(ok) és dokumentáció(k) készítése során (kőzösségi
értékhatár feletti eljárásban hivatalos közbeszerzési tanácsadói minőségben)
b) tanácsadás és irat készítés a kiegészító tájékoáatás tekintetében,
c) irat készítés: bontási jegyzőkönyv, teljesség vizsgáló lap,
d) tanácsadás és irat készítés a hianypótlas tekintetében, esetleg Kbt. 84-87. $-ok tekintetében,
c) tanácsadás, képviselet és irat készítés targyaláson (ha van ilyen az eljátásban)
f) tanácsadás és irat készítés bírálóbizottsági ülésen' továbbá összegezés teklntetében'
g) irat készítés: a közbeszerzési eljárás alapjan kötendő szerzodés,
h) irat készítés: eljárás eredményéről szóló tájékoztató(k).

2. MegbizoÍl a jelen megállapodásban meghatáÍozott feladatokat elsősorban saját irodájában.

ilIetőleg a Megbízó székhelyén végzi' Megbízott a feladatot saját maga végzi.

3. A kapcsolattartás _ Megbízó igénye szerint _ személyes konzultáció, telefon vagy írásbeli
(telefax, levél, e-mail) formában történik. A személyes konzultáció időpontjríLról és

helyszínéről Megbízó és Megbízott előZetesen egyeáetni köteles' Felek a teljesítés során
kölcsönöscn együttműködnek' és egymást folyamatosan tájékoúatják, melynek keretében

Megbízott köteles előre tájékoztatni a Megbizót, ha 3 egymást követő munkanapot

meghaladó időszakon keresztül a telefonon vagy e-mailen történő konzultációs lehetőséget

nem tudja biZtosítani.

4. A Megbizó a közbeszerzésí eljárások megkezdésének (az el1árást megkezdő hirdetmény
elsó megkűldése a Közbeszerzési Ertesítő SzerkesztóbizottságriLrrak vagy az

ajárrlattevőknek közvetlenül) elvárt hataridőit írásban közli a Megbízottal. Ha a Megbíző
minden - a kozbeszerzési eljáráshoz szükséges - adatot megfelelő idóben a Megbízott
rendelkezésére bocsát és a Megbízott a határidóre nem kezdi meg a közbeszerzési eljárást,

minden napi késedelem után a közbeszerzési eljárásra vonatkozó nettó díj 0,5%-ának

megfelelő késedelmi kötbért fizet a Megbízottnak. Ugyanilyen kötbért fiZet a Megbízott,
ha valamely - a Kbt. szerinti - határidővel késedelembe esik.

5. Megbízott feladatait Megbízó érdekének megfelelően köteles végezni'

ó. A Megbízó közli Megbízotlal a közbeszerzési eljrírásban készüló dokumentumokban

szükséges, illetve az egyéb feladatokkal összefiiggő szakmai tartalmi elemeket, továbbá a

feladat ellátásához szüksóges információval' háttéranyagokkal, tervezetekkel folyamatosan

scgíti Mcgbízott munkáját.
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7. Hajogorvoslati eljárásban a Megbízót elmarasztalják és ezért a Megbízott a felelós, akkor a
jogorvoslati eljárásban való képviselet ellenértékére Megbízott nem tarthat igénÍ és köteles
az eset IegeS bírságot megtéríteni.

III.

A megbízás díjazása

1. A megbízási díj a következő tevékenységek esetén a következő összegű:

lb) Ha a Kbt. változása miatt a I/3. pontban nemzeti értékhatárú eljárásnak minősített eljárás

helyett más eljárás{ípust kell tartani, a Megbízott jogosult az adott eljárással kapcsolatban

akkor is a V3' pont szerinti eljárás-típusra Vonatkozó dijra, ha a Kbt' módosítása miatt

tartandó elj árás-típusnak a fentiek szerinti díja ettől eltérő.

lc) Ha hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás tartására kerül sor, annak díja a nyílt eljárás

dí1ának 20%-kal nővelt összege.

1tJ) A szerződés szerinti szolgáltatások várható díja összesen 4 363 00o Ft+ÁFA

2a) Megbízott a díjaÍ a teljesítés igazo\ását követően haladéktalanul jogosult kiszámlámi

Megbízónak'

2b) A teljesítéSt a közbeszerzésí eljárások tekintetében a közbeszerzést elj árás befejezését

kclvető l5 napon belül, a jogorvoslati eljárások tekintetében a döntőbizottsági határozat

kézhezvéIe|ét követő 15 napon beltil kell igazolni. A többi tevékenység tekintetében a

Megbízott összesíti a teljesítését és negyedévenként jogosult kérni a teljesítés igazolásáI az

elóiő negyetiévben végzett tevékenységéről, melyet a Megbízó 15 napon belül köteles

igazolni.

3) A számla benyujtásának helye: Megbízó székhelye

a

AFA nélkül számított
ellenérték HI ]F-ban

Nyílt eljárás teljes körű lefoly'tatása (közösségi ér1ékhat{ír felett
beleértve az ajánlati felhívás és dokumentáció hivatalos
közbeszerzési tanácsadóként töténő készítését)

920 000

2. Két szakaszból álló eljárás teljes körű lefolytatása (közösségr
értékhatár felett beleéÍve a részvételi és aj anlati felhívás és
dokumentációk hivatalos közbeszerzési tanácsadóként történő
készítését)

1 380 000

Hirdetménnyel induló egyszeru eIjárás teljes körű Iefolyatása 650 000

1. Hirdetmény nélkül induló egyszerű eljárás teljes köní lefolytatása 540 000

5 3 ajanlat kérése és közreműködés az elbírálásban, ha közbeszerzésr
eljárás lefo1ytatása nem kotelező

52 000

6. Szerzodés teljesítéséről vagy módosításáról szóló hirdetmény
készítése

22 000

7. j ogorvos1ati elj árásban képviselet 100 000

8 i oldal irat készítése közbeszerzési eljaráson kívül (2200 karakter,
szóközökkel)

14 000

9. 1 óra személyes jelenlét Megbízónál közbeszerzési feladat miatt'
közbeszerzési el j áráson kívüI

15 000
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4) Megbízó vállalja, hogy a számlát kézhezvételtól szii,rnított 60. napon egyenlíti ki Megbíz-ott
CiB Banknál vezetelt, 10100206-43794203_51 100005 számú bankszámlájára történő
átutalással.

IV.
A megbízás időtartama

a) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerződést a
SZerződéSkötéstől a Projekt időtartamára kötik.

b) A szerződés kízárolag írásban módosítható.

c) Felek megállapodnak abban, hogy a szerződést bármelyikük bármikor, indokolás nélkül,
írásban felmondhatja. Megbízó felmondása esetén a felmondási idő 30 nap' Megbízott a
szerződést csak a Megbízó értesítésétől számított legalább 30 napos felmondási idővel
mondhatja fel és a felmondási idő alatt is jogosult és köteles az e szerződésben foglaltak
szerint Megbízó részére a feladatok változatlan formában töÍénő eilátására.

v.
Egyéb rendelkezések

Felek megállapodnak abban, hogy jeten szerzódés hatályrírrak tartama alatt és aa követően
bizalmasan kezelik a szerződés teljesítése kapcsán tudomásukÍa jutott információkat, tényeket
vagy adatokat, azokat harmadik fé]nek semmilyen formában nem adj ák tovább. A fenti
információk, tények, valamint adatok _ a másik fél által előzetesen adott kifejezett írásbeli
hozzájárulása nélkül - kizárólag e szerződés teljesítése érdekében használhatók fel.

Megbízott tudomásul veszi' hogy a jelen szerződéSsel kapcsolatban az á||amházÍartási, illetve
az európai uniós támogatásokól szóló jogszabáIyok alapján ellenőrzéseket végezhetnek,

ezekben közreműködik.

Megbízó hozzájiru| ahhoz és közreműködik abban, hogy Megbízott a jelen feladat elvégzését
más megbízások esetén referenciaként feltüntesse a beszerzésről szóló jogszabályoknak

megfelelő tartalommal.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgari Törvénykönyv. a Kbt. És egyéb

vonatkozó jogszabályok rendelk ezései az iranyadók.

Budapest, 2008. május 19.

Meubízott
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l igazgatóhelyettes


