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KÜLtNÖs szERzóDÉsI FELTÉTELEK

Preambulum

A Megbízó közbeszerzési eljárások útján szerződéseket kíván kötni áz alábbi projek
kivitelezésere:

Kétegyháza Nagyközség szenn}'vizháIózatának bővítése' II' iitem
(a továbbiakban:,'Projekt'').

A' szerződ'ő felek a szerződést a Projekt megvalósitása céljából a közbeszerzésekől szóló
2003. évi Cxxlx. tiirvény (a továbbiakban: ,,Kbt.'') rendelkezései szerint lefol}tatott egyik
közbeszezési eljfuás eredményekent és aÍa tekintettel íqak alá. A jelen Szerződés a
Megbízó, mint ajánlatkerő és a Megbízott' mint nyeltes ajánlattevő között jött létÍe.

l. A szerzódés társ/a

A Szerződés táÍgya Projektmenedzsmenti feladatok teljes körú ellátása a Projekt
kivitelezése során és a hatékony üzemeltetés feltételeinek megtelemtéséhez. A
Megbízott által végzendő feladatok pontos kőrét és meghatáIozását a 2' sz.
mellékletként csatolt Műszaki leíÍás taItalmazza.

2. A Szerződés struktúrája

A Megbízott feladatait a jelen Különös szerződési feltetelek és mellékletei szerint
köteles teljesíteni. A Külónös szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben az
Általlííos szeÍződési feltételek, a Feladatok |észletes leírása' az ekként sem szabályozott
kérdésekben a Szerződés további mellékletei az inínyadók. A jelen bekezdésben
meghatlírozott dokumenfumok egymást kiegészitik és kölcsönösen maEyaftEzálk, de
kétértelműség, eltelések és vita esetén ajelen Különös szerződési feltételek, valamint a
számozását tekintve előbb áuó mellékletben foslaltak az iiínvadók'

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Általátros szerződési feltételek
2. sz. melléklet: Műszaki leírrás
3. sz. melléklet: Pénzügyi ütemteÍv
4. sz. melléklet: Ajánlattételi nyilatkozat
5. sz. mglléklet: Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 67' s (3) d) tekintetében (szakértők)
6' sz. melléklet: Beszedési megbízís teljesítésére vonatkozó hozzájáru|ás, felhatalmazó
nyilatkozat a KbL 99.$ (l) bekezdése alapján.

3. A Megbízott tevékenységének a kezdete

A Szerződés azon a napon lep hatályb4 amikor azt a felek aláíítik. A Közleműködő
szervezet ellenjeg}zése a Szerződés teljesitése során felmerülő költségeknek a Projektre
nÉjtott támogatásból tönenő finaíszírozását biáosítja.
A Megbízott munkáját a Megbízó által meghatfuozott időpontbaI köteles megkezdeni'
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5.

5.1

3

A M€bízott tevékenységének időtarÚama

Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbizott a jelen Szerződésben meghatiirozott
tevékenységét a III. pont szgrint meghat|ározoft időpolttól kezdődően előreláthatólag
20l3. februát 28-ig, de legalább ill. legkésőbb a Projekt keretéberr létrehozott
valameml létesítnény áladás-átvételi eljárásához kapcsolódó Prcjektmenedzsmenti
tevékenységek lebonyolításáig köteles ellátni'

Megbízási díj' ftzetési feltételek

A megbizási díj: 10.800'000,- Ft + ÁFA, azaz Tizmi|ljó-nyolcszázezer forint +
általános forgalmi adó' A jelen szerződés fiiais alapú szerződés. A támogatás
szempontjából elszámolható költség erejéig a megbízási díj 84,36 %-a EU
támogatásból és költségvetési támogatásból, valamint 15,64 7o-a önkormán}zati
önÍészből kerül finanszírozásra. A jóváhagyott és elszámolható költségen felüli rész
fiíanszírcziísa teljes egészében a Megbízót terheli.

A megbizási díj tartalmaz minden, a Megbizott tevékenységével és szerződésszerü
teljesitésével összefiiggő' azzal járó költséget' járulékot és díjat (ideértve többek között
az esetlegesen a Szerződés te1jesítése sorrítr létehozott mú(vek) tekintetében Íizetendő
felhasználási díjat is)'

A Megbízott felé töItenő kifizetések forintban keÍülnek átutaliásra a Közreműködő
szervezet által a Megbízott 8.2. pontban meghatározott bankszáÍnlájára.

A Megbízott a Szerződésberr foglalt feladatok ellátásáert a te|jesített és a Megbízó
áIÍa| leigazo|Í tevékenysége alapján a szeÍződés teljesítésének a fáaisaihoz l$azodó
esedékességgel jogosult a díjazásra.

A kifizetések a 3. sz. mellékletben foglalt Pénzügyi ütemterv szerint történnek,
minden esetben szqződésszeii és a jogszabályoknak megfe|elő számla alapjár; a
számlának a Megbízóhoz töÍténő beeÍkezését követő 45 napon belül.

A szolgíltatások ÁFA taÍtalmáÍa vonatkozóan a felek a mindenkori adójogszabályok
szerint jámak el. A számlrik kiállítása az Afa tv' 58.$(I) szerint töÍténik (a számlán a
teUesítési időpoít megegyezik a frzer'.esi hat|áridőve1),tekintve, hogy az ü8ylet táIgya
temészetben nem osztható.

5.2.

5 .3 .

5.4.

5.5 .

5.6.

6. A szerződés biztosíték'i

A Megbízottat a jelen Szerződésben me8határozott báTmely kötelezettségének,
feladatlínak késedelmes teljesítese esetén késedelmi kötbér.fizetesi kötelezettség tefieli.
A Megbízott egyes kötelezettségei elvégzésenek határidejére a Megbízó által elfogadott
Munkakezdő jelentésben (továbbá aÍmak mindenkori módosításaiban) meghatárczott
hatá.t.idők az irányadók. A kötber alapja a Megbízási díj nettó ósszege' A kötbel mértéke
a késedelem mindeD napÍíli napja után napi 0,5 % a kötb&alapra vetitetten.

_t4
f r,^j



7. Értesítések

A feleknek a Szerződés szerint eg),Ínáshoz intézendő közléseiket az alábbi szernélyek
Észere, az a|ábbi ckme kell eljuttatniuk:

A Megbízott lészére:
szeÍyezet:

címzett:

Cím:

Telefonsziím:

Far:

A Megbízó részére:

szeÍvezet.

Címzett:

Cím:

Telefonsziím:

Fax:

VTK Innosystern Kft.

Tóth ZsuzsaDna

1134 Bpest, Pattantyús u. 7.

1-215-8857

1-216-1695

Kétegyhráza Nagyközség onkormlín}zata

Kalcsó Istvlínné PolglírmesteÍ

574)' KétegyhiLza, Fő ter 9.

66/250-t22

66/250-t22

8. Egyéb különtis feltételek

Szerződő felek maguka nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az
álarrfiíáartásról szóIó |992. évi XXXV I. törvény szeriÍti illetékes ellenőrző
szervezetek feladat- és hatásködiknek megfelelően a közbeszerzési e|játásokat és az
azok alapján megkötött szeÍződések teljesítését rendszeÍesen ellenőrizhetik, és hogy
ÍésáIíe a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással
nem tagadható meg.

A Megbízott száúiayezető péÍ\ziÍ|tézete és szrímlaszríma: 10400164.50526565'
54511008

8.2.
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9. Szerződésipéldányok

A jelen Szerződés 5 példiányban késál| amelyből 3 példány a Megbízót, 1 példány a
Megbízottat, l példríny a KöaeÍnííködő szervezetet illeti' A Szerződés ka fél általi
a|áiásáxal lep hatályba. A Közreműködő Szervezet ellenjegyzése a Szirződés teljesítése
során felmeriilő elszfunolható költségeknek a Projektre nÉjtott támogatásból töIténő
finanszílozását biáosítja.

Kétegyhé!'4 207| . ttoveÍnbeÍ 1 6.

Kalcsó Istvrínné
po1gármester

Dr Medg;aszai László
jecyző

r

. Major Veronika



r. sz. MELLÉKLET

Általános szeru ődési feltéte|ek

PREAMBULL\4

1. . Meghatározások és értelm€zés

1/1 - A szerződésre a következő meghatáÍozások vonatkoznak:

Kbt.: a közbeszerz ésekől szóló 2003. évi CXXIX. törvény.

Közremúködó: a Megbízoftnak a jelen Szerződés melléldetét képező szakértői listában
és ajánlattételi nyilatkozatban megielölt képviselői' alkalmazottai, megbízottai'
alvállalkozói'

Megbízó: a Különös szeÍzódési feltételekben ek*ént meghatározott személy.

Pénzüsr'i ütemterv: az az úlerntery' amely a Vállalkozási díjat a szolgáltatások egyes
fázisaira fi gyelernmel díjtételeke bontja.

Projekt: a Különös szerződési feltételek pleambulumában ekkéÍtt meghatározott
beruházás.

szerzódés: a Különös szerződési feltételek és annak valamennyi melléklete.

szolgáltatások: a Megbízott által a szerződés alapján és arra tekintettel teljesítendő
feladatok, valamint a Megbízott által a szerződés alapjáo nÉjtott, valamilt közvetlenül
vagy közvetett módon keletkezett valamennl szolgáltatás.

Teljesítési időszak: a Megbízott által a szerződéssel vállalt szolgáltatások
elvégzésének periódusa'

Megbízott: a Kúlönös szerződési feltételekben ekként meghatározott, a szolgáltatások
teljesítésére köte1es fél.

Megbízísi díj: a Különös szerződési feltételek V. pontjában ilyenként megjelölt összeg'

1/2 - A szövegösszefliggés fuggvényében az egyes száÍn magában foglalja a többes szfunot is,
és fordítva.

l/3 - Személy alatt mind temészetes, mind pedig jogi személyek, továbbá jogi személyiség
nélkiili társaságok' gazdálkodó szervezetek is ért9ndők'

|/4 - Ha a Szerződést egy!él több nyelven is aláírják, akkor a kiilönböző nyelven aláírt
változatok közötti ellentmondiis esetén a magyar nyelvű változat az ilányadó. A Megbízott és
a Megbízó közötti íItisbeli kommunikáció nyelve _ amennyiben a jelen Szerződés másként
nern rendelkezik - a magrar.

l/5 . A szerződés fejezetcímei és címei csak a könnyebb eligazodtist szolgáljtik; a Szerződés
éíelmezésénél figyelmen kívü1 hagyandók.

l/6 - Amennyiben ajelen Szerződés elterően nem Tend€lkezik, nap alatt íaptári nap értendő.

(
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2. - Értesítések és írásbeli közlések

2./I . A Megbízóval töIténő kommunikációban' és az egyes feladatok elvégzése soráLÍI az
elektonikus utat kell előnyben részesíteni. A szeződés teljesítése solán a dokumentálás
elektronil'.us adatholdozókon töÍténik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek
kinyomtatásla, amelyet személyesen vagy postán kell eljuttatni a felek Különös szerződési
feltételekben meghatározott címere. Amerrrrlben a felek eg}'másnak faxsziínot is megadtak,
ezen kommunikációs eszköz is igerrybe vehető. A téíivevényes ajánlott levél a feladása utáni
ötödik napon akkol is átvettnek minősül' ha a mlísik fél' báÍmely okból is' nem veszi aá át'
valamennyi írásos konrnunikációban fel kell tiintetni a szerződés fedőlapon szereplő
elnevezését és számát.

2/2 - Amennlben a szeződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció
megkiildésére határidőt szabtak, a határidő betaItottnak tekintendő, ha azt a határidő utolsó
napján 24.00 óráig téÍtivevényes' ajánlott küldeményként feladták.

2/3 . A napokban megadott hatlíridők első lapja az a lap, amely a hatlíridő sziímítlisán okot
adó esemény napját követi' Amennyiben a határidő utolsó napja nern magyarországi
munkanap, a hatríridő az azt követő első magyarországi munkanapon jár le.

2l4 - E|téÍő rendelkezés hiányában a
ltozzájálllást, jóváhagyást, igazolást vagy
foglalni.

2/5 - A szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelen néIkil íIásban meg kell erősíteni.

A MECBiZó JoCAl Es KoTELEZETTsECEl

3. - Általános jogok és kötelezettségek

A Megbízó a Projekt megvalósítása solán a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket
megadja és lészt vehet a Megbízott által kezdeményezett eljárásokon és egyeáetéseken. Ezen
tulmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a Szolgátatások teljesítését.

4. - Táj ékoztatás

4/l - A Megbízónak megfelelő időben át kell adnia a Megbízott részere a Szerződés
teljesítéséhez sziikséges és rendelkezésére al1ó információkat és/vagy dokumentációt. A
Megbízott köteles az így kapott dokumentumokat a Szeuődés megszűnésekor visszaadni a
Megbízónak.

4/2 - A Megbízólak lehetőség szerint együtt kell múködnie a Megbízottal a Szeződés
teljesítéséhez szükséges olyan információk megszerzésében' amelyeket az utóbbi indoko1tan
kerhet tőle'

5. - Megbízó eryüttmííködési köte|ezettsége

5/1 - A Megbízó a Szerződés teljesítése érdekében egÉttnűködik a Megbízottal.

SzeÍződés szerint előírt bármilyen éfiesítést,
utasítást indokolt késedelern nélkiil írásba kell

M
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A MEGBÍZoTT JocAI És KoTELEZETTsÉcEI

6 - ÁltaláÍos köte|ezettségek

6/l - A Megbízottnak szakégtől elvárható, fokozott gondossággal, a legiobb szakmai
gyakorlat szerint kell teljesíteníe a szolgáltatásokat.

A Megbízott köteles minden, szakcégtől általában elvárható intézkedést megtenjli a Projekt
határidőre történő, müszakjlag kifogástalan és költségeiben leggazdaságosabb megvalósítása
érdekében.

6/2 - A Megbizottnak be kell taItania a Megbízó által adott utasításokat. Ha a Megbízott
megitélése szerint az adott utasitás nillepi a szerződés kereteit vagy a Megbízó szakszenitlen
vagyjogellenes utasítást ad vagy azza| szenben egyéb fenntaltálsa van, akkor az adott utasitás
kézhezvételétől számitott 8 napon belül értesitenie kell a Megbízót, feltárva az adott
utasítással szembeni ferntartásait. Amerrrrlben a Megbízó az utasítást a Megbizott
éÍtesítésében foglaltak elIenére megerősíti, a Megbizott _jogszabályi kivételektől eltekintve -
köteles az adott utasítást végÍehajtani.

6/3 - Ha a Szolgáltatásokat vállalkozóként több kü|önböző, önálló szelllély látja el, azok
felelőssége a szepődés teljesítéséért egyetemleges. A jelen Szerződés értelmében a
képviseletiikÍe jogosult személy jogosult jo8[llatkozatokat tenni és kötelezettséget vállalni
valamennf' a Megbízotti oldalon álló személy képvise|etében'

7. - Magatartási szabá|yok

7/l - A Megbízottnak mindenkor lojálisan, mint a Megbizó megbíáató tanácsadója, szakmája
etikai és egyéb szabályai szerint, megfelelő diszkéciót tanúsítva kell eljátnia' A Megbízó
nevében kötelezettséget annak előzetes íriisbeli hozzájárulása nélkiil nern vállalhat'

7/2 - A Megbizott és valamennyi Közreműkódője titoktaItási kötelezettséggel tartozik a
Szerződéssel kapcsolatban tudomására jutott valamennyi információ, megoldás' adat és
dokumentum vonatkozásában a Szerződés időtanama alatt és annak teljesítése után.
Amennlben a Megbizó nem adja előzetes írásbeli hozzájárulását, . jogszabályban előírt
kötelezettség kivételével - sem a Megbizott, sem Közreműködői nem k<jzölhetnek a
Szerződéssel kapcsolatos, a fentiek szerinti infoÍmációt harmadik személlyel ill. nem
hoáaüák azokat nyilvánossága. A Megbízott és Közreműködője a Szerződés keretein Kviil
nem haszÍtálhatja fe| a szeÍződés teljesítése céljából készített taÍrulmányokat' terveket, az
e|végzett tesztek és kutatások eredményeit.

&- Összeférhetetlenség

8/1 - A Megbízott és Közleműködője olyan tevékenység ellátását nem vállalhatja, amely
sértheti vagy veszélyeztetheti a Megbizóval szembeni kötelezettségei teljesítését. E
rendelkezés megsatése esetén a Megbízó jogosult a szerződést - a Megbízottal szembeni
kárt&ítési kötelezettség nélkül _ azonnali hatállyal felmondani.

8/2 - A Megbízottnak minden szÍikséges intézkedést meg kell tenni annak erdekében, hogy
megakadályozza vagy megsziintesse azokat a he|yzeteket, melyek lehetetlenné teszik vagy
veszélyeztetik a Megbízott vagy Kózremúködői részéről a Szerzódés objektív és pártatlan
teljesítését. Ennek keretében a Megbízott _ a je|en szerződésbe és/vagy a Kbt.ben foglalt
egyéb lendelkezések betaÍtásával . klírtalanitási igény nélktil köteles összeférhetetlenné vált
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Közreműködőjét haladéktalanul kicserélni. A szerződés időtaÍtama alatt brirmilyen
összeférhetetlenségi köriilmény felrnerülése es€tén haladéktalanul értesiteni kell a Megbízót'

8/3 - A Megbízó megvizsgálhatja, hogy az összeférhetetlenség elhárítására tett intézkedések
megfelelőek-e, és előírhatja további intézkedések megtételét.

8/4 - Amennlben a Megbízott az összef&hetetlenséget a fenti rendelkezések ellenére nem
sziinteti meg, a Megbízó jogosult a szeÍződést - a Megbízottal szembeni kártérítési
kötelezettség nélkiil _ azonlrali hatállyal felmondani.

8/5 . A Megbizott és Kózreműködője a Projekttel kapcsolatbal csak a szerződés keretein
belül mÍÍködhet közre. A Szerződés hatálya alatt a Megbízott és Kózrerníiködői nern
végezhetnek olyan üzleti, gazdasági tevékenységet, amely soriín kapcsolatba kerülnek a
Projekt kivitelezésében, megvalósitásában közreműködő vállalkozókkal, szálítókkal vagy
azok bármelyik a|vállalkozójával, egyéb közremííkódőjével. Amennlben a Megbízott va8y
Közreműködői a vállalkozói, szállítói ajánlat Megbízó részére történő benÉjtásakor' a
Szerződés vagy a vállalkozási, szállítási szerződések aláírásakor az előbbiekkel iizleti
kapcsolatban állnának, azt kötelesek írásban a Megbízónak bejelenteni és á Megbízó kérésére
azt haladéktalanul megsziintetni. Megbízott sem a vállalkozótól, szállítótól, sem az
alvállalkozóldól vagy egyéb közreműködőktől semmifajta előnÍ, szolgáltatást nem fogadhat
el, és ezen rendelkezéseket köteles a Közreműködőivel is betartatni. A jelen pontban foglaltak
megsértése súlyos szerződésszegésnek minösül, aÍnel}Íe tekintettel a Megbízó jogosult a
Szerződést a Megbízottal szembeni kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal
felmoídani.

9. Ilformációnyújtás

9l| - A Mepsizó kérésére a Megbízott ki'teles haladéktalanul információkat adni a
szolgáltatásokÍól. A Megbízott a Szolgáltatásokkal kapcsolatos fontosabb eseményekről,
nehézségekől a Íendszeres irásos jelentésein tulmenően is _ folyamatosan tájékoztat]a a
Megbízót' A Megbízó bármilyen infoÍmációt bek&het a Megbízottal, és jogosult azokat
ellenórizni '

9/2 - A Megbízott a Megbízó igényének megfe|elő határidőben adatokat szolgáltat, illetve
Íésá vesz a Projekttel összefig8ésben a Megbízó által készítendő jelentések, tájékoztatók
összeállításában.

9/3 - A Megbízott a Szolgáltatások teljesítésekol köteles a PÍojektre és a Szolgáltatásra
vonatkozó valameÍmf tervet, iratot, dokltÍnentációt, stb. jeg}zék szerint átadni a Megbízónak.

l0 - Dokumentáció és műszaki tervek

A Megbízottnak minden dokumentációt és műszaki t€rvet a Megbízó szrímára elfogadható,
általánosan elfogadott és elismeÍt ÍendszeÍeket alkalrnazva kell elkészítenie, figyelembe véve
a legújabb tervezési szakmai szokásokat'

l1- Közremúködők és fe|szerelések

11/l - A Megbízottnak biztosítania kell Közrernúködői sziLÍnáÍa azon eszközőket és
felszereléseket' aÍnelyek leginkább elősegítik a szolgáltatások hatékony teljesitését.
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l2. A KözrerÍiiködők megváltoztatása

1211 - A Megbizott csak a Megbízó előzetes íÍásbeli jóvlíhagyásával és a Kbt' rendelkezései
szefint váltoáathatja meg a Szolgáltatások körében eUáÍó Közreműkiidőit. E Íendelkezés
megséÍtése srÍyos szerz ődésszegésnek minősül és a Megbízónak, a Megbízottal szembeni
kártédtési kötelezettség nélkiil, a Szerződés azoDnali felmondásáÍa ad okot'

l2l2 - Amennlben a Megbizó megítélése szeIint valamely Közrernűködő a Szolgáltatások
teljesítését nem megfelelően végzi vagy valamely kötelezettségének nem tesz eleget, akkor is'
ha cselekménye vagy mulasztása a szerződés megszegésének körében még nem éÍtékelhető'
továbbá, ha kiválasztása nem a szetződés rendelkezései szerint töÍént' írrásban, indoklrással
keÍheti a Megbízottól a Közreműködő leváltását. A Megbízott haladékalanul köt€les a
kérésnek eleget tenni, és egldejűleg köteles gondoskodni a leváltott Közlemúködő megfelelő
pótlásfuól.

l2l3 - A Közreműkiidő helyébe lépő másik Közremüködőnek legalább ugyanolyan
képesitéssel és gyakorlattal kell rendelkeznie. mint amilyennel a leváltott Közremúködőnek
kellett rendelkeznie.

1214 - A Közreműködő leváltásával és pótlásával kapcsolatban felmeÍült költségeket a
Megbízottnak kell viselni.

1215 - A Közrerníiködő a szolgáltatások teljesítéséhez további Közreműkódőt nem vehet
igénybe.

13 - A Megbízott felelőssége az igénybe vetÚ Közremiíködőkért

A Megbízott fele|ős Közreműködói magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok a
Megbizott magatartása vagy cselekedetei lettek volna. A Megbízónak valamely Közreműködő
igénybevételéhez adott hozzájárulása nem mentesiti a Megbizottat a szeÍződés szerinti
kötelezettségei és felelőssége alól.

A sZERzoDÉs TELIESiTÉsE

l 4- Nyilvántartások

14/1 - A Megbízottnak pontos és rendszeles nyilvántartásokat ke1l vezetnie a
szolgáltatásokkal kapcsolatban keletkezett dokumenfumok vonatkozásában.

l4l2 - A szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos nyilvántartásokat a Szerződés teljesítésétől
számított 5 éven át (illetve amennyiben a hatályos szánvit€li törvény a nyilvántaÍtás részét
kepező valamely dokumentumra hosszabb megőrzési kötelezettséget ír elő, a törvényben
megjelö l l jdőlaíamon á|) meg ke|| őrimi.

1413 - Mind a szeflődés időtartaÍna alatt, mind pedig a nllvántartások megőrzési időtartaÍna
lejáÍatáig a Megbízottnak lehetővé kell tenni a Megbizó. az ÁllaÍni Szrimvevőszék, az Európai
Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső
ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az 1992. évi xxxvlll. törvény szerinti
fejezetek ellenőrzési szeÍ\/ezeteí, a KincstáT, a Kohéziós Alap trányitó Hatóság, a Kohéziós
Alap Közreműködő s'zeÍyezeÍ'' a kifizető hatóság, valamint a Kbt. és az államhríaartásról
szóló |992. évi xxxVIII. töÍveny szerinti bármely egyéb illetékes ellenőÍzó szeÍvezet
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tiirvényes vagy meghatalmazott kepviselőinek a szolgáltatásol.}toz kapcsolódó
nllvíintaltiisok' számlák' a szolglíltatlísok megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok
helyszinen történő ellenőrzését vagy kön}.r'vizsgálatát, azokól másolatok készítését vagy
rendelkezésre bocsátását'

l5- Közbensö jelentések és záróje|enlés

l5/l . A Megbízottnak a Szerződés teljesítése során jelentéseket kell késziteni. Ajelentéseket
olyan formában kell elkésziteni, ahogy azt a Megbizó kéri.

15/2 . A Szerződés Teljesitési időszakának vége előtt a Megbízottnak zárójelentést kell
összeálítania. Amennlben alkalmaáató, a zárójelentés mellé kfitikai tanulmany kell
mellékelni azokól a jelentős problernákról, amelyek a szolgáltatások megvalósítrisa sorrín
felmeÍültek.

16- AjeleDtések és es''éb dokumeltumok jóváharyása

16ll - A Megbízó a Megbízott által összeállitott és elküldött jelentések és egyéb
dokumentumok jóváha9y ásáv a| igazolja azok szerződésnek való megfelelését.

1612 - A Megbízónak a kézhezvételtől szímított 30 íapon beliil értesítenie kell a Megbizottat
a részére kiildött dokumenfumokat vagy jelentéseket érintő döntéséÍől. Elutasítás esetén
dóntését indokolni köteles. A zá(ójelentés esetében a fenti határidő 60 nap. Ha a Megbízó
határidőn belül nem tesz észÍevételt a dokumentumokÍa vagy jelentésekÍe, a Megbízott
k&heti azok írásbeli elfogadását' Ha a Megbízó az irásbeli kérés kézhezvéte|étől számítoí 45
napon belül sem tájékoztatja a Megbízottat észrevételéről, a dokumentumokat és jelentéseket
elfogadothak kell tekinteni.

16/3 - Ha egy jelentést vagy dokumentumot a Megbízó a Megbízott által végehajtandó
módosításoktól fiiggően hagy jóvá, a Megbizó a kért módosítások vé$ehajtlisfua határidőt íÍ
elő.

17. A szerződés során készített jelentés€khez és dokumentumokhoz fűződő jogok

l7ll - Minden jelentés és dokumentum, így például a te*epek' diagammok, mjzok,
specifikációk, tervek, statisztikák, szfunítások' adatbázisok, szoftveÍek és az ezeket
a\áltfuÍ\aszÍó nllvántaÍtások, amelyeket a Megbízott a szerződés teljesitése soflín állított
össze' keszített el vagy jutott a biÍtokáb4 a Megbízó kizárólagos tulajdonát képezik. A
Megbízottnak a Szerződés bármilyen okból való megszűnésekor át kell adnia a fenti körb€
taltozó minden dokumenfumot a M€gbízó részér€' A Megbízó a terveket és a teÍvek alapján
elkészült létesítményeket szabadon átalakíttathatja és átépíttetheti. A Megbízó előzetes
irásbeli jóvrihagyása nélkiil a Megbizott a szerződés teljesítése során összeállított, készített
vagy birtokába jutott dokumentumokat nem hasznlílhatja fel a Szerződés teljesítésétöl eltéÍő
célra. Megbízott minden, a jeleÍ pontba foglaltak alapjál esetlegesen megillető jogdíj és
egyéb igényeilől kifejezetten lemond' Jelen joglemondás ellenértékét a felek a Megbízási dij
meghatározásánál kifejezetten fi gyelembe vették'

|.1l2 - A Me9bízott nem publikálhat cikkeket a szolgáltatásoktal kapcsolatban, nem
hivatkozhat azoka harmadik szeÍnélyek részére n}aijtott szolgáltatások sorlin a Megbízó
előzetes íÉsbeli jóváhagyísa nélkiil.

1713 - A szerződés teljesítése során keletkező bármilyen szellemi alkotáshoz fiíződő (szeÍzői
jogi' iparjogvedelmi' stb.) jog a Megbízó kizírólagos tulajdonát kepezi, a vagyoni jogok a ^
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Megbizót illetik meg, aki ezeket (fe1)használhatja, közzéteheti' továbbadhatja' vagy belátása
szerint átengedheti, átruházhatja ftldrajzi vagy brírmely mlís koÍlát nélkül. A vagyoni jogok
ellenéÍtékét a felek a Megbizísi díj meghatriÍozásánál kifejezetten figyelembe vették'

18- Fizetés

18/1 - A díjfizetés esetén követendő e|járásról a Különös szerzódési feltételek rendelkeznek.

|8/2 - A Megbízó fizetési kótelezettsége teljesítettnek minősül azon a napon, amikor a
Megbizó szé-lr'láját a bankja megterhelte. Amennlben a Megbízó a kiszámlázott összeg
bármely részét vitatja és erről a Megbízottat éÍtesíti, a Megbízó további tájékoáatást va8y
javitást kérhet, amel}nek a Megbizott 30 napon belül eleget kell, hogy tegyen. A fizetési
határidő az (adott esetben új) szátnla elfogadásától újrakezdődik.

18/3 - A Megbízó a kiÍizetéseket folintban teljesíti.

l8/4 - A végszrimla kifizetése _ amennyiben a Pénzügyi ütemterv elteÍően nem Íendelkezik
a Megbízottnak valamennl szolgáltatás teljesítésétől és a szolgáltatások befejező ütemének
vagy utolsó részének a Megbízó általi jóváhagyásától fiigg' A végszámla kifizetését csak
azut.ín lehet te1jesíteni, hogy a Megbízott benÉjtotta a zirójelentést és azt a Megbízó
elfogadta-

l8/5- A következő események bekövetkezése és fennállása eseten a Megbízó a Megbízott
írásos é.rtesítésóvel, Íészben vagy egészben visszataÍthatja a Megbízottnak járó kifizetéseket
oeszámítás a|apján, figyelemmel a Kbt. 306/'4. $ (2) bekezdésére), vagy lehivhatja a Különös
szerződési feltételekben meghatározott teljesitési biáosítékot:

a) a Megbízott valaÍnely Szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget;

b) bármely egyéb' a Megbízott érdekkörében felmerülő körülmény, amely a Megbízó
vélemerrye szeált akadályozza vagy veszélyezteti a Projekt eredmenyes
teljesítését'

19. A Megbízott tartozásainak visszafrzetése

l9l1 - A Megbízott az ezjÍényí felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles
visszafizetni azon összegeket' mglyeket a Megbízótól a neki a szerződés szerint járó összeg
felett kapott.

l8/2 - Részletfizetés esetén a fizetés összege először a költségeke, azután a kaÍnatÍa' végiil a
visszafi zetendö összegre számo|andó el.

l9l3 - A Megbízó a Megbízottal szembeni követelését beszáÍníthatja bámely, a Megbízottnak
fizetendő összegbe'

20- A szerződés módosításai

20/l . A szerződés biírmely módosítását kizárólag a Kbt. Iendelkezéseivel összhangban,
íÍásbaÍI, a szerződéssel azonos módon lehet megkötni.

20/2 - Ha a váltoáatás a Megbízott erdeldcörében álló okból vagy szerződésszegése miatt
szükséges, a változtatás okozta valameÍmf költséget a Megbízottnak kell viselnie.

2o/3 - A módositott Szerződésre a szerződésmódosííással nem érintett valamerrnYi
rendelkezése megfelelően irányadó.
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2014 - A Megbízott köteles írásban &tesíteni a Megbízót a Ktilönös szerződési feltételekben
megadott kapcsolattaltójának iu' kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá
bankszímlája száÍnlínak megváltozásáról.

sZERzoDÉsszEcÉs Es A szERZóDÉs MEcszL]NÉsE

21. Szerzódésszegés

2|/| - A fél szeÍződésszegést követ el, ha nem teljesíti a SzeÍzódés szerinti kötelezettségeinek
bármelyikét.

2112 - A feleket teljes körű káÍtérítési felelősség teÍheli a szerződés megszegésééit.

2ll3 - valamennl olyan szerződésszegés, amely esetében a Szerződés felmondásra ad
lehetőséget' súlyos szerződésszegésnek minősül és viszont.

22- Kés€delmes teljesítés

2211 - Késedelmes teljesítés esetén a Megbízott a késedelem minden napja után a Különös
szeződési Feltételekben meghatáÍozott ménéIai kötber megfizetésenek kötelezettsége terheli.
Ez a rendelkezés nern zrírja ki a Ptk. késedelmes teljesílésre vonatkozó rendelkezéseinek
megfelelő alkalmazását.

22/2 - AÍnet.í)yibeí a fizetendő kötb& összege eléÍi vagy meghaladja a nettó vállalkozási díj
Ioyo-áÍ, a Megbizó _ a Megbízottal szembeni klírtérítési kötelezettség nélkiil _ azorurali
hatíllyal felmondhatja a Szerzódést vagy lehívhatja a Küliinös szerződési fe1tételekben
meghatáIozott teljesítesi biáosítékot.

22/3 - A'N'egbizó éryényesítheti kötbel feletti kárának megtérítésere vonatkozó igényét is.

23- A Szerződés felmondÁsa a Megbízó részéről

2311 - A Szerződésben meghatározott azoÍmali hatrilyú felmondási okok mellett a Megbizó a
Megbízotthoz intézett nllatkozattal felmondhatja a szerződést ugyancsak azonnali hatállyal,
ha:

a) a Megbízott szerződéses kötelezettségeit ismételten megszegi és ezzel a Projekt
(hatáÍidőle történő) megvalósulását veszélyezteti;

b) a Megbízott a Megbízó által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a
felhívásnak, hogy szeÍződésszerÍi kötelezettségeinek tegyen eleget;

c) a Megbizott ismételt felszólítás ellenere vagy a Megbíző által meghatáfozott
határidőig nem teljesíti a Megbízó által adott utasításokat;

a Megbízott fizetéskeptelenné válik, csőd., felszrímolási, végelszrímolási
eljárás indul vele szemben, felfiiggeszti gazdasági tevékenységét, besziinteti
kifizetéseit;

jogeÍős elmarasáaló hatiírozatot hoznak a Megbízott szakmai tevékenységét
érintő szabálysértés vagy bÍíncse|ekmeny miatt;

d)

a.,
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más közbeszerzési eljfuásban a Megbízott hamis adatokat kózőlt vagy az
euáÍás nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget;

g) á Megbízott nem biztosítja az előíÍ biztosítást' vagy a biztosító tevékenységi
engedélyét elveszítette vagy fizetésképtelenné vált és a Megbízott
haladéktalanul nem köt újabb biÍosítást;

h) az adott kötelezettsége előírt teljesítési határidő glőtt nllvanvalóvá válik'
hogy a Megbízott a munkát csak szá'noftevő késéssel vagy a fogyatékosság
kiküszöbőlésére tlizött méltányos hatfuidő letelte el|enere is _ hibásan fudia
elvégezni.

2312 - A felmondási nyilatkozat csak a hatályosulása idején folyamatban Iévő flizis
megkezdésének idópontjáÍa visszaÍnenőleg szünteti meg a sze.ződést.

2.| - A Szerződés felmondása a Megbízott részéről

A Megbizott a Megbízó részere kiildött nllatkozattal felmondhatja a szerződést, ha a
Megbízó ínisbeli felszólítlás ellenere nem fizeti meg a Megbízó által elfogadott teljesítés után
járó összegeket azok esedékessé válásától számított l80 nap eltelte után sem.
A felmondás a Megbízó áttalikézhezvételtőI szimított 90 nap elteltével válik hatályossá.

25. Kártalanítás

25/1 - A Megbizottnak kírtalanítania és lehetőség szerint mentesíteni kel| a Megbízót,
annak megbízottjait és alkalmazottait minden perrel' igennyel, vesaeséggel és kárral
szsmben, amely

a) a Megbízott tevékenységéből vagy mulasztrísából ered a szolgátatások
teuesítése soriin' és amely szabadalmaklcal' védjeg]ekkel vagy a szellemi
fulajdon egyéb formáival kapcsolatos jogszabályok, hatósági rendelkezések
vagy haÍmadik személyek jogai megsénéséből származik vagy

b) abból származik' hogy a Megbízott n€m teljesítette kötelezettségeit, feltéve,
hogy a Megbízó a Megbízottat éÍtesíti az ilyen perekől, igenyekről,
veszteségekről vagy káÍokól legkésőbb 30 nappal azután, hogy tudomást
szerez ezeklől.

26- Vis maior

26/1 - EEik fél sem követ el szerz ődésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior
akadályozza me8, amely a Sza.ződés aláírásának időpontja után következett be.
26/2 - ,,Yis maioí' alatt énendők kiilönösen elemi csapások, sztrrijkok vagy egyéb
munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélkÍili háboruk, blokádok, zendülés'
lázadás' járv{inyok, fi'ldcsuszamlások, |óldrengések, viharok, villámcsapások, áradások,
zavaÍgiások' robbantások, valamint egyéb hasorrló, előre nem látható események' amelyek
mindkét fél eldekkörén kívül meÍülnek fel és amelyeket a fe|ek kellő gondossággal sem
tudnak kikiiszöbölni'

\^

--?r I
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2613 - Ha az egyik fél ,,vis maioÍ', miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tegyen annak
érdekében, hogy az akadáyoztatás hatásait elháÍítva minimális késedelemmel teljesíteni fudja
szerződéses kötelezettségeit.

2614 - Ha yalamelik fél úgy véli' hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek
kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal éÍesítenie kell a másik. felet, megadva a
körülmények jellegét, f€ltehető időtartamát és valószínű hatását' Ha a Megbízó írásban
rnásképp nem rendelkezett, a Megbízottnak fol}'tatnia kell a SzeÍződés szerinti
kötelezettségeinek a teljesítését' amennyire aZ a gyakoílatban ésszeníen megvalósítható.

26|5 - Ha a vis maior ködlmények l80 napon át megszakítatlaÍul fennállÍak, bámelyik
félnek jogában all a Szeződést 30 napos felmondási idővel megsztintetni'

A VITAK RENDEZÉSE

27- Á viták rendezése; irányadó jog

2,]l\ - AMegbizónak és a MegbízottÍak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy békés úton
Iendezzenek a szerződéssel kapcsolatban bámely vitát, amely közöttiik felmedl.

2,712 - Ha yitás ügy melült fel, a szeÍződő felek írásban éÍtesítik eg}mást a vitás ü8}Te
vonatkozó véleményiikről, valamint az áitaluk lehetségesnek tartott megoldásokról.
Bfumelyik fél kerheti, hogy a vita Imdezése céljából egyeáesseíek. Amennlben a békés
rendezésre ilán}uló kísérlet nem sikercs vagy a rendezési kérésre a fél nem válaszol a
megadott hatfuidőn belül, brírmely fél jogosult a vita rcndezése érdekében bírósághoz
fordulni.

2,713 - BáÍÍnely vita eldöntésére, amely a jelen Szerződésből vagy azzal összefiiggésben,
annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban
keletkezik, a Szeződő felek alávetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett
szervezett Állandó valasztottbíróság kizárólagos döntésének' hatáskörének azza\, holy a
választottbíróság a saját EljáÍási szabáIyzata szeÍint jár el. Az eljaró választottbírók szríma
háror,n. Az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni'

A s/er7ödesre a magyar jog az irán1adó'

t
.il,
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2. SZ. MELLÉKLET

uűszaki leirás

Projektmenedzseri tevékenység ellátása Kétegyháza Nagyközség szenn).vízhálózatanak
bővítése, II. ütem tfugyú p.ojekt tekintetében:
A projektmenedzseli feladatok ellátása körében a nyertes ajánlattevő feladatai:

Tenderdokumentációk összeállítása a közbeszerzési szakértőve1' valamint az ajánlatkéIő
altal kinevezett témafelelőssel együtbnűködésben.
- A közbeszerzési eljárások lefol}'tatásának koordinációja együttműködésben az
ajrínlatkérővel, illetve az ajanlatkérő á1tal kiváIaszÍotÍ közbeszeüési szakértővel'
_ A plojekthez kapcsolódó szerződések megkötésének koordinációja' előkészítése.

A projekt közremíiködőinek (beszállítóinak) koordinációja, közöttiik és az ajén|atkérő
közötti kapcsolattartás' . szervezési feladatok és egyeztetések lefol}tatása.
- Allandó beszámolási tevékenység az ajánlatkéIő kapcsolattartója részere az alvállalkozók és
beszálítók tevékenységével és előrehaladásával kapcsolatban.

A projektpartnenel való kapcsoiattaltás, paItner részéről szükséges dokumentumok
beszerzése, paItner által vállalt feladatok végehajtásának sziímonkérése' ellenőrzése'

A projekt lebonyolítása soÍín szükséges adminisztrációs feladatok ellátása, illetve
koordináása.

Folyamatos kapcsolattartás az ,'Energia Központ'' Ener8iahatékonysági, Kőrnyezetvédelmi
és Energia Infomációs Ugyrrókség Nonprofit Kft'' rnint ktjzreműködő szervezet eITe a
feladatra kinevezett pro'jektmenedzserével. HíIek, változások, hatiíridők nyomon követése,
ezekől ajrírlatkérő megfelelő időben történő tájékoztatása'

Felmerülő problémák kezelésében ploaktív közreműködés.
_ A projek solán szükséges közbenső beszámolók' jeleÍtések, valamint a szakmai
elsziímolások elkészítése'
- Részvétel a projekt során megrendezésre kerülő workshopokon' szükség szerint előadások
megtaftása.

A kiírásban szereplő feladatok teljesítését bemutató lészjelentések és végső jelentés
elkészítése.
- A jelentések és beszámolók hián}pótlásainak teljesítése (a plojekt zárásának időpontjától
fiiggetlenül).
_ Projekttel kapcsolatos teljes dokumentáció (bonyolításokhoz, elszámolásokhoz'
,jelentésekhez kapcsolódó anyagok) átadása az ajánlatkérőnek'

Az ajánlatkérővel egyeztetett időpontokban egy fő projektasszisztens jelenlétének
biztosítása az aiánlatkérő székhelvén.

h.
7 :Íúu|



3. SZ. MELLEKLET

Pénzüsr'i ütemterv

Á Szerzódés teljesitésének a fázisaihoz igazodó dijaás
@ázis alapú kifizetés)

Mértéke Esedékessége

Altaliínos menedzsment 20 1 1 .
11. sz. résszrámla) 35 0/. |01 l. noveÍnber 30

{ltalános menedzsment 20 1 2.,2' sz. résszámla) 35 yo 1012. augusztus 05.(a 2. PEJ
)envlíitlísakor)

A.ltárános merredzsment 201 3.
vésszfunla) 301/.

|013. febru.ír 28. (a zPEJ.el
)sviitt nYúitható be)

DSSZeSen: 100 v.

r'7 7h
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4. sZ. MELLÉKLET

Ajánlattételi nyilatkozat

A
tí\

ln l
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AJÁN  !AT |  l {  Y  I l  A  Tí  o zAÍ

vá||.lkozási 5z.n6dés 
"Kétegyhá'á 

N.gykötség s'ennyvízhá|óz.táhak bővítés€, ||. ot€m" láÍEyú
beruhátás m*való5ításáho' szükséges proJékthenedlsmenii Íc|.datok e||átásárá.

A|u|íÍottWK InnosYíem Kft. (1134 audapest. Pettantyús u.7') társasáB (.ján|attevó), me|yet
képvis€|: Dr. Majo. Ve.on.:a

L,

a t  a | ább i  nv i l a t ko ta to t  t e s s ! ük :

Megvizstá|tuk és fen.taÍtás vaty koÍlátozás nélkü| e|fo8adjuk ó fent h.vótko.ott kózbes.enési
e|jáÉs aján|ati doklmentációjának fe|téte|eit' Ki.ielentjük. ho8y amennylben mint nyerles
a'ián|átievő kivá.asztás.a kerü|ijnk, az aián|ati dokumentációban fotla|t lzo|gáhatást a!
ajánlátban me8hatáÍozott dÍjért szerződésszerüen te|jesítjük'
E|Ío8adjuk, ho8Y amennyiben o|yan kitéte|t tettünk a.ián|atunkbón, am| e||entétben van az
ajá n Iati d okUm entá.ióva I vagy a2ok bármeIy feltéte|éve|, akkor az aján|atunk é.vényteIen'
E|tekintÜnk sáját szerződésrs fu|Éte|eink alka|m6zásátó|, és e|foBadju* az ajá.|ati
dokJmentác|ób.n |év6 sz€nódés.tervezetet é5 szerzódéses Íe|téte|eket a sreflódéskótés
a|.pjáu|'
Az aján|at benyújtásává| kUé|entjij& ho8y álhennyiben nyertes aján|attevónek nyilvánÍtaÉk
bennünkét, akko. a szerzódést megkötJük, é5 a 5zerz6dé5t telje'ítjÜk az ajá.leti
dokumentációban é5 az aján|atunlban |efektetette| sreÍint.
Tudatában vagyunk annak, hogY kt''ös aján|at esetén a kózösen aján|atot tevók s'emé|ye nem
vá|tozhat sem a közbeszer.ési e|.iárás, sem ar annak a'apján megkótótt szerződés teljesítése
so.áh' Annak |s tudetában va8yunk, hogy a kij!ós ajén|attevők e8yetem|egesen fe|e|6sek mind a
kózbesze r!ésl e|já És, mind az.nnak eredményeként me8köti'tt sze126d é5 te|jesítése soén.
Tudomásu| vesszük, bo8Y aménnYiben mint nyeftes aiánlettev6l szeÍződést kötünk, kötelesek
v38yunk azokat a sz.kértóket a szenődés te|iesítése soén Íende|kezéire bocsátani, akketje|e.
aján|atunkban megneveztÚÓk, tekintette| áría, ho8Y eu a köte|eu ettsé8ünl srer.6déskö1é5i
feltéte|n.k minó5!|.

z,

3.

4,

7' Nyi|atkozunk a Kbt' 71. 5 (1) bekezdés a) pontja a|apján, ho8y a kózbeszerzés tárgyának
a|ábbialóan meghatározott részeive| ósszefügtésben a közbesnerrés értékének tÍz száza|ékát
meg nem ha|adó mé.tékben a|vá||a|lozóve| s.eÍz6dést kótünki

A k{izboszerrés azon lésze,
ámel|yel ósszeBgBé5b€n a

kőzbeszénés éítélénrk 1o9Gát
nem m€gha|adó''r&ékbcn

sreflódéí |og kótni

A.\n

4rl
.Y,U)

A közbeslerzés éítékén.k l09&á. nem m€8ha|adó
mértákben |8énybe venni kíváít 3hál|a|kozó neve es

.íme. aínennYlben ar alka|marsá8l
lógeté|méível(oek v.|ó írrcBíeleleshQ l8énYb. v.s:t



NYi|atkozunk a |(bt' 71' 5 (1) bek€zdés bl pontja alapján, ho8y á 52enódé5 te|jesítéséhez.
közbeszer.és értékénel lo'&át methaladó mé.tékben az a lá bbi a|Vá||alko'ókat kívá njuk igénYbe
VennÍ, feltljntétve az a|vá||a|kozók me||ett a *iizbes.eízés tárÉvának alon résrét i5, ame|ynel
telje3ítésében a megielö|t6lvá||al*o.ó közremüködik:

A kö!besz.r.&
értékének 109."át

rnegh.ladó $rérté|Óen
igé.Yb. venni |dvánt

a|vá|laIkozó

A közbeszerzés azon 'ésre, ame|lYe|
összefüggésben a }örb€s!€rté! értékének
10%.át meghaIadó rÍté.tétbén szenódést

Ío8lóth|

A te|iesítés
aránya (%}

9. Nyi|atkozunk a Kbt' 71' s (1} bekezdés c) pontja alapján, ho8Y a szeruődés te|jesítéséhez az
a|ábbi erőfoÍÉst nyÚitó sueÍve'eteket kívánjuk |ténYbe venn1:

Er6forrá5t biztosító
szeNelet me8íeve!é.e

Az a|ke|massági Íelté1oll amejynek igó&|ásához az
érőfor.ást |génybe veszl

10. NYilatko'Unk a Kbt. 70. 9 (2} bekezdése a|apján, hogy az ajánlattcv6
középvá||a|kozá5okró|, fej|6dé5ük támogatásáró| 5zó|ó tiiÍvény
'h ikrová ||a Iko2á5na k/!i'y!!]b]|!9!ii'!g!,/kö2épvá ||aIkozásnak. minő5üI'
Nyi|átkozunk a Kbt' 72.9. a alapján. hogy aján|atlnk mettéte|e során figye|emb.
mu.kavá|lalók véde|mére é5 a mu.kaÍe|téte|ekre Vonatkozó e te|iesités he|yén

ki+ és
szerint

v.ttük a
hatá|Yos

11 .

líjte|e'ettségeket'

Budapest' 201l. szeptembeÍ 19.

b.
3r

t'

lMaJorVeronlka

. A nem klván| sztveg tlrlondó!

-f
7*-



Ájónlattevői nyi|atkozat a Kbt. 67. s (3) d) tekintetéb€n (szakértők)
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NY ITAT (OZAT3

á közbesze.rés€k'ő| 5zó|ó 2003. évi cxx|x' töNénY (Xbt.)

67.. (3|bekezdés d| pontje tek|ntetéb€n

VálIalkotásiszérz6dé5,,Kéte8Yháza Ná8Ykö'ség sren.wílhá|óz.tánek b6vítéJe, ||. ütem,,tárgYú
beruhárás metvaló5ításáh32 szilkséges p.oiektrnenedzsmenti fé|ádatok e||átá5árá.

Alu]irotl VT( |nnosystem Kft. (1134 BUd3Pest, Pattantyús u' 7.) {képviseli: Dr. M.jor Veronika) m]nt
aián|en.'rő Í közös ojónlattétel esetén o képvise,ó }, az aján|ati doklmentációban foEialt va|ámennyi
foÍnrai é5 ta.taImi kövételmény. utasítás, kikótés é5 m[iszaki |eínás Bondos áttekintése után a (bt. 67'
9 (3) bek€zdés d) pontjában fo8le|taknak megí.le|ően kUe|entem, hogy

a sze.ródés te|jesitéséb. a! a|ábbi s!.}éÍt6kel i||.tve vezetőket kívá.ilk bevonnl:

szakéÍtó neve A 9.erródés teüesÍtéséko. betólte ó
munkek6Í

L . Tóth zsuzsanna Projektmenedzser

A2 itt fe|tÜntetett szekértők véglettségének,
b€mutatiisát a2 ajánlatban .sa:o]t szakmai
tevék €ny'égeiketa 5zakmaÍ ajá. lattartaImazza.

Budapest, 2011. szeptember 19.

egYéb adatainak rész|etes
szo|Eáltatásban Vég.endd

képz€ttsé8ének
önéletrajzok,

ezető i8az8ató

n
\A

a í

Jl,tu-t

'A' aján|ailevótÖ||i ki'



6. sz. MELLÉKLET

Beszedési megbfuás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás' felhatalrnazó nyilatkozat a Kbt'
99.s (1) bekezdése alapján

0"-..

7 ű,)t



oTP BankNyrt Gyu|ri Fiók
(5700 G!'ula, Bodoky u. 9.)

Álulírott megbízorn/megbizzuk tnöket az a|ábbi me&ielölt fizetesi sáÍnlárt} terhére az alább
megnevezett kedvezmén}€zett által beDÉjtott beszedési megbiás(ok) teljesítésére a következőkben
foslalt feltételekkel:

Felhatalmazó |evól

Fizetó fél száDlatulaj donos megnevezése: Kétegyháza Nagyközség onkormán}zata

FelhatalÍnazássa] érintefi fizelési s2árnlájának
pénzforgalmi jelzőszáma:

r1133027-r5343549

Kedvezményezett neve: VTK Innosystem Kff.

Kedvezményezett fizetési számlájának
pénzforgalmi jelzőszáma:

10400164-505265ó5.545 1 1 008

A felhatalmaz.ís időtartama 2011. év novembef hó l6. naptól üsszavonásig*'

További feltételek*:

a) nem kerülnek meEhalározásra

b) beszedési megbizásonkénti felső értékhatár a teljesités pénmemétől friggően:

. . . ' . ' ' . ' . ' . . ' . ' . ' . ' . ' ' dev i zanem I so  k ód ja*

c) benÉjlísi 8},akoriság:............. ' . ..(pl. napi ' havi ' éü)

d) íedezethiány esetén a sorba állitás időtartams le8feljebb..'' nap

e) a felhatalmazís csak a Kedvezményezett irásbeli hozzájáÍulásával

Dátum: 2011. november 1ó.

Fentieket, mint a fizető fél szárr afulajdonos peízfoÍgalmi szolgíttqtója

Dárum: 2011. novembeÍ ./í6

IűsbáziDé
i szolcáltatosalbó z]oí.nn' . '

n:!!!.''1.!iú 
Ín',.. .'


