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Y
mely létrejött egyrészrol Pusztaszabolcs Nagyközség onkormányzata (címe: 2490
Pusztaszabolcs,Velencei út 2., Képviseli: Czompó Isfván polgármester).mint Megbízó

(^u

(továbbiakbanMegbízó) másrészrőla Target Consulting Tanácsadó és Szolgá|tató Bt.
(székhely:9700 Szornbathely,Söptei u. 66., telephely:1183 Budapest,Ráday Gedeonu. 1.
DlIlg',

cégjegyzékszám..
Cg'

18-06-l05370, bankszámlaszám..10104961.50720200-

01000001. Adószáma:2t93O287-2-I8,
Képviseli:Támis NorbertÜgyvezető).mint Megbízott
(továbbiakban Megbízott), Megbízó és Megbízott együttesen: Felek, közÓtÍ' az aiábbi
feltételek
me11ett.

1. A feladat meghatározász

l.l.

Szerződő felek megállapodnakabban' hogy a Megbízotta Megbíző megbízásábólHivatalos
Közbeszerzési Tanácsadótbiztosíta Megbízó alábbi közbeszerzésieljárásához:

Velencei u. 2, 113/1hrsz.ingatlanonlevo polgármesterihivatalbővítése
,,Pusztaszabolcs
* egyszerűkozbeszerzésieljárás''
Szerződő Felek megállapodnak,hogy a Megbízott2008.március i2-énbeadottajánlatajelen
Szerzodés elválaszthatatlan részét képezi, a Megbízott az aján|atában meghatározott
feladatokatláti a el ezen szerződéskeretében.

7.2.
szakértő
A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó a Megbízó közbeszerzési tevékenységének
támogatásátvégziel a fenti közbeszerzésieljárástilletően.
A Megbízott által biztosított Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó feladatait a 2003. évi
CXXX

törvény a Közbeszerzésekről (a továbbiakban Kbt.) 9. $ (2) bekezdésben

meghatározottaknakmegfelelően végzi. Megbízó a jelen visszterhes megbízási szerzodés
meghatározottkötelezettségének'
megkötésévelelegettesz a Kbt. 9. $ (1) bekezdésében
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Megbízott kijelenti, hogy a Kbt. 10. $-ban meghatározott

összeférhetetIenségi és

elfogultságikövetelményekvele ésaz á\ta|abiztosított
HivatalosKözbeszerzésiTanácsadóval
szemben nem állnak fenn' Ha ezen a követelményekbármelyike a munkavégzése
során
fogyatékosságotszenvedne,akkor arról a Megbízót haiadékta]anul
értesítiésa szerződéses
kötelezettségeinek
gondoskodik.
teljesítéséről
a Kbt. vonatkozórendelkezéseivel
cjsszhangban

1Á
LT.

A Megbízotta jelen szerződésszerintiszolgáItatást
teljesítia Megbízóigénye
foiyamatosan
szerint.A Megbízó kapcsolattartójaesetenként,
írásban.e.mail útján,vagy egyébmódon'
sürgős esetbenszóban közli a Megbízotta|az eIvégzendő
részfeladatot,
ésannakhatáridejét,
amit a Megbízott - a feladat kiadásától fuggoen - írásban,vagy szóban visszaigazol.
Visszaigazolás hiányában a feladatésannakhatáridejeelfogadoftnakminősü].

jogosult. A Megbízott a fenti feladataitsaját
A Megbízott minden esetben előteljesítésre
telephelyén
i lletveMe grendelő tel ephelyénv égzi.

1.5.
A Felek jelen megállapodás teljesítése
érdekében
együttműködnek,így kötelesek egymást
minden olyan tényrőléskörülményről haladéktalanul
amely jelen megáilapodás
tájékoztatni,
teljesítésével
bármineműkapcsolatban
van'

2.Díjazás
2.1' A Megbízó a Megbízott részéreaz 1. pontban körülírt tevékenységéért
490 000 Ft +
ÁFA, azaznégyszázkilencvenezer
forint + Ápa megbízásidíjatfizet.
A Megbízó a teljesítésigazolást
az eredményhirdetéstői
számított3 naptárinaponbelül, illetve
a közbeszerzésieljárás visszavonásaeseténa visszavonásnapjától számított3 naptárinapon
beiül köteles kiállítaniMegbízottrészére'
A Megbízotta teljesítésigazolást
követő öt naptárinaponbelül számlát állít ki, amely számla
ellenértékét
a megrendeló a számla kézhezvételétől
számított 14 naptári napon belül
átutalássalfizet meg a váilalkozó Budapest Bank Rt-nél vezetett 10104961-507202000 l 000001 számúbankszárnlájára'
Felek rögzítik' hogy a Megbízott nem vállal felelősséget a közbeszerzési eljárás
eredményességéért,
ebből következoen a jelen pontbanmeghatározotÍ'
dijazásraMegbízotta
közb eszerzési elj árás eredményétőlfirggetlenül j ogosu1t'

3
Amerrnyiben a közbeszerzési eljárás azért"nem zárul eredménnyel,
mert a Megbízottnak
jogosult.
felróhatóokból kerül visszavonáSra,
úgyu Megbízotta megbízásidíjarányosrészére
Egyébesetbena Megbízotta megbízásidr.1
teljesösszegérejogosult.

2.2.
Felek rögzitik, hogy a jeien pontban meghatátozottmegbízási díj nem tartaImazzaaz
eljárásoklrozkapcsolódó esetlegesKözbeszerzésiDöntőbizottság előtti képviseletdíját.

Felek rögzítik, hogy aZ 1. pontban szereplő közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó
hirdetrnényekfeladásának, k1zzétételének
szerkesztési,ellenőrzési dua közvetlenül a
MegbízótterheIi'

Az esetenkéntfelmerrilő, nem szokásos, de indokolt, a Megbízőval előzetesenegyeztetett
a Megbízottnak.
egyébköltségeket(pl. száIlásköltség)a Megbízó számlaellenébenmegtéríti
A szolgáltatásokellátásával kapcsolatosmindenegyébköltség a Megbízottatterheii.

3. A szerződésteljesítésében
résztvevők, kapcsolattartók

3 . 1.
jeiölik ki.
A szerzodofelek kapcsolattartásraaz a|ábbjszemélyeket

a.) Megbízórészéről:
Név:Wasserné
Ősi Márta
Telefon:06-251273 -036
Fax: 06-251213-002
E-mail : polghivatal@pusztaszabolcs.hu

b. ) Megbízottrészéről:
Név:Támis Norbert, Hivataios Közbeszerzési Tanácsadó (sorszám 547.)
Telefon:(1)236-2972
Fax: (1)236-2912
Mobil: 30163-14-014

E-mail: tamis.norbert@targetcollsultirlg.hu

aa

Felek a jelen szerzodésteljesítésével
kapcsolatosészrevételeiket
egymás felé írásban
kötelesek jelezni, ugyanígy a felek írásban rögzítik a teljesítéssel,
vagy a kifogások
rendezésével
kapcsolatosmegál1apodásaikat.

3.3.
A Megbízottkijelenti,hogy a jelen szerződésszerintiszolgáItatások
végzéséhez
szükséges
személyiéstárgyi feltételekkel
rendelkezik,ílletveazokatsajátköltségére
magabiztosítja.

-A

A Megbízottáltal az 1' pontbanmegnevezettközbeszerzési
eljárásbaHivatalos Kozbeszerzési
Tanácsadóként
delegáit személyekaz alábblak:
a') TámisNorbert (] 183Budapest'Ráday G. u. ]. D/I/g.)
g) pontjaszerint
Nevezettszemélya KözbeszerzésekTanácsaá|talaKbt.379. $ (1) bekezdés
547. számonkerült
vezetettéskozzétetthivataios közbeszerzésitanácsadóknévjegyzékétben
nyíivántartásba,
mint Hivatalos KozbeszerzésiTanácsadóSzemély.
szerint
E pontbanmegnevezettHivatalos KozbeszerzésiTanácsadóa Kbt. 11. $ (4) bekezdése
rendelkezik a kÍilön jogszabályban [Kbt' 404. $ (2) bekezdésének
d) pontja]meghatározott
mértékű
felelosségbiztosítással,
10 Millió Ft/év,
melynek mértéke
5 Millió Ft,&áresemény,
így eiétia külön jogszabálybanmeghatározottmér1éket.
A Köfvény száma:248236268.

b.) FodemesinéBicskei Krisztina (2490Pusztaszabolcs,SporÍu' 26/2.)
g) pontjaszerint
Nevezettszemélya KözbeszerzésekTanácsa áItaIaKbt. 379. $ (1) bekezdés
vezetettésközzétetthivatalos közbeszerzésitanácsadóknévjegyzékétben
549. számonkerült
nyilvántartásba,mint Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó Személy.
E pontbanmegnevezettHivatalos KözbeszerzésiTanácsadóa Kbt' 11. s (4) bekezdése
szerint
rendelkezika külon jogszabályban [Kbt. 404. $ (2) bekezdésének
d) pontja]meghatározott
mértékűfelelősségbiztosítással,
melynek mértéke5 Millió Ftikáresemény,10 Millió Ft/év,
ígyeléria külön jogszabálybanmeghatározottmértéket.
A Kowény száma:248236276.
3.6.
A Megbízotta tevékenységet
saját felelősségére
éskockázatáravégzi.A Megbízottjogosult
alvállalkozók igénybe vételére,külonös

tekintettel a Kbt.

11' $ (7) bekezdésben

meghatározot',
az ügyvédekrőlszóló 1998.éviXI. törvény5. $-ának(1) és(2) bekezdésében
4

meghatározott a

jogi

5
tanácsadás, jogi képviselettevékenységre.A Megbízott aZ

általaigénybevett alvállalkozókértúgyfelel,minthamagajártvolna el.

4. Bizalmas információk. titoktartás

Á1
?- t .

titkosankoteleskezelni.
Megbízotta munkája során tudomásárajutott minden adatotéstén1't
azt másnak tudomásáranem lrozhatja'fel nem hasznáIhatjaésköteles megóvni attól, hogy
máS,ana illetéktelen
személytudomásárajussonjelen szerződéshatályaalatt,valamintannak
megszűnésétől
számított5 éVig.

4.2.
A

Megbízott kijelenti, hogy a birtokába kerülő programokat. dokumentumokat, a

során keletkezettegyébanyagokat,valamint a
rendelkezésére
bocsátottés a munkavégzés
céljábólhasználja,
bizaimasankezelendő írásosdokumentumokatcsak a mun]<aelvégzése
arrnakbefejeztévelaz ilyen jellegű anyagokatvisszaszolgáItatja,beleértvea MegbízottáItal
létrehozott anyagokat is. Megbízott egyúttal kijelenti, hogy ezekrol az anyagokról,
dokumentumokról másolatot nem készít,azokat semmilyen a Megbízott"szerződésszerinti
sértő
vagy a Megbízó érdekeit
tevékenységén
kívüli, vagy a Megbízó által nem engedélyezett,
illetve veszéIyeztető
célranem használjafel.

4.3.
A Megbízott kötelezettségetvállal arra. hogy mindazokat az adatokatés informáciikat,
amelyek a jelen szerződésteljesítése.
illetve a Felek egytittműködésesorán jutnak a
tudomására,bizalmasan kezeli ésgondoskodik anól, hogy azokat sem ó. sem alkalrrrazottai,
jogosan VeSZ igénybe,
Sem azok a személyek akiket a megállapodás teljesítéséhez
ne tegyékés mindent
nyiivánosságrane hozzák, iiletve 3. személyrészérehozzáférhetővé
megtegyenekannak érdekében,
hogy ezek az adatokmás személytudomásárane jussanak,
nyilvánosságrane kerüljenek.

5. A szerződéshatáIva

5.1.
Jelenszerződésaz aláírásnapján léphatáIybaésazza|a naptárinappal érvéget,meiyen az 1'
pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban a Kbt. szerinti eredményhirdetésvagy aZ

6
eljárás visszavonása megtörtént' A jelen szerződéstFelek 30 napos határidőve],a
másik félhezíntézett
írásbelinyilatkozattalmondhatjákfel.

ó. Egyébrendelkezések

6.1.
Megbízó kijelenti, hogy a fenti közbeszerzésteljáráshoz szükségesinformációkat (kulönös
tekintettela Megbízottá]tal külön megjelölt infonnációkra)2008.március 21-iga Megbízott
részére
átadja,
Megbízottezek alapjánkijelenti,hogy a fenti közbeszerzésieljáráshoza közbeszerzésikiírás
tervezetét
a Megbízó részére
2008'március26-ig átadja,
Megbízottkijelenti, hogy a dokumentációelkészítésére
a kiírás elkészítése
után, annak
véglegesített
tartalma alapján kerül sor, azt követően, hogy a teljes műszaki tartalmat
Megbízó a Megbízottrészéreátadta.

6.2.
Megbízottkijelenti, hogy a je|en szerződésteljesítése
során harmadikszemély eredményeit,
megoldásaitnem használja fel' illetve az azokkalkapcsolatosjogokatnem sérti.
Amennyiben Megbízottjelen megállapodásteljesítése
során 3. szeméiyjogát, vagy jogos
érdekétsértené,
s emiatt a Megbízóval szemben harmadik személyigénytterjeszt eló, a
Megbízotta Megbízót ezen igényalól haladéktalanul
mentesíteni
köteleS.
Megbízottfentiekentúl szavatosságotváIIaIazért,hogy 3. személyneknincs olyan joga,
amely őt j elenmegállapodásteljesítésében
korlátozná,v agyakadályozná.

6.3.
Megbízottkizárólagos jogot biztosíta megrendelőnekana, hogy a jelen megállapodás
teljesítése
eseténlétrejött programot,bármely szellemi terméketanyagi és nem anyagi
fonrrábankorlátlanul felhasználja,hasznosítsa,
további felhaszrrálásokat
engedélyezzen.
6.4.
A Megbízottat a jelen szerzodésszerinti megbízási díjon felül külön további dijazás,
elienérték
nem illeti meg' a megbízásidíj magábanfoglalja a teljesítés
során eloállt szellemi
termékkorlátozás menteshasználatának,hasznosításának
díjátis.

1
Megbízónak tudomása van arrói, hogy a Megbízottnak

közbeszerzési

eljárások

lefolytatása során létrehozottszellemi tennékevan, mely terméketsaját eljárásai során
szabadonéskorlátozásnéjkül.a továbbiakbanis aIkalmaz.

6.s.
Megbízott tudomásul veszi, hogy anrennyibenjelen megállapodástakár gondatlanul,akár
szándékosanmegszegi, és ezá\tal a Megbizőnak kárt okoz, a Megbizó jogosuit a jelen
szerződéstazonnali hatáiiyal felmondani,ésa Megbizott-tól az általaokozottkár megtérítését
követelni. A Megbízójogosulta kár összegéta Megbízottesedékes
számlájábabeszámítani'
fliggetlenüla Megbízott
A Felek kijelentik,hogy a Megbízottnakfelróható kár mértékétől
jogosulta 2.1. pontbanmeghatározott
.
megbízásidíjteljestsszegére

6.6.
kéoezia Mesbízott2008. március 12-énbeadott
Meilékletek:Jelen Szerződésmellékletét
a1ánlata.

6.7.
az
a Kbt. ésa Ptk. rendelkezései
kérdésekben
A jelen megállapodásban
nem szabályozott
irányadóak.
után,mint akaratunkkalmindenbenegyezőt
elolvasásésértelmezés
Felek a jelen szerzodést
j óváhagyói ag írták alá.

Budapest,2008.
márciushó 19.nap
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TiszteltPartnerünk!
eljárásokhoz kapcscllódó
Köszörrettel vettük nregker.esését
az alábbi tárgyú ko.zbeszeruési
közbeszerzési tanácsadói ie 1adatokel látására:
l') Bruttó 55 M Ft éftékű
építési
berulrázáslebonyolítása

Teleíoncls rnegbeszélésünk
alapjárr elkészítettükonök

részéreajánlattrnkat'melyberr

e|várásoknak.
igyekeztünkrnegfelelniaz orrök által támaszÍ'ott
Bízunk benne, hogy ajániatunk elnyeri tetszésüketés lehetoségünklesz onökkel együtt
ésa jor,őberregyaránt.
dolgozniezen eljáráskeretében

Tisztelettel:

Támis Norber1
u g).vezeto
TargetCorrsultirrg
TanácsadóésSzolgáltatóIroda

Btrdapest.
2008.rnárcius12.

I. Alapadatok:
I'1' A közbeszerzésie|járástárgya:
Bruttó 55 M Ft ét.tékű
éoítési
berr"rházás

I.2.A kiizbeszerzési
eljárás becsü|tértéke:
Br.uttó55 M Ft

I.3.Ajánlatkérőneve:
Pusztaszaboics
N agyközség tnkorrnányzata

I'1, A közbeszerzésieljárás tervezettidőzítése:
Altalunk nem ismert

foka:
I.5.Műszaki-szakmaiháttéranyagokkészü|tségi
Altalunk nem ismert
ellátására, és aZ azokhoz kapcsolódó
A T'arget Consulting aZ alábbi tevékenységek
elvégzésére
ad ezenne1ajánlatot:
részÍéladatok

kozbeszeruésiszenrporrtból
a,) Az errrlített
közbeszerzésieljárás elókészítése
b.) A közbeszerzésieljárás lefolytatása
(opcionális)
e1őkészítése
c.) A közbeszerzési
eljárásvégén
kötendő szerzodés

st nr.lnnÁs EI'Ő xÍiszirÍisn,LnForyrnresa
II.A KÓZB ESZERZÉ
A

Target Consulting megbízása keretében vállalja, hog-v bejegyzett hivatalos

közbeszerzési tanácsadót biztosít ajánlatkérő közbeszerzési eljárásához, amel1'
az a|ábbi részfeladatokbó|áll:
tanácsadó tevékenysége
ésszaknraistábiávala kiírandóközbeszerzési
a.) előzeteskonzultáció az Ajánlatkérővel'
eijárásrészleteiről,
alapvetőszakmaiinformációk begyűjtése
b.) az eljárásirezsim megl'ratározása
az
c.) a kiirarrdó közbeszerzésieljárás típusánakpontos meghatározásaés egyeztetése
Ajánlatkérovelilletve képviselójével
d.) tanácsadása közbeszeruésieliárásbanalkalmazható ésalkalmazandt\műszaki-szakmai
az Ajánlatkérőilletr,eképviselójef-elé
tekintetében
alkalmasságifeltételrendszer
e.) tanácsadás a közbeszerzési eIjárásban alkalmazható és alkalmazandó pérrzügyiilIetveképviselője
az Aiánlratkéro
tekintetében
gazdaságialkalnrasságifeltételrendszer
felé
f.) tarrácsadása közbesz'erzésieljárásban alkalmazható és alkalmazandó kizáró okok
felé
illetl,eképr'iselője
tekintetéberl
az Aján|atkérő
g.) a közbeszerzési eljárás kiírása elótt. arurak tartalmáva1kapcsolatosanfelmerülő
illetve képviselójefelé.
problémáskérdésekbetr
tanácsadásaz Aján\atkérő
elkészítése
h') az eljárástmegindítólrirdetnrén.v
ezt követően a
elkészítése.
c. részének
i.) a dokumentáció.,Útmutatoaz ajánlattevőknek.'
az Ajánlatkérőáltal rendelkezésrebocsátott
dokumentáció összeállítása.beleépítve
műszaki-szakmaii nformáciikat
j) a

közbes zerzési eljárás

során

a

szerződéskotésig szükséges valatnenny'i

hirdetrnényének
feladása a Közbeszerzésí ÉrtesítoSzerkesztőbizottságához.A
díjaközvetlenül az
elletrőrzési
szerkesztési,
hirdetrnények
feladásának,kozzétételének
Ajánlatkérőtterheli.
elkészítése
. kiküldése
a megbízóler,elek
k.) AzÉ.teketoBizottságtagjairészére
jelentkezőktőIl aján|attevoktőlbeérkező
l.) A közbeszerzésieljárás során a részvételre
az egyébkérdések
nregválaszo|ása.
kérdések
összegyujtése,a közbeszerzésikérdések
és
továbbításaaz illetékes szakértőfelé. Ezt kör,etően a vá|aszok osszegyűjtése
jelentkezőnek/ ajánlattevőnek.
kiküldésevalamennyirészvételre
illetőleg ajárrlatokbontása
m ) A részvételijelentkezések,
és kiküldése a részvéteirejelentkezokrrek.
n.) a bontási jegyzőkönyv elkészítése
ajánlattevőknek

i .jelerrtkezések,
ajánl atok áttekintése
o.) a benyirjtottrészvétel
p.) javaslattételaz esetleges hiánypótlásokra, majcl ezÍ kovetően a lriánypótlások
kiküldése
jelentkezések/ ajánlatok átadása az
q.) a hiánypótlások r:tán a beérkezettrészvételi
ssel
Értéke
lő B izottság részére közbeszerzési r,él eményezé
r.) A döntéslrozatalt
kör,eto esetlegestovábbiadminisztrációelr,égzése
(a ben-vújtott
részvételj
kör'ető adminisztrációelvégzése
s.) Az eredményhirdetést
jelentkezésekrol.
az e|járás
írásbeliosszegezés
osszeállítása,
aiánlatokrólkészítendo
eredményéről
szó]ó tájékoztatókmegje1errtetése)'

t I I .o P C | Ő K
Az a|ábbiakban ismertet.itik azokat a feladatokat, amelyek nem tartoznak szorosan a
tanácsadói szerződéskeretébe,azonban amennyiben Partnerünk igén-vttart rá, kü|ön
megállapodásalapján ezek lebonyolításátis vállaljuk.

ilI, t, A KyZBESZERZÉSIELJÁRAS vÉcÉxroTENDÓ SZERZq|DÉS
ELKÉSZÍrÉsr
Ezen részfeladatkeretében.ktilön megállapoclásalapján váI1aljuk,hogy jogi szakérrőink
amelyet Ajánlatkéronekaz eIjátásdokumentációjának
elkészítikazt a szerződésten,ezetet.
az Ai ánlattevőkrerrde1kezéséreke1l bocsátania'
részekérrt

III. 2. A KoZBESZERZÉSI ELJÁR-,iS vÉcÉx MEGKoToTr

GoIvDozÁsÁruoz KAPCSoLooo rruDAToK
A

SZERZ(íDÉS

ELLÁTÁSA

Target Consu1ting opciorrális feladatként'külon megáI1apodásalapján vállalja a

kötött szerződéskésőbbi.esetlegesmódosításaeseténa szüksé.qes
közbeszerzésie1járásbarr
megjelentetését.
ös szeá1lítáSát.
lrirdetmények
ktilön rnegállapodásalapjárrváilalia a közbeszerzési
Cégürrkszinténopcionális feiadatként,
eljárásban kötott

szerződés teijesítésekora

megjelentetését'
összeáIlítását,

köteiezően közzéteendő hirdetménvek

VI. ARAJAI{LAT
aclja:
A TargetConsultinga fentifeladatok
elvégzésére
az alábbiajániatot
Feladat megnevezése

ElIenszolgáltatás
összege

A feladat
jellege

l'

Közbeszerzési

eljáráshoz 4'10000 Ft + AF A. azaz

alapfeladat

forint + are
lrivata]os közbeszerzési tanácsadó négyszáznegyvenezer
rnegjelentésének
biztosítása,a közbeszerzésieljárás (a lrirdetmények
e1okészítése.
lefolytatása

d4át az
e1lenőrzési
szerkesztési.
összeg nen tartalmazza!)

2. A kazbeszerzési
eljárcis ,-égén

Ktil an megúlIaptldas túrgyátképezi

opcioncilis

Kü| Ón nl egúllapodás Íar g1l()1képezi

opcionális

kotendő s'zerződé
s,ek el kész ítése,
amennlli ben,szükség e's
3' A szerződés
nltidos [tdsaho:/teli es ítéséhez
kupcstll odó hi r detmények
eIkészíté,se'lll egj eIentetés e

bocsátottinforrnációk
Felhíviuk figyelmüket,hog,va fenti árat a számunkrarendelkezésre
ad.juk.
alapjánnyíltközbeszerzésie1járáslebon.volítására
Amerrrryibenettol eltérően.tárgyalásoskizbeszerzésieijárásrakerül sor. irgy a tárgyalásokon
- amennyibenAjánlatkérőezt igényli- költségeiÍ.
aZ
az ár nem tartalmaZZa.
való részvétel
külön megállapodástárg.vátképezi.

