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00424.
mint Megbízott - a továbbiakban: Megbízott - között a mai napon az alábbi feltételekkel:
I. A szerződés tárgya
1.

Megbízó, mint ajánlatkérő az általa indítandó közbeszerzési eljárás – az eljárás tárgya a
„Mezőkovácsháza város közvilágítás korszerűsítése.” elnevezésű építési beruházás –
lefolytatása céljából az alábbiakban részletezett tevékenység ellátásával bízza meg a
Megbízottat:
-

az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok elkészítése
az ajánlattételi felhívás, valamint a további közbeszerzési dokumentumok
(dokumentáció) jogi részének elkészítése
az eljárásban az ajánlattételre felkért szervezetek részéről felmerült kérdések
(kiegészítő tájékoztatás kérés) megválaszolása a műszaki tartalmat érintő kérdések
kivételével,
részvétel az ajánlatok bontásán, a bontási jegyzőkönyv elkészítése,
az ajánlatok áttekintése és értékelése jogi szempontból, javaslattétel a hiánypótlásra, az
esetleges kizárás, érvénytelenség, eredménytelenség megállapítására,
az ajánlatokat elbíráló és szakvéleményt készítő bírálóbizottság részére benyújtandó
értékelési javaslat elkészítésében való közreműködés, annak jogi felülvizsgálata,
a bírálóbizottság szakvéleményének jogi szempontból történő véleményezése,
felülvizsgálata,
a bírálóbizottság ülései jegyzőkönyveinek elkészítése, a bírálati lapok elkészítése,
az értékelési szempontokra tekintettel legkedvezőbb ajánlatot tevő felhívása a kizáró
okokkal és az alkalmassági követelménnyel kapcsolatos igazolások benyújtására, a
benyújtott igazolások vizsgálata
a közbeszerzési eljárás összegezésének elkészítése,
a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződéstervezet elkészítése,
az eljárás eredményéről szóló tájékoztató elkészítése és közzététele,
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-

az eljárás Kbt-ben meghatározott dokumentumainak közzététele a Közbeszerzési
Adatbázisban.

2. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának kezdete: a jelen megbízási szerződés
megkötését követően, amint a megkezdéshez szükséges dokumentumokat Megbízó a
Megbízott rendelkezésére bocsátja.
II.

A Megbízott kötelezettségei

1.

A Megbízott köteles a Megbízót a tevékenységéről és az ügy állásáról kívánságára,
szükség esetén e nélkül is tájékoztatni.

2.

Megbízott köteles haladéktalanul szóban vagy írásban tájékoztatni a Megbízót minden
olyan tényről, körülményről, amelyek - megítélése szerint - a Megbízott teljesítését, a
beszerzés megvalósítását befolyásolhatják.

3.

Megbízottnak a megbízása teljesítése során kellő gondossággal, a jogszabályi
előírások maradéktalan betartásával a Megbízó érdekeinek megfelelően úgy kell
eljárnia, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Megbízott a Megbízónak
felelősséggel tartozik azon kárért, amelyet a jelen megbízási szerződés megszegésével
a Megbízónak okozott, kivéve, ha a Megbízott bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az
az adott helyzetben általában elvárható volt.

4.

Megbízott a megbízást a Megbízó utasításainak megfelelően köteles ellátni.
Nem teljesítheti a Megbízó utasítása szerint a Megbízott a megbízást, ha ez jogszabály
megsértésére vezetne. Ha a Megbízó az utasítását a figyelmeztetés ellenére is
fenntartja, a Megbízott jogosult a jelen megbízási szerződést azonnali hatállyal
felmondani és kárát a Megbízóval szemben érvényesíteni.

5.

A Megbízott teljesítésének helye a Megbízó székhelye, kivéve, ha a felek ettől
eltérően állapodnak meg.

6.

Megbízott a jelen szerződés teljesítése során birtokába került iratokat,
dokumentumokat ezen megbízási szerződés megszűnésével egyidejűleg a Megbízó
részére hiánytalanul visszaszolgáltatni köteles, kivéve amennyiben jelen szerződés,
vagy a felek egyéb megállapodása eltérően nem rendelkezik.

7.

Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a megbízása teljesítése során más
közbeszerzési referens, hivatalos közbeszerzési tanácsadó vagy ügyvéd
közreműködését – a Megbízó előzetes jóváhagyásával – igénybe vegyen. A Megbízott
az igénybe vett személyekért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.
III. A Megbízó kötelezettségei

1.

Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a
Megbízott rendelkezésére bocsát minden, a Megbízott teljesítéséhez szükséges iratot,
adatot, információt, dokumentumot. Megbízó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy
a Megbízott folyamatosan, haladéktalanul megkapja azokat a további adatokat,

3
információkat, iratokat, dokumentumokat, amelyek a jelen szerződés teljesítéséhez
szükségesek.
A megbízás teljesítéséhez szükséges, elektronikusan rendelkezésre álló információkat
Megbízó elektronikus úton juttatja el az alábbi e-mail címre: drjoci76@gmail.com.. A
csak nyomtatott formában rendelkezésre álló dokumentumokat Megbízó levélben vagy
személyesen juttatja el a Megbízottnak.
2.

Amennyiben a Megbízó adatszolgáltatási kötelezettségé(ei)nek határidőben nem tesz
eleget, erre a Megbízott a határidő lejártát követő napon a Megbízó figyelmét írásban
– legalább elektronikus úton, e-mail-ben - felhívni köteles.

3.

Megbízó a Megbízott számára a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatosan
folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít. Megbízónak a Megbízottal való
kapcsolattartásért felelős alkalmazottja/megbízottja: Sóki Zoltán műszaki
irodavezető. Megbízott a kapcsolattartásra kijelölt személyen kívül jogosult a
Megbízó alkalmazásában álló többi olyan munkatársától vagy vele egyéb szerződéses
kapcsolatban álló olyan személytől is felvilágosítást kérni, aki az adott megbízás
teljesítése tekintetében szükséges és hasznos információval szolgálhat.

4.

A Megbízó vállalja, hogy a Megbízott teljesítése során felmerülő, a Megbízó részéről
döntést igénylő kérdésekben a döntést igénylő kérdés felmerülését követően érdemben
állást foglal és döntését 3 napon belül a Megbízottal közli.

5.

Megbízó kötelezettsége haladéktalanul szóban vagy írásban tájékoztatni a Megbízottat
minden olyan tényről, körülményről, amelyek a Megbízott teljesítését
befolyásolhatják. Megbízó az együttműködési kötelezettsége késedelmes teljesítésével
vagy megszegésével okozott károkért felelősséggel tartozik.

6.

Megbízó a Megbízott rendelkezésére bocsátott valamennyi adat, információ
helyességét, pontosságát biztosítani köteles. Megbízott a Megbízó által szolgáltatott
adatok, információk helyességét ellenőrizni nem köteles, azok valódiságáért felelősség
nem terheli. A téves, pontatlan információk, adatok szolgáltatásából eredő károkért
való felelősség a Megbízót terheli.
IV. A Megbízott díjazása

1.

Felek megállapodnak abban, hogy Megbízottat a jelen szerződés I. fejezetében
meghatározott feladatok teljesítéséért 275.000,- Ft + 27 % áfa, összesen bruttó
349.250.- Ft (Háromszáznegyvenkilencezer-kettőszázötven forint) összegű
megbízási díj illeti meg, mely díj a IV.2. pontban foglalt kivételektől eltekintve a
Megbízott költségeit is magában foglalja.

2.

A közbeszerzési eljárás lefolytatása során felmerülő hirdetmény ellenőrzési
(közzétételi) díj az ajánlatkérőt (Megbízót) terheli, ezen költség előlegezésére és
viselésére a Megbízott nem köteles.
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3.

Megbízott a megbízási díjról szóló számláját az ajánlatkérő (Megbízó) által a nyertes
ajánlattevővel történő szerződés megkötésének napján jogosult a Megbízó részére
benyújtani.

4.

A Megbízó a megbízási díjat annak esedékességével egyidejűleg a Megbízott által
kiállított számla alapján, a teljesítést követő 8 napon belül köteles kiegyenlíteni a
Megbízottnak az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.-nél
vezetett 11735005-20546982-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással.

5.

Megbízó a megbízási díj késedelmes kiegyenlítése esetén a Ptk. 6:155. § -a szerinti
késedelmi kamatot köteles megfizetni a Megbízottnak.
V. A szerződés megszűnése

1.

Jelen megbízási szerződés az aláírásának napján lép hatályba. A szerződés az I.
fejezetben ismertetett közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, a közbeszerzési
eljárásnak a Kbt. 37.§ (2) bekezdése szerinti lezárását, illetőleg a megbízási díj
kiegyenlítését követően szűnik meg.

2.

A szerződés a megbízás teljesítése nélkül is megszűnik, ha
a) valamelyik fél a szerződést felmondja,
b) bármelyik fél megszűnik, kivéve, ha jogutódja van.

3.

A Megbízó a szerződést bármikor, írásban, azonnali hatállyal felmondhatja.

4.

A Megbízott a jelen szerződést 15 napos felmondási idővel abban az esetben
mondhatja fel, ha a Megbízó a jelen szerződésből eredő valamely kötelezettségét
súlyosan megszegi és a Megbízott felhívására sem tesz eleget kötelezettségének,
illetőleg amennyiben a kötelezettségszegés olyan mértékű, amely a felek további
együttműködését vagy a szerződés teljesítését lehetetlenné teszi.

5.

A Megbízó részéről történt felmondás esetén a szerződés azon a napon szűnik meg,
amikor a felmondásról a Megbízott tudomást szerez, a Megbízott felmondása esetén
pedig a felmondási idő lejártával.

6.

A Megbízó felmondásának a Megbízott általi tudomásszerzését követően a Megbízott
a megbízás teljesítése érdekében további tevékenység elvégzésére nem köteles. Ettől
az időponttól kezdve a Megbízónak kell gondoskodnia ügye továbbviteléről. A
Megbízott részéről történt felmondás esetén a Megbízott a felmondási idő alatt is
köteles a Megbízó érdekében eljárni.

7.

A jelen megbízási szerződés felmondása esetén a Megbízottat az addig felmerült
teljesítésével arányos díj illeti meg.
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VI. Egyéb rendelkezések
1.

Felek kijelentik, hogy a jelen megbízási szerződés megkötésével és teljesítésével
kapcsolatosan semmiféle kizáró vagy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
Szerződő felek kijelentik, hogy nem hallgatnak el egymás elől semmilyen olyan
körülményt, amely e szerződés aláírását befolyásolta volna.

2.

Megbízottat titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően,
amelyről jelen megbízásának ellátása során szerzett tudomást. A titoktartási
kötelezettség alól felmentést kizárólag a Megbízó adhat.

3.

Amennyiben a jelen szerződés egyes kikötései érvénytelennek minősülnének, ezen
részbeni érvénytelenség nem érinti az egész szerződés érvényességét. Az érvénytelen
rész helyett az érvénytelen rendelkezéshez legközelebb álló, hatályos, a felek közötti
jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen rész nélkül
a szerződést a felek nem kötötték volna meg.

4.

A jelen szerződést a felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. A szóban
közölt módosítás érvénytelen.

5.

Felek a jelen szerződésből eredő esetleges vitáikat megkísérlik békés úton rendezni.
Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy összeghatártól függően kikötik a
Battonyai Járásbíróság vagy a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét.

6.

Ezen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb, idevonatkozó jogszabályi
előírások rendelkezései az irányadóak.

7.

Megbízott a Megbízó nevét és az elvégzett munka megnevezését, valamint a munka
megvalósítása keretében nyújtott szolgáltatásokat referenciái között Megbízó előzetes
írásbeli engedélye alapján tüntetheti fel.

8.

Felek ezen megbízási szerződést egyben tényvázlatnak tekintik és fogadják el.

Felek a jelen megbízási szerződést elolvasás és együttes értelmezést követően, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Mezőkovácsháza, 2018. március ___.
……………………………………………..
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Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
dr. Géczi József
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A Megbízott teljesítésének helye a Megbízó székhelye, kivéve, ha a felek ettől
eltérően állapodnak meg.

6.

Megbízott a jelen szerződés teljesítése során birtokába került iratokat,
dokumentumokat ezen megbízási szerződés megszűnésével egyidejűleg a Megbízó
részére hiánytalanul visszaszolgáltatni köteles, kivéve amennyiben jelen szerződés,
vagy a felek egyéb megállapodása eltérően nem rendelkezik.

7.

Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a megbízása teljesítése során más
közbeszerzési referens, hivatalos közbeszerzési tanácsadó vagy ügyvéd
közreműködését – a Megbízó előzetes jóváhagyásával – igénybe vegyen. A Megbízott
az igénybe vett személyekért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.
III. A Megbízó kötelezettségei

1.

Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a
Megbízott rendelkezésére bocsát minden, a Megbízott teljesítéséhez szükséges iratot,
adatot, információt, dokumentumot. Megbízó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy
a Megbízott folyamatosan, haladéktalanul megkapja azokat a további adatokat,
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információkat, iratokat, dokumentumokat, amelyek a jelen szerződés teljesítéséhez
szükségesek.
A megbízás teljesítéséhez szükséges, elektronikusan rendelkezésre álló információkat
Megbízó elektronikus úton juttatja el az alábbi e-mail címre: drjoci76@gmail.com.. A
csak nyomtatott formában rendelkezésre álló dokumentumokat Megbízó levélben vagy
személyesen juttatja el a Megbízottnak.
2.

Amennyiben a Megbízó adatszolgáltatási kötelezettségé(ei)nek határidőben nem tesz
eleget, erre a Megbízott a határidő lejártát követő napon a Megbízó figyelmét írásban
– legalább elektronikus úton, e-mail-ben - felhívni köteles.

3.

Megbízó a Megbízott számára a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatosan
folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít. Megbízónak a Megbízottal való
kapcsolattartásért felelős alkalmazottja/megbízottja: Sóki Zoltán műszaki
irodavezető. Megbízott a kapcsolattartásra kijelölt személyen kívül jogosult a
Megbízó alkalmazásában álló többi olyan munkatársától vagy vele egyéb szerződéses
kapcsolatban álló olyan személytől is felvilágosítást kérni, aki az adott megbízás
teljesítése tekintetében szükséges és hasznos információval szolgálhat.

4.

A Megbízó vállalja, hogy a Megbízott teljesítése során felmerülő, a Megbízó részéről
döntést igénylő kérdésekben a döntést igénylő kérdés felmerülését követően érdemben
állást foglal és döntését 3 napon belül a Megbízottal közli.

5.

Megbízó kötelezettsége haladéktalanul szóban vagy írásban tájékoztatni a Megbízottat
minden olyan tényről, körülményről, amelyek a Megbízott teljesítését
befolyásolhatják. Megbízó az együttműködési kötelezettsége késedelmes teljesítésével
vagy megszegésével okozott károkért felelősséggel tartozik.

6.

Megbízó a Megbízott rendelkezésére bocsátott valamennyi adat, információ
helyességét, pontosságát biztosítani köteles. Megbízott a Megbízó által szolgáltatott
adatok, információk helyességét ellenőrizni nem köteles, azok valódiságáért felelősség
nem terheli. A téves, pontatlan információk, adatok szolgáltatásából eredő károkért
való felelősség a Megbízót terheli.
IV. A Megbízott díjazása

1.

Felek megállapodnak abban, hogy Megbízottat a jelen szerződés I. fejezetében
meghatározott feladatok teljesítéséért 275.000,- Ft + 27 % áfa, összesen bruttó
349.250.- Ft (Háromszáznegyvenkilencezer-kettőszázötven forint) összegű
megbízási díj illeti meg, mely díj a IV.2. pontban foglalt kivételektől eltekintve a
Megbízott költségeit is magában foglalja.

2.

A közbeszerzési eljárás lefolytatása során felmerülő hirdetmény ellenőrzési
(közzétételi) díj az ajánlatkérőt (Megbízót) terheli, ezen költség előlegezésére és
viselésére a Megbízott nem köteles.
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3.

Megbízott a megbízási díjról szóló számláját az ajánlatkérő (Megbízó) által a nyertes
ajánlattevővel történő szerződés megkötésének napján jogosult a Megbízó részére
benyújtani.

4.

A Megbízó a megbízási díjat annak esedékességével egyidejűleg a Megbízott által
kiállított számla alapján, a teljesítést követő 8 napon belül köteles kiegyenlíteni a
Megbízottnak az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.-nél
vezetett 11735005-20546982-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással.

5.

Megbízó a megbízási díj késedelmes kiegyenlítése esetén a Ptk. 6:155. § -a szerinti
késedelmi kamatot köteles megfizetni a Megbízottnak.
V. A szerződés megszűnése

1.

Jelen megbízási szerződés az aláírásának napján lép hatályba. A szerződés az I.
fejezetben ismertetett közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, a közbeszerzési
eljárásnak a Kbt. 37.§ (2) bekezdése szerinti lezárását, illetőleg a megbízási díj
kiegyenlítését követően szűnik meg.

2.

A szerződés a megbízás teljesítése nélkül is megszűnik, ha
a) valamelyik fél a szerződést felmondja,
b) bármelyik fél megszűnik, kivéve, ha jogutódja van.

3.

A Megbízó a szerződést bármikor, írásban, azonnali hatállyal felmondhatja.

4.

A Megbízott a jelen szerződést 15 napos felmondási idővel abban az esetben
mondhatja fel, ha a Megbízó a jelen szerződésből eredő valamely kötelezettségét
súlyosan megszegi és a Megbízott felhívására sem tesz eleget kötelezettségének,
illetőleg amennyiben a kötelezettségszegés olyan mértékű, amely a felek további
együttműködését vagy a szerződés teljesítését lehetetlenné teszi.

5.

A Megbízó részéről történt felmondás esetén a szerződés azon a napon szűnik meg,
amikor a felmondásról a Megbízott tudomást szerez, a Megbízott felmondása esetén
pedig a felmondási idő lejártával.

6.

A Megbízó felmondásának a Megbízott általi tudomásszerzését követően a Megbízott
a megbízás teljesítése érdekében további tevékenység elvégzésére nem köteles. Ettől
az időponttól kezdve a Megbízónak kell gondoskodnia ügye továbbviteléről. A
Megbízott részéről történt felmondás esetén a Megbízott a felmondási idő alatt is
köteles a Megbízó érdekében eljárni.

7.

A jelen megbízási szerződés felmondása esetén a Megbízottat az addig felmerült
teljesítésével arányos díj illeti meg.
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VI. Egyéb rendelkezések
1.

Felek kijelentik, hogy a jelen megbízási szerződés megkötésével és teljesítésével
kapcsolatosan semmiféle kizáró vagy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
Szerződő felek kijelentik, hogy nem hallgatnak el egymás elől semmilyen olyan
körülményt, amely e szerződés aláírását befolyásolta volna.

2.

Megbízottat titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően,
amelyről jelen megbízásának ellátása során szerzett tudomást. A titoktartási
kötelezettség alól felmentést kizárólag a Megbízó adhat.

3.

Amennyiben a jelen szerződés egyes kikötései érvénytelennek minősülnének, ezen
részbeni érvénytelenség nem érinti az egész szerződés érvényességét. Az érvénytelen
rész helyett az érvénytelen rendelkezéshez legközelebb álló, hatályos, a felek közötti
jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen rész nélkül
a szerződést a felek nem kötötték volna meg.

4.

A jelen szerződést a felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. A szóban
közölt módosítás érvénytelen.

5.

Felek a jelen szerződésből eredő esetleges vitáikat megkísérlik békés úton rendezni.
Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy összeghatártól függően kikötik a
Battonyai Járásbíróság vagy a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét.

6.

Ezen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb, idevonatkozó jogszabályi
előírások rendelkezései az irányadóak.

7.

Megbízott a Megbízó nevét és az elvégzett munka megnevezését, valamint a munka
megvalósítása keretében nyújtott szolgáltatásokat referenciái között Megbízó előzetes
írásbeli engedélye alapján tüntetheti fel.

8.

Felek ezen megbízási szerződést egyben tényvázlatnak tekintik és fogadják el.

Felek a jelen megbízási szerződést elolvasás és együttes értelmezést követően, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Mezőkovácsháza, 2018. március ___.
……………………………………………..
…………………………………………...
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
dr. Géczi József
Varga Gusztáv
e.v.
polgármester
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Megbízó
Megbízott
Pénzügyi ellenjegyző:

A Képviselő-testület 78/2018. (II. 28.) sz. kt. határozatának melléklete
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
székhelye: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
adószám: 15725228-2-04
képviseli: Varga Gusztáv polgármester
mint Megbízó (ajánlatkérő) - a továbbiakban Megbízó -,
másrészről
dr. Géczi József egyéni vállalkozó, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
székhelye: 6723 Szeged, Malom u. 16/B. Fsz. 1.
adószáma: 60028301-2-26
Nyilvántartási száma a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékében:
00424.
mint Megbízott - a továbbiakban: Megbízott - között a mai napon az alábbi feltételekkel:
I. A szerződés tárgya
1.

Megbízó, mint ajánlatkérő az általa indítandó közbeszerzési eljárás – az eljárás tárgya a
„Mezőkovácsháza város közvilágítás korszerűsítése.” elnevezésű építési beruházás –
lefolytatása céljából az alábbiakban részletezett tevékenység ellátásával bízza meg a
Megbízottat:
-

az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok elkészítése
az ajánlattételi felhívás, valamint a további közbeszerzési dokumentumok
(dokumentáció) jogi részének elkészítése
az eljárásban az ajánlattételre felkért szervezetek részéről felmerült kérdések
(kiegészítő tájékoztatás kérés) megválaszolása a műszaki tartalmat érintő kérdések
kivételével,
részvétel az ajánlatok bontásán, a bontási jegyzőkönyv elkészítése,
az ajánlatok áttekintése és értékelése jogi szempontból, javaslattétel a hiánypótlásra, az
esetleges kizárás, érvénytelenség, eredménytelenség megállapítására,
az ajánlatokat elbíráló és szakvéleményt készítő bírálóbizottság részére benyújtandó
értékelési javaslat elkészítésében való közreműködés, annak jogi felülvizsgálata,
a bírálóbizottság szakvéleményének jogi szempontból történő véleményezése,
felülvizsgálata,
a bírálóbizottság ülései jegyzőkönyveinek elkészítése, a bírálati lapok elkészítése,
az értékelési szempontokra tekintettel legkedvezőbb ajánlatot tevő felhívása a kizáró
okokkal és az alkalmassági követelménnyel kapcsolatos igazolások benyújtására, a
benyújtott igazolások vizsgálata
a közbeszerzési eljárás összegezésének elkészítése,
a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződéstervezet elkészítése,
az eljárás eredményéről szóló tájékoztató elkészítése és közzététele,
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-

az eljárás Kbt-ben meghatározott dokumentumainak közzététele a Közbeszerzési
Adatbázisban.

2. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának kezdete: a jelen megbízási szerződés
megkötését követően, amint a megkezdéshez szükséges dokumentumokat Megbízó a
Megbízott rendelkezésére bocsátja.
II.

A Megbízott kötelezettségei

1.

A Megbízott köteles a Megbízót a tevékenységéről és az ügy állásáról kívánságára,
szükség esetén e nélkül is tájékoztatni.

2.

Megbízott köteles haladéktalanul szóban vagy írásban tájékoztatni a Megbízót minden
olyan tényről, körülményről, amelyek - megítélése szerint - a Megbízott teljesítését, a
beszerzés megvalósítását befolyásolhatják.

3.

Megbízottnak a megbízása teljesítése során kellő gondossággal, a jogszabályi
előírások maradéktalan betartásával a Megbízó érdekeinek megfelelően úgy kell
eljárnia, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Megbízott a Megbízónak
felelősséggel tartozik azon kárért, amelyet a jelen megbízási szerződés megszegésével
a Megbízónak okozott, kivéve, ha a Megbízott bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az
az adott helyzetben általában elvárható volt.

4.

Megbízott a megbízást a Megbízó utasításainak megfelelően köteles ellátni.
Nem teljesítheti a Megbízó utasítása szerint a Megbízott a megbízást, ha ez jogszabály
megsértésére vezetne. Ha a Megbízó az utasítását a figyelmeztetés ellenére is
fenntartja, a Megbízott jogosult a jelen megbízási szerződést azonnali hatállyal
felmondani és kárát a Megbízóval szemben érvényesíteni.

5.

A Megbízott teljesítésének helye a Megbízó székhelye, kivéve, ha a felek ettől
eltérően állapodnak meg.

6.

Megbízott a jelen szerződés teljesítése során birtokába került iratokat,
dokumentumokat ezen megbízási szerződés megszűnésével egyidejűleg a Megbízó
részére hiánytalanul visszaszolgáltatni köteles, kivéve amennyiben jelen szerződés,
vagy a felek egyéb megállapodása eltérően nem rendelkezik.

7.

Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a megbízása teljesítése során más
közbeszerzési referens, hivatalos közbeszerzési tanácsadó vagy ügyvéd
közreműködését – a Megbízó előzetes jóváhagyásával – igénybe vegyen. A Megbízott
az igénybe vett személyekért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.
III. A Megbízó kötelezettségei

1.

Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a
Megbízott rendelkezésére bocsát minden, a Megbízott teljesítéséhez szükséges iratot,
adatot, információt, dokumentumot. Megbízó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy
a Megbízott folyamatosan, haladéktalanul megkapja azokat a további adatokat,
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információkat, iratokat, dokumentumokat, amelyek a jelen szerződés teljesítéséhez
szükségesek.
A megbízás teljesítéséhez szükséges, elektronikusan rendelkezésre álló információkat
Megbízó elektronikus úton juttatja el az alábbi e-mail címre: drjoci76@gmail.com.. A
csak nyomtatott formában rendelkezésre álló dokumentumokat Megbízó levélben vagy
személyesen juttatja el a Megbízottnak.
2.

Amennyiben a Megbízó adatszolgáltatási kötelezettségé(ei)nek határidőben nem tesz
eleget, erre a Megbízott a határidő lejártát követő napon a Megbízó figyelmét írásban
– legalább elektronikus úton, e-mail-ben - felhívni köteles.

3.

Megbízó a Megbízott számára a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatosan
folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít. Megbízónak a Megbízottal való
kapcsolattartásért felelős alkalmazottja/megbízottja: Sóki Zoltán műszaki
irodavezető. Megbízott a kapcsolattartásra kijelölt személyen kívül jogosult a
Megbízó alkalmazásában álló többi olyan munkatársától vagy vele egyéb szerződéses
kapcsolatban álló olyan személytől is felvilágosítást kérni, aki az adott megbízás
teljesítése tekintetében szükséges és hasznos információval szolgálhat.

4.

A Megbízó vállalja, hogy a Megbízott teljesítése során felmerülő, a Megbízó részéről
döntést igénylő kérdésekben a döntést igénylő kérdés felmerülését követően érdemben
állást foglal és döntését 3 napon belül a Megbízottal közli.

5.

Megbízó kötelezettsége haladéktalanul szóban vagy írásban tájékoztatni a Megbízottat
minden olyan tényről, körülményről, amelyek a Megbízott teljesítését
befolyásolhatják. Megbízó az együttműködési kötelezettsége késedelmes teljesítésével
vagy megszegésével okozott károkért felelősséggel tartozik.

6.

Megbízó a Megbízott rendelkezésére bocsátott valamennyi adat, információ
helyességét, pontosságát biztosítani köteles. Megbízott a Megbízó által szolgáltatott
adatok, információk helyességét ellenőrizni nem köteles, azok valódiságáért felelősség
nem terheli. A téves, pontatlan információk, adatok szolgáltatásából eredő károkért
való felelősség a Megbízót terheli.
IV. A Megbízott díjazása

1.

Felek megállapodnak abban, hogy Megbízottat a jelen szerződés I. fejezetében
meghatározott feladatok teljesítéséért 275.000,- Ft + 27 % áfa, összesen bruttó
349.250.- Ft (Háromszáznegyvenkilencezer-kettőszázötven forint) összegű
megbízási díj illeti meg, mely díj a IV.2. pontban foglalt kivételektől eltekintve a
Megbízott költségeit is magában foglalja.

2.

A közbeszerzési eljárás lefolytatása során felmerülő hirdetmény ellenőrzési
(közzétételi) díj az ajánlatkérőt (Megbízót) terheli, ezen költség előlegezésére és
viselésére a Megbízott nem köteles.
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3.

Megbízott a megbízási díjról szóló számláját az ajánlatkérő (Megbízó) által a nyertes
ajánlattevővel történő szerződés megkötésének napján jogosult a Megbízó részére
benyújtani.

4.

A Megbízó a megbízási díjat annak esedékességével egyidejűleg a Megbízott által
kiállított számla alapján, a teljesítést követő 8 napon belül köteles kiegyenlíteni a
Megbízottnak az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.-nél
vezetett 11735005-20546982-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással.

5.

Megbízó a megbízási díj késedelmes kiegyenlítése esetén a Ptk. 6:155. § -a szerinti
késedelmi kamatot köteles megfizetni a Megbízottnak.
V. A szerződés megszűnése

1.

Jelen megbízási szerződés az aláírásának napján lép hatályba. A szerződés az I.
fejezetben ismertetett közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, a közbeszerzési
eljárásnak a Kbt. 37.§ (2) bekezdése szerinti lezárását, illetőleg a megbízási díj
kiegyenlítését követően szűnik meg.

2.

A szerződés a megbízás teljesítése nélkül is megszűnik, ha
a) valamelyik fél a szerződést felmondja,
b) bármelyik fél megszűnik, kivéve, ha jogutódja van.

3.

A Megbízó a szerződést bármikor, írásban, azonnali hatállyal felmondhatja.

4.

A Megbízott a jelen szerződést 15 napos felmondási idővel abban az esetben
mondhatja fel, ha a Megbízó a jelen szerződésből eredő valamely kötelezettségét
súlyosan megszegi és a Megbízott felhívására sem tesz eleget kötelezettségének,
illetőleg amennyiben a kötelezettségszegés olyan mértékű, amely a felek további
együttműködését vagy a szerződés teljesítését lehetetlenné teszi.

5.

A Megbízó részéről történt felmondás esetén a szerződés azon a napon szűnik meg,
amikor a felmondásról a Megbízott tudomást szerez, a Megbízott felmondása esetén
pedig a felmondási idő lejártával.

6.

A Megbízó felmondásának a Megbízott általi tudomásszerzését követően a Megbízott
a megbízás teljesítése érdekében további tevékenység elvégzésére nem köteles. Ettől
az időponttól kezdve a Megbízónak kell gondoskodnia ügye továbbviteléről. A
Megbízott részéről történt felmondás esetén a Megbízott a felmondási idő alatt is
köteles a Megbízó érdekében eljárni.

7.

A jelen megbízási szerződés felmondása esetén a Megbízottat az addig felmerült
teljesítésével arányos díj illeti meg.

5
VI. Egyéb rendelkezések
1.

Felek kijelentik, hogy a jelen megbízási szerződés megkötésével és teljesítésével
kapcsolatosan semmiféle kizáró vagy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
Szerződő felek kijelentik, hogy nem hallgatnak el egymás elől semmilyen olyan
körülményt, amely e szerződés aláírását befolyásolta volna.

2.

Megbízottat titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően,
amelyről jelen megbízásának ellátása során szerzett tudomást. A titoktartási
kötelezettség alól felmentést kizárólag a Megbízó adhat.

3.

Amennyiben a jelen szerződés egyes kikötései érvénytelennek minősülnének, ezen
részbeni érvénytelenség nem érinti az egész szerződés érvényességét. Az érvénytelen
rész helyett az érvénytelen rendelkezéshez legközelebb álló, hatályos, a felek közötti
jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen rész nélkül
a szerződést a felek nem kötötték volna meg.

4.

A jelen szerződést a felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. A szóban
közölt módosítás érvénytelen.

5.

Felek a jelen szerződésből eredő esetleges vitáikat megkísérlik békés úton rendezni.
Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy összeghatártól függően kikötik a
Battonyai Járásbíróság vagy a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét.

6.

Ezen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb, idevonatkozó jogszabályi
előírások rendelkezései az irányadóak.

7.

Megbízott a Megbízó nevét és az elvégzett munka megnevezését, valamint a munka
megvalósítása keretében nyújtott szolgáltatásokat referenciái között Megbízó előzetes
írásbeli engedélye alapján tüntetheti fel.

8.

Felek ezen megbízási szerződést egyben tényvázlatnak tekintik és fogadják el.

Felek a jelen megbízási szerződést elolvasás és együttes értelmezést követően, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Mezőkovácsháza, 2018. március ___.
……………………………………………..
…………………………………………...
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
dr. Géczi József
Varga Gusztáv
e.v.
polgármester
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Megbízó
Megbízott
Pénzügyi ellenjegyző:

A Képviselő-testület 78/2018. (II. 28.) sz. kt. határozatának melléklete
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
székhelye: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
adószám: 15725228-2-04
képviseli: Varga Gusztáv polgármester
mint Megbízó (ajánlatkérő) - a továbbiakban Megbízó -,
másrészről
dr. Géczi József egyéni vállalkozó, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
székhelye: 6723 Szeged, Malom u. 16/B. Fsz. 1.
adószáma: 60028301-2-26
Nyilvántartási száma a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékében:
00424.
mint Megbízott - a továbbiakban: Megbízott - között a mai napon az alábbi feltételekkel:
I. A szerződés tárgya
1.

Megbízó, mint ajánlatkérő az általa indítandó közbeszerzési eljárás – az eljárás tárgya a
„Mezőkovácsháza város közvilágítás korszerűsítése.” elnevezésű építési beruházás –
lefolytatása céljából az alábbiakban részletezett tevékenység ellátásával bízza meg a
Megbízottat:
-

az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok elkészítése
az ajánlattételi felhívás, valamint a további közbeszerzési dokumentumok
(dokumentáció) jogi részének elkészítése
az eljárásban az ajánlattételre felkért szervezetek részéről felmerült kérdések
(kiegészítő tájékoztatás kérés) megválaszolása a műszaki tartalmat érintő kérdések
kivételével,
részvétel az ajánlatok bontásán, a bontási jegyzőkönyv elkészítése,
az ajánlatok áttekintése és értékelése jogi szempontból, javaslattétel a hiánypótlásra, az
esetleges kizárás, érvénytelenség, eredménytelenség megállapítására,
az ajánlatokat elbíráló és szakvéleményt készítő bírálóbizottság részére benyújtandó
értékelési javaslat elkészítésében való közreműködés, annak jogi felülvizsgálata,
a bírálóbizottság szakvéleményének jogi szempontból történő véleményezése,
felülvizsgálata,
a bírálóbizottság ülései jegyzőkönyveinek elkészítése, a bírálati lapok elkészítése,
az értékelési szempontokra tekintettel legkedvezőbb ajánlatot tevő felhívása a kizáró
okokkal és az alkalmassági követelménnyel kapcsolatos igazolások benyújtására, a
benyújtott igazolások vizsgálata
a közbeszerzési eljárás összegezésének elkészítése,
a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződéstervezet elkészítése,
az eljárás eredményéről szóló tájékoztató elkészítése és közzététele,
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-

az eljárás Kbt-ben meghatározott dokumentumainak közzététele a Közbeszerzési
Adatbázisban.

2. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának kezdete: a jelen megbízási szerződés
megkötését követően, amint a megkezdéshez szükséges dokumentumokat Megbízó a
Megbízott rendelkezésére bocsátja.
II.

A Megbízott kötelezettségei

1.

A Megbízott köteles a Megbízót a tevékenységéről és az ügy állásáról kívánságára,
szükség esetén e nélkül is tájékoztatni.

2.

Megbízott köteles haladéktalanul szóban vagy írásban tájékoztatni a Megbízót minden
olyan tényről, körülményről, amelyek - megítélése szerint - a Megbízott teljesítését, a
beszerzés megvalósítását befolyásolhatják.

3.

Megbízottnak a megbízása teljesítése során kellő gondossággal, a jogszabályi
előírások maradéktalan betartásával a Megbízó érdekeinek megfelelően úgy kell
eljárnia, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Megbízott a Megbízónak
felelősséggel tartozik azon kárért, amelyet a jelen megbízási szerződés megszegésével
a Megbízónak okozott, kivéve, ha a Megbízott bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az
az adott helyzetben általában elvárható volt.

4.

Megbízott a megbízást a Megbízó utasításainak megfelelően köteles ellátni.
Nem teljesítheti a Megbízó utasítása szerint a Megbízott a megbízást, ha ez jogszabály
megsértésére vezetne. Ha a Megbízó az utasítását a figyelmeztetés ellenére is
fenntartja, a Megbízott jogosult a jelen megbízási szerződést azonnali hatállyal
felmondani és kárát a Megbízóval szemben érvényesíteni.

5.

A Megbízott teljesítésének helye a Megbízó székhelye, kivéve, ha a felek ettől
eltérően állapodnak meg.

6.

Megbízott a jelen szerződés teljesítése során birtokába került iratokat,
dokumentumokat ezen megbízási szerződés megszűnésével egyidejűleg a Megbízó
részére hiánytalanul visszaszolgáltatni köteles, kivéve amennyiben jelen szerződés,
vagy a felek egyéb megállapodása eltérően nem rendelkezik.

7.

Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a megbízása teljesítése során más
közbeszerzési referens, hivatalos közbeszerzési tanácsadó vagy ügyvéd
közreműködését – a Megbízó előzetes jóváhagyásával – igénybe vegyen. A Megbízott
az igénybe vett személyekért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.
III. A Megbízó kötelezettségei

1.

Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a
Megbízott rendelkezésére bocsát minden, a Megbízott teljesítéséhez szükséges iratot,
adatot, információt, dokumentumot. Megbízó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy
a Megbízott folyamatosan, haladéktalanul megkapja azokat a további adatokat,

3
információkat, iratokat, dokumentumokat, amelyek a jelen szerződés teljesítéséhez
szükségesek.
A megbízás teljesítéséhez szükséges, elektronikusan rendelkezésre álló információkat
Megbízó elektronikus úton juttatja el az alábbi e-mail címre: drjoci76@gmail.com.. A
csak nyomtatott formában rendelkezésre álló dokumentumokat Megbízó levélben vagy
személyesen juttatja el a Megbízottnak.
2.

Amennyiben a Megbízó adatszolgáltatási kötelezettségé(ei)nek határidőben nem tesz
eleget, erre a Megbízott a határidő lejártát követő napon a Megbízó figyelmét írásban
– legalább elektronikus úton, e-mail-ben - felhívni köteles.

3.

Megbízó a Megbízott számára a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatosan
folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít. Megbízónak a Megbízottal való
kapcsolattartásért felelős alkalmazottja/megbízottja: Sóki Zoltán műszaki
irodavezető. Megbízott a kapcsolattartásra kijelölt személyen kívül jogosult a
Megbízó alkalmazásában álló többi olyan munkatársától vagy vele egyéb szerződéses
kapcsolatban álló olyan személytől is felvilágosítást kérni, aki az adott megbízás
teljesítése tekintetében szükséges és hasznos információval szolgálhat.

4.

A Megbízó vállalja, hogy a Megbízott teljesítése során felmerülő, a Megbízó részéről
döntést igénylő kérdésekben a döntést igénylő kérdés felmerülését követően érdemben
állást foglal és döntését 3 napon belül a Megbízottal közli.

5.

Megbízó kötelezettsége haladéktalanul szóban vagy írásban tájékoztatni a Megbízottat
minden olyan tényről, körülményről, amelyek a Megbízott teljesítését
befolyásolhatják. Megbízó az együttműködési kötelezettsége késedelmes teljesítésével
vagy megszegésével okozott károkért felelősséggel tartozik.

6.

Megbízó a Megbízott rendelkezésére bocsátott valamennyi adat, információ
helyességét, pontosságát biztosítani köteles. Megbízott a Megbízó által szolgáltatott
adatok, információk helyességét ellenőrizni nem köteles, azok valódiságáért felelősség
nem terheli. A téves, pontatlan információk, adatok szolgáltatásából eredő károkért
való felelősség a Megbízót terheli.
IV. A Megbízott díjazása

1.

Felek megállapodnak abban, hogy Megbízottat a jelen szerződés I. fejezetében
meghatározott feladatok teljesítéséért 275.000,- Ft + 27 % áfa, összesen bruttó
349.250.- Ft (Háromszáznegyvenkilencezer-kettőszázötven forint) összegű
megbízási díj illeti meg, mely díj a IV.2. pontban foglalt kivételektől eltekintve a
Megbízott költségeit is magában foglalja.

2.

A közbeszerzési eljárás lefolytatása során felmerülő hirdetmény ellenőrzési
(közzétételi) díj az ajánlatkérőt (Megbízót) terheli, ezen költség előlegezésére és
viselésére a Megbízott nem köteles.
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3.

Megbízott a megbízási díjról szóló számláját az ajánlatkérő (Megbízó) által a nyertes
ajánlattevővel történő szerződés megkötésének napján jogosult a Megbízó részére
benyújtani.

4.

A Megbízó a megbízási díjat annak esedékességével egyidejűleg a Megbízott által
kiállított számla alapján, a teljesítést követő 8 napon belül köteles kiegyenlíteni a
Megbízottnak az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.-nél
vezetett 11735005-20546982-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással.

5.

Megbízó a megbízási díj késedelmes kiegyenlítése esetén a Ptk. 6:155. § -a szerinti
késedelmi kamatot köteles megfizetni a Megbízottnak.
V. A szerződés megszűnése

1.

Jelen megbízási szerződés az aláírásának napján lép hatályba. A szerződés az I.
fejezetben ismertetett közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, a közbeszerzési
eljárásnak a Kbt. 37.§ (2) bekezdése szerinti lezárását, illetőleg a megbízási díj
kiegyenlítését követően szűnik meg.

2.

A szerződés a megbízás teljesítése nélkül is megszűnik, ha
a) valamelyik fél a szerződést felmondja,
b) bármelyik fél megszűnik, kivéve, ha jogutódja van.

3.

A Megbízó a szerződést bármikor, írásban, azonnali hatállyal felmondhatja.

4.

A Megbízott a jelen szerződést 15 napos felmondási idővel abban az esetben
mondhatja fel, ha a Megbízó a jelen szerződésből eredő valamely kötelezettségét
súlyosan megszegi és a Megbízott felhívására sem tesz eleget kötelezettségének,
illetőleg amennyiben a kötelezettségszegés olyan mértékű, amely a felek további
együttműködését vagy a szerződés teljesítését lehetetlenné teszi.

5.

A Megbízó részéről történt felmondás esetén a szerződés azon a napon szűnik meg,
amikor a felmondásról a Megbízott tudomást szerez, a Megbízott felmondása esetén
pedig a felmondási idő lejártával.

6.

A Megbízó felmondásának a Megbízott általi tudomásszerzését követően a Megbízott
a megbízás teljesítése érdekében további tevékenység elvégzésére nem köteles. Ettől
az időponttól kezdve a Megbízónak kell gondoskodnia ügye továbbviteléről. A
Megbízott részéről történt felmondás esetén a Megbízott a felmondási idő alatt is
köteles a Megbízó érdekében eljárni.

7.

A jelen megbízási szerződés felmondása esetén a Megbízottat az addig felmerült
teljesítésével arányos díj illeti meg.
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VI. Egyéb rendelkezések
1.

Felek kijelentik, hogy a jelen megbízási szerződés megkötésével és teljesítésével
kapcsolatosan semmiféle kizáró vagy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
Szerződő felek kijelentik, hogy nem hallgatnak el egymás elől semmilyen olyan
körülményt, amely e szerződés aláírását befolyásolta volna.
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Megbízottat titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően,
amelyről jelen megbízásának ellátása során szerzett tudomást. A titoktartási
kötelezettség alól felmentést kizárólag a Megbízó adhat.
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Amennyiben a jelen szerződés egyes kikötései érvénytelennek minősülnének, ezen
részbeni érvénytelenség nem érinti az egész szerződés érvényességét. Az érvénytelen
rész helyett az érvénytelen rendelkezéshez legközelebb álló, hatályos, a felek közötti
jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen rész nélkül
a szerződést a felek nem kötötték volna meg.

4.

A jelen szerződést a felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. A szóban
közölt módosítás érvénytelen.

5.

Felek a jelen szerződésből eredő esetleges vitáikat megkísérlik békés úton rendezni.
Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy összeghatártól függően kikötik a
Battonyai Járásbíróság vagy a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét.

6.

Ezen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb, idevonatkozó jogszabályi
előírások rendelkezései az irányadóak.

7.

Megbízott a Megbízó nevét és az elvégzett munka megnevezését, valamint a munka
megvalósítása keretében nyújtott szolgáltatásokat referenciái között Megbízó előzetes
írásbeli engedélye alapján tüntetheti fel.

8.

Felek ezen megbízási szerződést egyben tényvázlatnak tekintik és fogadják el.

Felek a jelen megbízási szerződést elolvasás és együttes értelmezést követően, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
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