
Melléklet: 

 

Közbeszerzési szakértői szerződés 

 

 

 

amely létrejött 

 

egyrészről Szentendre Város Önkormányzata 

székhelye: 2000 Szentendre Városház tér 3.  

képviseli: Miakich Gábor polgármester 

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 

 

másrészről a ………………… 

székhelye: ……………………. 

adószám: ……………………….. 

számlavezetője és bankszámlaszáma: ………………… 

képviseli: …………………….. 

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között 

alulírott helyen és időben közbeszerzési eljárás lefolytatására. 

 

1. Megbízó 2004. ….-ei hatállyal megbízza megbízottat, hogy a közbeszerzésekről szóló 

2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) hatálya alá tartozó közbeszerzési 

eljárásokban megbízásából eljárjon, illetve a 2. pontban részletezett szaktanácsadói 

feladatokat elvégezze. 

 

2. Megbízott az alábbiakban részletezett feladatok elvégzését vállalja: 

 a részvételi felhívás elkészítését és megbízóval való egyeztetését, 

 a felhívás közzétételét, 

 a segédlet kidolgozását és a megbízóval való egyeztetését, 

 a segédlet sokszorosítását és térítés ellenében történő értékesítését, 

 a jelentkezések átvételét és bontását, 

 a jelentkezések értékelését, 

 az érvényes jelentkezések körére vonatkozó javaslat elkészítését, 

 az eljárás első szakasza eredményének kihirdetését, 

 az ajánlati felhívás elkészítését és megbízóval való egyeztetését, 

 az ajánlati felhívás közzétételét, 

 a pályázati dokumentáció – részeként a vállalkozói szerződéstervezet és a benyújtani 

szükséges iratminták – kidolgozását és a megbízóval való egyeztetését, 

 a pályázati dokumentáció térítés ellenében történő értékesítését, 

 az ajánlatok bontásának megszervezését és lebonyolítását, 

 az ajánlatok minősítését, véleményezését, 

 a bírálati munka koordinálását, a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek ismertetését a 

konkrét ügyre vonatkozóan, 

 összegzés készítését az elbírált pályázatokról, 

 az eredményhirdetés megszervezését és lebonyolítását, 

 az eljárás eredményéről szóló KÉ-tájékoztató elkészítését, 

 az eljárás eredményének közzétételét, 

 az eljárás során minden, a Kbt. által előírt írásos anyag (jegyzőkönyvek, emlékeztetők, 

értesítések) elkészítését, és ajánlattevőknek történő megküldését, 
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 az eljárás jogszerűségének felügyeletét minden olyan eljárási cselekményt illetően, 

melyről tudomással bír. 

 

3. A megbízó feladatát képezi: 

 az eljárás lefolytatásához szükséges adatok rendelkezésére bocsátása, 

 az egyeztetésre bemutatott anyagok jóváhagyása, 

 a jelentkezések és az ajánlatok elbírálása, 

 a nyertes személyére vonatkozó döntés meghozatala és a vállalkozói szerződés 

megkötése. 

 

4. A megbízás időbeli hatálya az eljárás nyertesével történő szerződéskötéséig, illetve a jelen 

szerződés 10. pontjában foglaltakra tekintettel – az esetleges jogorvoslati eljárás lezárásáig 

tart. 

 

5. A megbízó kijelenti, hogy a beszerzésre a pénzügyi fedezetet éves költségvetése terhére 

biztosítja. 

 

6. A szerződő felek a 2. pontban részletezett munkák elvégzéséért ……….. Ft + ÁFA 

megbízási díj fizetésében állapodnak meg. 

A részvételi segédlet és a pályázati dokumentáció értékesítéséből származó árbevétel a 

Megbízottat illeti meg, de az ellenérték Kbt. előírásai szerinti visszatérítése esetén a 

kötelezettség a Megbízottat terheli. 

 

A megbízási díj megfizetése az alábbi részteljesítésekkel történik: 

 az első szakasz eredményhirdetését követően … Ft + ÁFA 

 az eredményhirdetést követően a megbízási díj I. részteljesítéssel csökkentett összege. 

 

7. A megbízási díj megfizetése a teljesítés igazolását követően kiállított számla alapján, 15 

banki napon belüli átutalással esedékes. A Megbízott ellenkező írásbeli értesítés hiányában 

a megbízást teljesítettnek tekinti, ha a Megbízott az eljárást lezáró hirdetmény 

Közbeszerzési Értesítőbe közzétételre történő leadását számára igazolja. 

Késedelmes fizetés esetén a megbízott jogosult a Ptk. 301. § szerinti késedelmi kamat 

érvényesítésére. Megbízott a 2. pontban részletezett feladatok ellátása során felmerülő 

költségeket maga viseli, s a megbízási díjon kívül más költséget (pl. a hirdetmények 

közzétételének költségei, a dokumentáció előállításának költségei, gépjármű-, telefon- és 

telefax költségek, iratanyag sokszorosítási költségek, stb.) megbízó felé nem érvényesíthet. 

 

8. Megbízottra és szakértőire egyaránt vonatkoznak a Kbt. szabályai. A megbízást képező 

munka, illetve annak teljesítése során Megbízott tudomására jutott minden nem nyilvánosan 

hozzáférhető adat üzleti titkot képez. Megbízott és szakértői kötelesek a Megbízó 

érdekkörébe tartozó üzleti adatokkal kapcsolatos titoktartásra, azonban a szerződő felek 

tudomásul veszik: amennyiben a vállalkozói díj költségvetési támogatásból származik, a 

költségvetési pénzeszköz felhasználására vonatkozóan az Állami Számvevőszék, illetve a 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultsága áll fenn, valamint azt, hogy a 

vállalkozó a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja 

meg. 
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9. Megbízott a 2. pontban részletezett feladatokat folyamatosan, a Kbt. előírásai betartásával 

köteles elvégezni. A közbeszerzési eljárás megindítására a Megbízott számára átadásra 

kerülő szakmai anyagok (megbízás tárgya, mennyisége, feladatleírás) alapján az átadást 

követő 2. munkanapon Megbízó számára megküldésre kerülő részvételi felhívás írásbeli 

elfogadását követően kerülhet sor. 

 

10. A szerződő felek a felelősségi rendet a Kbt. előírásainak megfelelően a szerződés 1. sz. 

melléklete szerint szabályozzák. Esetleges jogorvoslati eljárásban hozott elmarasztaló 

döntőbizottsági határozat esetén a kérelmezőnek történő államigazgatási szolgáltatási díj 

megtérítése és a bírság megfizetése – függetlenül annak mértékétől – a Megbízottat terheli, 

kivéve azt az esetet, ha a marasztaló határozat olyan okokra vezethető vissza, melyekkel 

kapcsolatos ellenkező álláspontját a Megbízott az eljárás adott szakaszában dokumentált 

módon rögzítette.  

 

11. Megbízó felelősséget vállal a megbízás tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges 

teljes körű adatszolgáltatásért. Vállalja, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás 

eredménytelen lesz, vagy a részvételi/ajánlati felhívás visszavonásra kerül, Megbízottnak 

megtéríti a hirdetmények közzétételének számlákkal igazolható költségeit, továbbá 

megfizet … Ft + ÁFA munkadíjat. 

 

12. Jelen szerződésre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 

 

13. Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Szentendre, 2004. ……. 

 

 

 

......................................................... 

Megbízó nevében 

......................................................... 

Megbízott nevében 



 

 4 

Közbeszerzési szakértői szerződés 1. sz. melléklete 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzata mint ajánlatkérő … tárgyban indítandó közbeszerzési 

eljárásához kapcsolódó belső felelősségi rendnek, az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg 

az eljárásba bevont személyek (szervezetek) felelősségi körének megállapítása a 

közbeszerzési törvény (Kbt.) 6. § alapján 

 

 

1. Szentendre Város Önkormányzata (a továbbiakban: Megbízó) megbízza az ……………-t 

(a továbbiakban Megbízott) a fentiekben meghatározott közbeszerzési eljárás (a 

továbbiakban: közbeszerzési eljárás) lebonyolításával összefüggő szaktanácsadói feladatok 

elvégzésére. 

 

2. A megbízási szerződés rögzíti a Megbízó és a Megbízott feladatait. Az eljárás 

bonyolításáért – az 5. pontban foglalt kivételektől eltekintve – a Megbízott tartozik szakmai 

és anyagi felelősséggel. A megbízottat nem terheli felelősség azon eljárási 

cselekményekért, melyekkel kapcsolatban eltérő álláspontjára írásban felhívta az 

ajánlatkérő figyelmét. 

 

3. A Megbízott garantálja, hogy a megbízás tárgyát képező munka során az Ajánlatkérő 

érdekkörébe tartozó üzleti adatokat kizárólag az alábbiakban felsorolt munkatársai 

ismerhetik meg: 

… 

 

Nevezettek 

 a tárgyi közbeszerzési eljárásban feladataikat illetően megfelelő szakértelemmel 

rendelkeznek; 

 a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet végző gazdálkodó 

szervezettel, mint ajánlattevővel (a továbbiakban: érdekelt gazdálkodó szervezet) sem 

ők, sem hozzátartozóik nem állnak munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyban; 

 sem ők, sem hozzátartozóik érdekelt gazdálkodó szervezetnek nem vezető 

tisztségviselői; 

 sem nekik, sem hozzátartozóiknak érdekelt gazdálkodó szervezetben nincs tulajdoni 

része; 

 a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők esélyegyenlőségét sértő bármilyen 

információt, dokumentumot nem adnak ki; 

 bármely szervezet vagy személy eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit 

sértő cselekménye tudomásra jutása esetén azonnali hatállyal írásban tájékoztatják az 

Ajánlatkérőt. 

 

4. Az eljárásban keletkezett iratok dokumentálása a Megbízott minőségbiztosítási 

kézikönyvében foglaltaknak megfelelően, gyűjtőíven történő iratfelvétellel és megőrzéssel 

történik. Az ajánlatok eredeti példányát az eredményhirdetés napján a Megbízott az 

ajánlatkérőnek 5 éves iratőrzésre átadja. 
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5. Az ajánlati felhívásban a beszerzés tárgya, a mennyiség, a teljesítési határidő, az 

ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságára vonatkozó előírások és 

kritériumok, továbbá a bírálati szempontok és azok súlyszámai meghatározását, valamint a 

tervdokumentáció rendelkezésre bocsátását a Megbízó bíráló bizottság végzi a Megbízó 

szakmai útmutatása alapján. 

 

6. A bíráló bizottság vezetője: ……………………... Tagjai: ………………… és 

…………………. A bíráló bizottsági vezetője és tagjai felelnek a felhívásban, a 

dokumentációban és a Kbt-ben meghatározott feltételekkel összhangban levő elbírálásért. 

 

7. A közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó döntést Megbízó Szervezeti és Működési 

Szabályzatában foglaltakkal összhangban ……………………. jogosult meghozni. 

 

8. Amennyiben a Megbízó nevében döntést hozó megváltoztatja a jóváhagyásra előzetesen 

beterjesztett dokumentumokat (hirdetmények, dokumentáció), vagy eltérő döntést hoz a 

bíráló bizottság által elkészített szakvéleményhez képest, a módosítás tartalma és az eltérő 

döntés tekintetében felelősséggel tartozik. 

 

Szentendre, 2004. ….. 

 

 

 

 

......................................................... 

Megbízó nevében 

......................................................... 

Megbízott nevében 

 

 
 

 


