MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészrő l
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
DEBRECENIJAVÍTÓINTÉZETE
4032 Debrecen. Böszörményi út 173.
Képviseli: Magyari László igazgató
továbbiakban, mint Megbízó
másrészről OPUS TEAM Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4028 Debrecen, Nyíl utca 46. szám
Képviseli: Virágh Péter
Bankszámlaszáma: 60600084-15006868-00000000
Adószám: 13 899783-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-013229
továbbiakban, mint Megbízott között az alábbi fe ltételek szerint:
Előzmények

1.)

Megbízó a Kbt. 122. § (7) bekezdés a.) pontja alapján nemzeti értékhatárt elérő, közvetlen
ajánlattételi felhívással induló, tárgyalásos eljárást indított. A közbeszerzési eljárás nyertese
az Opus Team Kft. lett, ezért Megbízó vele köti meg jelen szerződést.
Az eljárás eredményhirdetését követően az ajánlattételi felhívás. az Ajánlatkérési
Dokumentáció, az írásban fe ltett kérdések és az azokra adott válaszok, valamint a nyertes
Ajánl attevő (Megbízott) ajánlata alapján kerül jelen szerződés megkötésre.

2.) Jelen

szerződés

tárgya

Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy az Új Széchenyi Terv keretében kilrásra kerülő TIOP3.4.3/11 / 1 azonosító számú „Javítóintézet kialakítása fiúk részére a Dunántú lon" című pályázat
megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséhez szakmai tanácsadást nyújtson. A Megbízott
vállalja a Megbízó részére a pál yázat részeként a megvalósíthatósági tanulmány
(továbbiakban: MT) elkészítését.
Felek jelen szerződést határozott
napjáig kötik.

időre ,

a támogatói döntés Megbízó általi kézhezvételének

A Megbízás tartalmazza az alábbi kötelezően ellátandó feladatokat:

•
•

•
•

A Megbizó kérésére és vele szorosan együttm űködve az MT el őkészítését, a páJyázó
szakmai felelőséve l, valamint a beruházás tervezőjével való kapcsolattartást.
A szerződéskötést követően a Megbízott a Megbízó részére eljuttat egy kérdés- és
dokumentumlistát, mely az MT elkészítéséhez szükséges információk alapját képzi.
Ezek alapján a Megbízott elkészíti az MT-t. A dokumentumlista hiányos és nem
határidőben - beadás e lőtt legkésőbb 10 naptári napon - való megküldése esetén a
Megbízott a pályázat késedelmes beadásáért, illetve be nem adásáért fel elősséget nem
váJlal.
MT elkészítését, megírását, időközi egyeztetéseket
Az MT forma i, tartalmi ellenőrzését, szükség esetén a Megbízott részéről javaslat,
észrevétel tételét.
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3.) Megbízó köteles a Megbízottat az ügyek ellátásához szükséges információkkal e llátnj. A
kapcsolattartás és a Megbízói utasításadás szempontjából killön meghatalmazás nélkül
kizárólag az Igazgató minősül a Megbízó képviselőjének. A kapcsolattartásra kijelölt
személyek felelőssége, hogy olyan információkat adjanak át egymásnak, amü a Megbízó
iUetve a Megbízott képviselőijóváhagytak.
Megbízó az alábbi személy(eke)tjelöli ki közvetle.n kapcsolattartásra:
Teljes körűen: Magyari László Igazgató
Műszaki kérdésekben: Magyari László, Igazgató
Címe: 4032 Debrecen, Böszörményi út 173.
Telefonszám: 06130-998-08-61
Fax: 06152-486-321
e-mail: dbjavito@J/ii.ltu
Megbízott az alábbi személy(eke)tjelöli ki közvetlen kapcsolattartásra:
Név: Leiter Xavéria
Beosztás: pályázati tanácsadó
Telefonszám: 06-20-912-8122
Fax: 52-310-970
e-mail: leiter.xaveria@opusteam.hu

4.) A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének díja 22.700.000,- Ft + Áfa, azaz
HuszonkettőmilLió-hétszázezer forint + Áfa. A tanulmány elkészítésnek díja a támogatói
döntés értesítésétének kézhezvételtől számítva (fax, email, levél) 30 napon belül kerül
számlázásra 30 napos fizetési határidővel, melyet a Megbízó átutalással köteles teljesíteni, a
Megbízott Hajdú Takarék Takarékszövetkezet pénzintézetnél vezetett számú 6060008415006868-00000000 bankszámlájára. A pályázat benyújtását a Megbízott postai
feladóvevénnyel, illetve átadás-átvételi jegyzőkönyvvel köteles igazolni Megbízó felé.
A számla elfogadásának feltétele a Felek kölcsönösen aláírt teljesítés igazolása a teljesítés
tényleges megtörténtéről.

5.) Megbízó jogai és kötelezettségei
•
•

•
•

A Megbízó jogosult a „Szolgáltatást" figyelemmel kísérni, ellenőrizni és a
Megbízottat szükségbez képest utasításokkal ellátni.
Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, akkor a Megbízott köteles
őt erre figyelmeztetni, ha a Megbízó utasftásához e figyelmeztetés ellenére is
ragaszkodik, az utas[tásból eredő károk őt terhelik.
A Megbízó köteles a Megbízott részére a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges
információkat, adatokat megadni.
Megbízó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Megbízott jelen
szerződés foglalt kötelezettségeinek nem, vagy késedelmesen tesz eleget - vagy más
szerződésszegést követ el. Ebben az esetben a Megbízott köteles kártérítésként
egyszeri, 500.000,- Ft+ Áfa kártérítésl fizetni a Megbízónak.
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A Megbízott részéről szerződésszegésnek minősül:

•
•

Formai hiba miatt a tanulmány elutasításra kerül,
A beadási, hiánypótlási és egyéb meghatározofl határidők, amik a tanulmány
beadásának sikerességét befolyásolj.ák nem megfelelő betartása (kivéve: ha a
Megbízott nem kapja meg a kért dokumentumokat a 2-es pontban meghatározott
időpontig).

6.) Megbízott jogai és kötelezettségei
•
•
•

•
•

•

•

A Megbízott vállalja, hogy a megbízást a Megbízó utasításai szerint és érdekének
megfelelően teljesíti.
A Megbízott vállalja, hogy szükség esetén (vagy a Megbízó megkérésére) a Megbízót
az általa végzett tevékenységéről tájékoztatja.
A Megbízott kijelenti, hogy a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges
szakértelemmel és szakmai gyakorlattal (munkavállalókkal, alkalmazottakkal)
rendelkezik.
A Megbízott köteles a feladatait különös gondossággal és szakértelemmel teljesíteni.
Megbízott a szolgáltatás nyújtásához jogosultan igénybe vett közreműködő
személy/szervezet tevékenységéért ugyanúgy felel, mintha a szolgáltatást maga látta
volna el.
Az MT készítéséhez szolgáltatott tervdokumentáció, költségvetés szakmai tartalmáért
és pénzügyi egyezőségéért felelősséget a Megbízott nem vállal.
A Megbízott iratőrzési ideje a projekt zárásától (Közreműködő Szervezet hivatalos
értesítése) számítva 2 év.

A Kbt. 128. §. (2) bekezdése szerint Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződés
teljesítése során kizárólag a közbeszerzési eljárási ajánlatában megjelölt alvállalkozó
működhet közre, valamint köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a
közbeszerzési eljárásban részt vett a Megbízott alkalmasságának igazolásában. A Megbízott
köteles a Megbízó részére bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe,
amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia keU arról is,
hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok
hatálya alatt.
A közbeszerzési eljárási ajánlatában megnevezett személyek/szervezetek az alábbiak:
L eiter Xa véria, pályázati tanácsadó

A Megbizott tudomásul veszi, hogy a szerződési feladatok teljesítését a fenti személyek útján
jogosult ellátni. Megbízott köteles gondoskodni a közbeszerzési eljárásban feltüntetett
szakember folyamatos rendelkezésre állásáról.
Amennyiben a megnevezett szakember bármilyen objektív okból nem tud részt venni a
szerződés teljesítésében, a Megbízott köteles ezt a körülményt a Megbízónak haladéktalanul
írásban jelezni. egyidejűleg- a Megbízó előzetes beleegyezését követően - megjelölni az új , a
teljesítésbe bevonni kívánt szakembert. Megbízott tudomásul veszi, hogy kizárólag a Kbt.
128. § (3) bekezdésében leírt módon lehetséges a fent megnevezett alvállalkozó vagy
szakember cseréje.
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7.) A Megbízás
•
•
•
•
•

•

és megszüntetése

A megbízás jelen szerződés teljesítésével szűnik meg.
Bármely szerződő fél jogutód nélküli megszűnése a szerződést megszünteti.
A megbízás rendes felmondással nem szüntethető meg.
Jelen szerződést mindkét fél azonnalj hatállyal felmondhatja, ha valamelyik fél
szerződésszegést követ el.
Megbízott a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Megbízó jelen
szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy egyéb szerződésszegést
követ el. Ebben az esetben a Megbtzott köteles kártérítésként egyszeri, 500.000,- Ft +
Áfa kártérítést fizetni a Megbízónak.

A Megbízó
•

m egszűnése

részérő l szerződésszegésnek minősül :

A Megbízott nem kapja meg a munkája elvégzéséhez szükséges dokumentumokat a 2.
pontban megjelölt határidőig,
Megbízó részéről valótlan adatszolgáltatás.

A Kbt. 125. § (4) bekezdése a) pontja alapján Megbízott tudomásul veszi, hogy nem fizethet.
illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a
Kbt. 56. § ( 1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében
merülnek fe l, és amelyek a Megbízott adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
A Megbízott vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megbízó számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti
ügyletekről a Megbízót haladéktalanul értesíti.
A Megbízó a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerint az ott foglalt esetekben a
és egyben köteles is fe lmondani.

szerződést

jogosult

8.) Vegyes rendelkezések

•

Késedelmes fizetés estén a Megbízottnak joga van a tanulmánnyal kapcsolatos
fo lyamatban l évő ügyet szüneteltetni, ameddig a Megbízó tartozását ki nem egyenlíti.

•

Felek jelen szerződés teljesítésével összefüggésben tudomásukra jutott üzleti és egyéb
titkot. más hasonló adatot, információt kötelesek bizalmasan kezelni , azokat kizárólag a
szerződés teljesítéséhez felhasználni. Felek titoktartási kötelezettsége a szerződés
teljesítése során és azt követően is fennmarad.

•

Felek megál lapodnak abban, hogy amig jelen szerződés aláírt példánya a Megbízott
részére nem érkezik vissza, adrug a pályázat kezelése nem történik meg. Felek jelen
szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatai (módositás, megszüntetés ... ) csak írásban
érvényesek.

•

Megbízott j elen
hivatkozhat.

szerződés

keretében végzett feladatokra a továbbiakban referenciaként

/[,
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•

Felek jelen szerződésbő l eredő esetleges jogvitáik elbírálására összeghatártól függően
kikötik a Debreceni Városi Bíróság vagy a Debreceni Törvényszék kizárólagos
illetékességét.

•

Felek j elen szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni
egymással; a szerződés módosítását igénylő körülményekről kötelesek haladéktalanul
táj ékoztatni egymást. Jelen szerződés módosítására csak Felek által erre kifejezetten
felhatalmazott képvisel ők útján, írásban, Felek egybehangzó jognyilatkozatai alapján
van l ehetőség, a Kbt. 132. §.-ában meghatározott esetekben.

•

Jelen

szerződésben

nem szabályozott kérdésekben a magyar jog irányadó. Jelen
nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv és a
2011. évi CVUI. törvény (Közbeszerzési Törvény) szabályai az irányadók.
szerződésben

Felek j elen szerződést, mint akaratukkal mindenben
kezűleg aláírják.

megegyezőt

helybenhagyólag saját

Kelt: Debrecen, 20 12. június 26.

„ . „„ J~Y.:7::.„.

Megbízott

Ellenjegyzem:
Ofl .

LUl<Ac e OOYVfDI lrH)DA
Gr. Lukaos Edit Ogyvéd

J024 Debrecen, Iparkamara u. 12.
52 314·1 06 M. 06·20/975·2065
!"'.; ~ 7ám 18561218·1·09

el
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TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete
Postai cím: Böszörményi út 173.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Magyari László igazgató
Telefon: + 36 52486327
E-mail: dbjavito@dji.hu
Fax: +36 52486321
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Opus Team Kft.
Postai cím: Nyíl u. 46.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4028
Ország: HU
Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL): I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű X
I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
1.4.1) A Kbt. IV. fejezeteNI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
X Szociális védelem
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza - építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás-, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: megbízási szerződés
közbeszerzés( ei) tárgya:
c)
x Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória 12
(az 1-27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
4032 Debrecen, Böszörményi út 173.
NUTS-kód: HU321
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2012/06/26
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Debreceni Javítóintézete részére a „Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program TIOP-3.4.3-11/1. kódjelű „Javítóintézeti ellátás biztosítása
fiúk részére a Dunántúlon" című kiemelt projekthez kapcsolódó megvalósíthatósági
tanulmány elkészítése".
1

.____

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő

tárgy:

71241000-9

További tárgyak:
11.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót
beleértve)
Érték: 22 700 OOO
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
11.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap( ok)ban:
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap): a szerződés
határozott idejű, a támogatói döntés Ajánlatkérő általi kézhezvételének napjáig tart.
b)
ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2013.03.26.
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
11.4) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás
11.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Debreceni Javítóintézete részére a „Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program TIOP-3.4.3-11/1. kódjelű „Javítóintézeti ellátás biztosítása
fiúk részére a Dunántúlon" című kiemelt projekthez kapcsolódó megvalósíthatósági
tanulmány elkészítése".
II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege
[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni]
Érték (arab számmal) 22 700 OOO
Pénznem HUF
ÁFA nélkül X

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
111.1) Az eljárás fajtája
Ill.1.1) Az eljárás fajtája
111.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a
Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos eljárás
Ill.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
2

Előminősítési

hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [Kbt. 252.§, 261.§ (4)]
Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
Közvetlen felhívással induló tárgyalásos
III.2) Bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S ÉS/VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S ÉS/VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2012/07/20/ (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 10565/2012 CKÉ-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
IV .1) Szerződésszerű teljesítés
IV.1.1)
A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e? igen
IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:
IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
IV .2) Szerződésszerű részteljesítés
IV.2.1)
A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e?
IV.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:
IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
IV.3) Szerződés módosítása
IV.3.1)
A szerződést módosították-e? nem
IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
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A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Egyet értek a tájékoztatóban foglaltakkal:
Virágh Péter ügyvezető , Opus Team Kft.
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