
ESETI KozBEszERzÉSI / B F;SZF,P.ZÉSI SZABÁLYZAT
És rprBrŐssÉcI REND

A lűskunféIegyháziMezőgazdasági és Élelmiszeripati Szakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium (6100 l(iskunfélegylráza, Petőfi u. 2/^.) I(onzorciuma (a továbbiakban:
I{onzorcium) a Gazdaságfejlesztési és Innovációs operatív Ptogtam (a továbbiakban: GINoP)
,71 srykkép7é:i intérynéryrends77r á{ogó.fejles7!ése,, tátgyű Íelhivásán GiNoP-6.2,3-17-2017.00022
azonosító szárnon támogatási kételmet nyújtott be, amelyet a GINOP lrányító Hatősága (a
továbbiakban: Támogató) a 2017. deccmbet 20. napján kelt támogatói okitat szerint
támogatásban tészesített.

A projekt cínc: A szakképző intézrnények átfogó megújítása az alapkészségek fejlesztése
és a lemorzsolódás csökkentése étdekében (a továbbiakban: Ptojekt), melynek
rnegvalósításáta a -l.ámogató támogatási szerződést kötött a l(onzorciummal, amelynek tagjaí a
következő szewezetek:

Kiskunféle gyháziMezőgazd'asági és Élelmis zeripati Szakgimnázillror', Szakkiizépiskola és
Kollégium
Székhelye: 6100 l{skunféIegyháza, Petőfi u.2/A'
T.örzsszárn: 823456
Adószám: 15823450-2-03
I{épviseli: |\őzaPáICsaba igazgatő és

B árs ony I s wán Mez(i gazdas ági Sz akgimná zium, Sz akköz épis kola és Kollégium
Széklrelyc: 6640 Csorrgtád, Szentesi u. 2/a.
Törzsszán,. B234B9
Adószám: 15823481-2-06
I(épviseli: YáriLász|ő igazgatő és 

:....

Bedő Albert Etdészeti Szakgimrrázium, Szakközépiskola és Kollégium
Széklrelye: 6783 Ásottlralom, I{iss Ferenc Wt.76,
Törzsszám: 35581ó
Á<lószám: 15823508-2-06
I(épviseli: And.t.ésiné dt Ambrrrs lldikó igazgatő és

Beteczki Máté Él"lmisz"ripari és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium
Szélrlre\'e: (1500 Baja, Szerrt Ántal u. 96.
Tötzsszám: 823522
Ádószám: 15823522-2.03
I(épviseli: Hodován Pétet igazgató és

Fodor József Élelmiszetipari Szakgimnázium és Szakközépiskola
Székhelye: 6725 Szeged, Szabadkai út 3.
Tözsszám: 823566
Adószám: 15823560-2_06
I{épviseli: Dombóvár.i Tamás igazgatő és 

.'..
Galamb Józs ef M ez ő gazdas ági S z akgimn ániturn és Sz akköz épis kola



Székhelye:
Tőtzsszám:
Adószám:
I{épviseü:

Székhelye:
Törzsszám:
Adószám:
I(épviseli:

Székhelye:
Tőtzsszám:
Adószám:
I{épviselr.

6900 ltÍakó, Szép utca 2-4.
823555
1s823553-2-06
Horváth Zo\tánJőzsef ígazgatő és

6727 Szeged, József Atttla sugárűt26.
823445
15823443-2-06
Máhig Józs eÍ igazgatő és

6440 Jánosltalma, Béke t& 73'
305019
1530s019-2-03
Taskovits ! é'ter igazgató

Gtegus Máté Mezőgazdasági Sza\gimnázium és Szakközépiskola
Székhelye: 6s00 Hódmezővásárhe|y, Atpádutca 8.
Tőtzsszám: 823588
Ádószám: 158235s4.2-06
I(épviseli: Nagy Zsuzsanna Edit ígazgatő és

Kiss Fetenc Etdészeti Szalqgimn ázium

Kocsis PálMezőgazdasági és Környezetvédelmi Sza\gimnázium és Szakközépiskola
Székhelye: 6000l(ecskemét, Szent Imr.e utca 9.
Tötzsszám: 832991
Ádószám: 15832991.2-03
I(épviseli: Jubász István tgazgatő és

Lipthay Béla Mezőgazdasigi és Élelmiszetipati Szalqgimnázíum, Szakközppiskola és
Kollégium
Széklrelye: 3170 Szécsény, Haynald Lajos utca 11.
Tötzsszám: 823401
Adőszám: 15823405-2-12
I(épviseli: Filkor Lajos igazgató és

FM Kelet.magyafoÍszági Agtát-szakképző Központ' Mezőgazdasőgi Szal1gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium

A I(onzorcium tagjai megállapodnak, hogy a konzorciumi tagokat együttesen a
KislnrnfélegyháziMezőgazdasági és Étetmisziripari Sza\gimnázium]Szakköiépiskota és
Kollégium igazgatőja, Rózsa Pál Csaba tgazgatő képviseli (a l(skunféIegyháziMezőgazdasági és
Elelmiszetipari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a továbbiaktan:
I(onzorciumvezető).

I(onzotciumi tagok (" továbbiakban a konzorciumi tagok együttesen: Áiádá:tkéÍő vaw
Iíonzorcitrm) rnegállapodnak, hogy a Ptojekt keretében közbeszerzési eljárás nélküllefolytatandó
beszetzési- és közbeszerzési eljárások rendjét, szabá|yait és a felelősségi kötöket a jelen
dokumentumban foglaltak szerint határozzák meg.

1. A szABi*vznr cÉr1a



i
Á jelerr szabáIyzata célja, hogy:

a) meghatáÍozza a Ptojekt keretéberr nregvalósulő beszetzési-, közbeszezést
előkészítésének, lefolytatásának, belsó ellenőrzésének felelősségi tendjét;
^z Ajánlatkérő nevében e\fuő, illetőleg az e|járásba bevont személyek,
szewezetek felelősségi körét;
a b esz etzési-, közbesz e ruési e|iátás dokumentálá si rend j ét;
kiilönösen az e|1átások sotán lrozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg
testíileteket.

2. AszLBi*yznl HetÁrye

2 .1 .

2.2.

Á jelen l{özbeszetzési SzabáIyzathatá|ya: a Ptojekt keretében lefolytatandő közbeszerzést
e|játás nélkül lefolytatandőbeszetzési_ és közbeszetzési el1átásra te{ed ki.

Ennek ketetében a szabá|yzathatáIya kite{ed kirlönösen:
a)
b)
c)
d)

E

f)

a beszerzési-, közbeszerzésí et1áús előkészítéséte;
az ajánlattéteii felhívás és a dokumentáciő elkészítéséte;
az ajánlattevők áIta| ításban feltett kérdések megválaszo|ására;
abeétkezetta,sánlatokbtáIatfu aésértékeléséte;
kőzbeszetzési eljátás esetén a Bfuá|őbizottságnak és a Döntéshozőn$. az e|járás
btáIatáóI szőIő jegyzőkönyve alapján a dontési javaslat |<tőolgozásáta;
az e|járás eredményénelr rnegállapításfuőI, az ahhoz szükséges dokumentumok
elkészítésétő|, az etedményérő\ sző|ő tájékoztatas ajánlattevők tészéte történő
megküldésére.

eljátások

illetólegb)

c)
d)

3. A KoZBF;szF,FtzÉs ÉnrÉxnNEK MEGHATÁnozÁsa És ÉnrnrMEzÉSE

Á i(bt. 16. s (1) bekezdése szerint a közbeszetzés becsült értékérr a közbeszetzés
megkezdésekor annak tárgyáért á|ta|ában kért vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül
számított, a I(bt. 17-20. $-okban foglaltalrra tekintettel megállapított - teljes
ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban; becsült érték). A teljes ellenszolgáltatásba bele
keli étteni az opcionáhs részt tattaltnaző aján|arkétés esetén az opcionáhs rész éttékét is.

3.2. Á l(bt. előírásainak megkeriilése céIjábőI tilos a közbeszetzést tészekre bontani' Az
egybeszámítási kötelezettség és a résza1ánlattételbiztosítása tekintetében a l(bt. von^tkoző
tendelkezés eí az tány adőa|<,

4. A DÖNTÉsHozó

A Döntéshoző az A1án|atkérő nevében akőzbeszerzési e\árás sotán a lényegiHöntéseket,
tgy beszetzési- és kőzbeszerzési eljátások megindításátőI szőIő, az eLjárást lezárő-, illetve
közbenső döntést meghozó személy:
név és beosztás:

Rózsa Pál Csaba igazgatő

Á Döntéshozó jelen eseti közbe szetzésí szabáIyzat a|áttásávalkijelenti, hogy vele szemben
nem á11 fenn a l(bt. 25. \-ában foglalt ósszeféthetetlenség, illetve vát1alja, hogy a Polgári
Törwénykönyvtő| szőIő 2013. évi V. törvény 2:47 \-ában megltatátozott üzieti titkot
megőrzi,



4.2. A Döntéshozó felelősségi köre:
a) dönt a kózbeszerzési tervtől, a beszerzési-' közbeszerzósi eljárás rnegindításáról
b) Közbeszerzésie|iátásesetébendönt:

tekirrtettcl nem meglra tározott tartalomtnal keriilnek e|őlrásra,

tekinte ttcl nern rneglra táro z o tt tattalotnmal lretülnck előtásra,

.) Beszerzési eliátás esetén dönt:
az ajánLatt fellívás végleges szövegétől'
az a1ánlatok étékelési szernpontjaitól,
az e|1árás megindításához szükséges egyéb előzetcs intézkedésekr.ől,
az aián|attételi lratáridőtől.
továbbá az aiáriattéteke felkéterrdő
báronr gazdasági szereplő felkétenclő
eljárások esetén)

aián|attevőrőI.

gazdaságí szereplőklől (minimum
ajánlattéte|re az cgyes beszerzési

credmónytelenségótól, a nyeÍteS

Cl) felelős az e1járástlez,árő-,illeh'e lrözbenső döntés mcghozataláért;
e) az eliárást Lezátő_, illetvc közbenső döntés részekérrt dörrt ^z aiánlatok

érvérrytelerrs égérő1, illetve érr.ényességéről;
9 az eIjárás lrözbenső clöntés tészekérrt dónt az ajárrlattevó(k) l<tzárásátő|;
e) az e|játást lezfuó dörrtés rószckérrt dönt a kőzbeszetz.é'i 

"liá'a. 
ered.ményessé,

illetve ereclmétrytelerrrré rryilvá nitásárő|.

4.3. A Dörrtéshoző aláítja aBitá|őbizottság T.agiainak rnegbízólevclét. A hivatalos közbeszcgósi
tatrácsadóval külön rnegbízási szerződés kedlt megkötésrc.

5. A BÍRÁL owzorrsÁc 1roz BBszrirtzÉsr nr1ÁnÁSoK ESETÉN) J.:.

5.1. A Btá|őbizottság a közbeszerzési e|járás - széles körű döntési jogosultsággal rencle||<ező _
opetatív Szelve' az eljfuást |ezárő dörrtés és a közbenső döntés tekintetében a Döntéshozó
számáta i avaslatot tesz'

5.2. A közbeszerzési eljárások csetérr az aján|atok elbítálására, véleményezés&e létrehozott
bizottság tagjait úgy kell kijelölni' lrogy lcgalább 1-1 tag általa közbeszerzés tárgya szcrind,
pénzügyi_, jogi-, r.alamint közbcszetzést szak&telenr biztosítva legyen úrgy, hogy az
ajárrlatok clbír.álása sotán az ólwénJ'esség, alkalmasság rncgítélósére vonatkozó megi"lető
szakétteletn biztosításra kerüljörr. Beszetzési eliárások esetében bitáiőbizottsági iagok
kiielölésére llem ketül sot.

A BítálóbizottságTagiait a döntéshozó külön dokumentumban jelöli ki, bízza rneg.
^ I]ífálóbizottság e|1átása sotárr a l(bt. által előír.t közbeszerzési szakértelmet Balogh
Mártorr Sándor feleiős akkreditált kozbeszerzési szaktanácsadó (a|sttomszárn: 00613)

5.3.



és/vagy dr. IVlarton Ida feielős akkrcdrtált közbcszerzési szaktanácsadó (ajstromszám:

00972) |átia eI.

5'4, A bítálóbizottság clrröke és tagjai munkájukat a Döntéslroző tnegbizása alapján végzik. r\

bká|őbizottság mirrilnunr lrárom tagból áll, akiknek rcndelkezniük lrell jogt, pénzigyi,

|<özbeszetzési és a közbeszetzés tárgya szerinti szakértelemnrel. Az eIjárást 7ezátő döntést

mcghozó személy nel1l lehet a blráLőbízottság t^g1^. A btráIőbízottságí murrkáróI

1egyzőkanp'ct kell készíterri, amelynek tészét lrépezhetik a tagolr indokolással cllátott

bírálati lapjal'. BitáLatt lap.ok készítése nem kötelező. 
"j..

5.5. Abtá|őbizottság feladata a közbeszerzésie|1átás előkészítése, mely keretében:
. tagiai rószt vesznek az aján|attételi fcllrír,'ás és dokumentáciő clőkészítésébctl, rószt

veszrrek ^z e\1fuásí cselckrnén),eken (ajánlatolr bontása, bítálóbizottsági ülésen,

ajánlatok éttékelése, stb'),

. az el|árást megindító felhívás tattalmát tételcsen ós részleteiben a Bírálóbizottság

vizsgá|ja és teleszti a Döntéshoző eIé jőváhagyás céLjábőI,

. tészletesen trrcgfo gak.nazza a beszetzési tárgy jellemzőit (plénzigyi, rnűszaki, piaci

paraméterek alapján),

. összeállítja a lehetséges ajárrlattevók alkalmassági f a|kaknat]ansági ismérvcit.

5.6. '[yz aiánlatok borrtásáig a |<tegészitő tájékoztatás kérések, adott esetbeÍl ̂ z előzctes

vitatendezési lrérelrnck megválaszolása, beétkezett ̂ jánlr^tok bontása és az aján|atok l(bt.

szcdnti btáIata, az alábbiak szer.int:
. Az ajárrlatok és a lriánypótlás lriétókelése során a BtáIőbizottság tagjai minden a<lott

szakterületnek (közbcszetzés tátgya szeÍinti; jogi; pénzügyi, gazdasási; közbeszerzési)

mcgfelclőerr clbítálják a beérkezett aján|atokat. A l)táIőbizottság áItaI ^

Döntéshozónak küldendő azon javas|atához, amelyet nern egyhangúa.4 döntéssel

hozott lneg' a ja.r,aslattal egyet llem értő t]ká|őbizottsági tag indoldáisal el1átott

ktilönvéleményét is mellékelni kell.

. A t3tá|őbizottság rnegvizsgálja formai és tattalmi szempontból a beérkezett

ajánlatokat, szüksóg esetén hiánypótlási felhívást, felr'ilágosításkérést, irrdokolás kérését

kczdeinényezi.

. Írásbeü szakvóleményt]<észít, nrelyben felsorolja a közbeszerzési eljátásban lefolytatott

csclekrnényeket, tögzíti a beétkezett, érvényes és érvérrytclen ajánlatokat.

. Á ltsfuáIőbizottság jar'aslatot tesz az e|járás eredmérryére és a nyeÍtes ajánlattevőre,

melyet a clörrtéslrozó eló ter.jeszt,

Á Bírálóbizottság dönt a fellrí.i.ás r,isszavottásával kapcsolatban, amcnnyiben az e|jfuás

soÍáfl ̂ z ajánlattétel-i hatátidő \ejárta előtt jogorwoslati eliárást kezdcményeznek, és még

módvan az ajánlattételi határiclő clótt a visszar'onásÍa,ezt a döntést utólag a Dörrtéshozó

hag5,ja jővá.

A t3ttá|őbizottság a döntéseit szavazattöbbséggcl |tozza tneg. SzavazategyenlőSég esetétr a

BtáIőbizottság elnökének szavazata Ílönt. 't\ bífálóbizottságban a szavazás érvényes,

amcnnyiben ablrá|íbizőttság legalább három tagja jelerr van aklrént, hogy azolr.valatnennyi
elvátt szakértelemmel (ogi-, pénzügyi-, kőzbeszerzósi. és a közbeszenés tárgya szednti)

tendelkeznek.

5.7.

5.8.



A Bífálóbizottság tagjai clsódlegesen a szakértclrniik körébe tartoző kérdéskör(ök)ben
fclelósek, így
^) a közbcszetzés tárgya szerinti szaketnbcr felelős különösen: 

"'."
- Műszaki Lekás elkészítéséért;

- Az ajánlatok szakmai Szempontból töténő éttékeléséért;

- A rnűszaki, szakmai két<lések megválaszoLásáért akát lriegészitő tájékoztatás, akár

előzetes vitarcndezés keretében kedilt rá sot;

- ^ műszaki, szakmai alkalrnassági szelnpontok kialakításáét, összlrangban ^

közbeszetzési szakéttelemmel tendelkező tag közbesz erzési á|láspontjávaI.

jogi szakértelmet biztosító tag felelós különöserr:

- A dokumerrtáció részeként a szetződéstelfrezet vé|emérryezéséért, a közbeszerzési
eljárás során felmertilő, iogi vonatkozású kétdések megválaszo|ásáétt; a bcérkezett
ajárrlatokbarr benyújtott szerződéStelvezet leelierrőrzésért, a jogi vonatkozásil
kérdések megválaszoLásáért

c) a gazdasági-pérrzügyi szakértelmet biztosító tag felelős különösen:

- Az, alkalmazandó gazdasági_, pénziúgyt alkalmassági lu.itér.iumairrak
rneglratátozásáétt; összlrangban a közbeszetzési szakéttelemrrrel rendelkező tag
közb eszctzési álláspontjával

- A dokumentáció _ a szegődéstervezetet is beleéttve - pénziÚ'gyt részének
elkészítéséért;

- Az ajárrlatok pénzügyi szernpontból történő értékeléséért;

- A pénzűgyi, gazdasági kérdésck rrregválaszolásáértakát lricgészitő tájékoztatás,
akát e|őzetes vitatendezés ketetében lrertilt tá sor.

d) a közbeszetzési szalrértelmct külörr rnegbízási szet;ződés alapján a Line Up
I{özbeszenési fanácsadó Kfl Látja el szalrembcteí á|talr, akik a bizottságbal1 _ ^z
eliárás nye11"'6'. r.orratkozó javaslaton kívül - iavaslattétcli és véleményezósi joggal
vesznek részt. A Line Up l{özbeszetzósi T.anácsadó I(ft. biztosítja a közbeszerzési
szakéttelernrrrel tendelkező tagot. mrnt ber.ont felelős akkreditált |<özbeszcrzési
szaktanácsadót, aki felelős külörrösen azétt,hogy a közbeszerzési c\járás a l(bt-nek,
a belső szabá|yozásolurak, jelen szabáIyzatnak megfelelő tnódon folyjon le.
Biztosítja továbbá a jogt szakértelemmel rendelkező tagot, dr' N{atton Ida felelős
ald<r.editált közb eszetzósi sz a ktarr ácsadó t (aj s tr oms zá rn : 009 7 2) is.

6. ̂  riÖzBriszriIv:Ésr- És BriszrirrzÉsI nr;ÁnÁs ooruMENTÁLÁsÍ.nnNo1n
És xytrvÁNoSSÁGA

6.1. Az Ajánlatkérő a jelen szabá|yzattal érintett közbeszerzési. és beszerzési eljárást - annak
előkészítésétől ̂ z e|jáús alapján kötött szetződés teljesítéséig terjedőcrr - ír.ásban
<lokumentálja, és az e|járással összefiiggésben keletkezctt valamennyi itatot (továbbiakban
Dokumenturnok) a szeződéskötést követő 5 é'ig köteles negőizni.

b)

6



6.2.

6.3.

6.4.

ó .5.

6.6.

, :

Az ajánlattevők tészére - arneruryiberr ajálilatukat szernélyesen nÉjtják be . azok átvételéúL
elismervényt kell adni. Az átvéte1s' elisrnerr'érrynek tartalrn aznia ke]], az átvéte| időpontját, az
átvevő nevét és kézjegyét, valamint annak elismerését, hogy a benyújtása \ezárt
csomagolásban tötént. E,ntlek másolati pé|dányát meg lrell őrtzri.

Amenrryiben a közbeszetzési eijárással, yaqy ^z arrnak eredrnényekóppen rnegkötött
szerződéssel kapcsolatban aI{özbeszetzési Döntőbizottság elótt jogorwoslatr' illetve peres
e|járás indul' ú8y ^ megőruőtt ir.atokat az Ajánlatkétő köteles ben1ú1tant az eljfuő
batőság/btrőság részére. Ámenrryiben a peÍes e|játás hosszabb, mjnt az 6.1. pontban eIőtt
batártdő, űgy ^ petes eljátás sofán megszűlető jogetős határozat végtelrajtásáig keIl az
iratokat negőrlzni.

Figyelemmel a l(bt. eIőtásata, az abban meghatátozott dokumentumokat az AjánIatkérő -
a közbeszerzési szakétteimet biztosító Bír.álóbizottsági tag á|ta| osszeállított|ssta alapján - a
honlapon közzéteszi,

Tekintettel ata, hogy a projekt keretén belül lefolytatásra kediló kózbeszetzési eljátások
100,000000 o/o-osan' támogatottak, támogatási összegbőlvalósulnak rneg, Ajárilatkétő a Line
Up l(özbeszeuési Tanácsadó l(ft. útján dokumentáI1a a kőzbeszetzési e|jáÍ{st a FAII{
terrdszetének közbeszerzési modulj án keresz tül.

Uniós támogatási fotrásból rnegvalósuló beszerzések esetén a 272/2014. (XI' 5.)
I{ormányrendelet kőzbeszetzési eliárások ellenőrzésére vonatkozó tendelkezése szerirrti
esetekben, az ellenőtzés ketetében - a nevezett kotmárryrcndelet szabályai szerinti -
adatszolgáItatás, illetve kapcsolattartás biztosításáétt a Döntéshoző felel. Az e\Lenőtzés
során a ferrtiek szer.int összeállított dokumentumok módositásán lehet szükség. A
dokurnentumokban foglaltak eifogadásától és a dokumentumok cnnek megfelelő
módosításától, vagy indokolássaI alátámasztott elutasításától, a BfuáIóbizottság ^
dokumentumok eredeti eikészítésére vonatkozó ügymenettel egyező módon történő _
előterjesztése alapján a Döntéshoző dőnt.

6.7. A l{bt. 37. $ és 43. $ szednttközzétételi, adatszolgáItatási tevékenységének ellátásáétt a
Döntéslrozó felelős, az e|jáúsba bevont Line Up l{özbeszerzési Tanácsadó l(ft. útján.

6.8. Á l(bt-ben foglalt, nen \<lzárőlagosan z tárgyi kózbeszetzési cljárást él;lntő kózzététe\i
kötelezettség e|7átásának felelősét - a jelen Szabályzatban tögzítetteken tul - a Döntéshozó
jelöli ki. Áz Ájánlatkétő I{bt_ben definiált közzététe]s' kötelezettségeinek e|végzéséért a
lirjelölt személy a feieiős, kivéve, azon konkr.ét közbeszerzést eljáráshoz kapcsolódóan e
körben ellátarrdó feladatokat, amelyek a I{özbeszetzésí tanácsadó szetzőiIése szerinti
kotelezettségét lrépezil<.

7. Az AJÁNLAToK BíRÁLATA, ÉRTÉKELÉsE, EREDMÉNYH|RDETÉs

].1' Beszerzési el|átás esetében az AjánLatkérő áItaI bekért legalább 3 datab a)ánlatbtáIatáta
az ajánlattételi fellrívásban meghatátozott étékelési Szemponto|< aIapján ketül sot. Az
ajánlato|<blrá|atát a Döntéslroző á|tal kijelölt szeméiy végzi. Az ajánIatokbttálatát követően
az cLjárás etedményét Ajánlatkétő Döntéslrozója zfuadéko|ja aIátásáva|. Á nyeftes
aján|attevővelmeglrötésre kerülő szerződéseket a Döntéshoző ítja a|á. A projekt keretében
rncgkötésre kerülő szerzőclések mintáját a jelen eseti közbeszetzési szabá|yzat 1. számil
melléklete tartatttazz,a, amelynek szövegezése nem köti Aján|atkérőt, attól szabadon
eltérlret.



7.2. Közbeszezési eliárás esetében az aján|atkéú ^z ajánlatok birá|atát _ az e11áús
eredményességére' az a1án|at érr.ényességét, illetve a nyeÍtes ajánlattevő kiválasztását _ a
I(bt' XIV-XV. E,s )il/II. fejezeteiberr leírtalr szednt kellelvégeznie.

A bír.álatot' majd, az éttékelést a l{bt. szabá|yaiszerint, szükség szerint több szakaszban kcll
elvégezni:

a benyújtott ajárrlatolrban foglalt nyilatkozatok teljessége' ér-"'ényessége, értékelése;
a ben}újtott ajánlatokban szereplő dokumentunrol< alapjárr az a1án|atérvónyességének
- a nyj]afl<ozatok tattalrna alapján - az a||<aImassági és a l<tzárő feltételeknek való
rnegfclelés _ rnegállapítása;

iii. az érr.ényes ajárrlatok kötéberr ^z értékelési szempontok alapján ^z ajánlatok

. SoÍÍendjének negbatátozása, a nyertes ajánlatter'ő |<tváIasztása;
tv. a nyeftes - illetvc adott esetb en ^zt követó meg|l,atározott számű j. aiánlattevő

felkérése a l<lzárő feltételeknek/allralrnassági követelményeknek való megfelclés
felhívásban előírtak szer.inti igazolására (Kbt. ó9. \ (4) bekezdés);

v. az eljátás credményének rnegállapítása.

7 .3. l\ bírálat sotátt, annak mirrderr szakaszában, a beérkezet-t ajánlatoli, illetve _ a I(bt. 69. s (4)
bekezdés szerinti esetben - a tószletes igazolások, megvizsgá|ásátőI, a hiánypótlások és nem
egyételrnű kijelerrtésre törtérrő tákétdezések, atánytalanul alacsony á', itt.t,'" egyéb
atányta|an vállalások csetétr a asztáző kérdós szükségességétól és ja.vasolt tarta|nátő! a
Btá|őbizottság tagjainalr részvételével javaslatot készitDöntéslroz ő részéte.
Á lriárrypótlási felhívásbarr, felvilágosításkérésben, illetve atánytalanul alacsony ár, illetvc
egyéb atányta|an vállalások esetén a tlsztáző kérdést tatta\maző levélberr foglaltalrról a
tslrá|őbizottság által előkészített iratok elfogadásával _ illetve elutasításával - a Döntéslrozó
dönt.

7.4. A Bífálóbizottság a lúánypótlások, válaszok beérkezése u!án ülést tart, az aián|atokat
meg.i'izsgálja, és azo\<től dörrtési |avaslatot készít.

F]nnek során a BtráIőbizottság:
^) iar.aslatot tesz. az ajánlatok alaki követelményeknck való megfeleléséről, ^z

ajánlattevők _ az aján7atban bcnyújtott nyilatko zatok, majd a tényÉgc.s igazolások
a|apján _ alkalmass ágáúl, a kizárő okokrrak való rnegfelelésétől;

b) javaslatot készít ^z ajánlatok további ad,atai, illetvc a szakmai ajánlatok
érvényességéről, illewe érénytelenséget etedm ényező körülmérryeitől;

.) tnétlegeli, hogy cre<inrényes-e aközbeszetzési e|járás, és ctte r,'oriatkozóarr döntési
javaslatot készít;

d) a felhívásban meghatátozott SzempontÍcndszcr a|apján szakvélcrrrényt készít,
amelyben rnegállapítja, l'.,gy - az aján|ati fellrívásban rnegfoga\mazott órtékelési
szenrpontokat figyelembe véve lnelyik aján|at a legkedvezőbb. Döntési
javaslatot készit a sonendben elsó - adott esetben második _ ajánlattevő
személyére, illetvc a tén1llggg5 igazolások bcnyujtására fe\sző|itandó ajánlattevők
körére vonatkozőan;

c) a tényleges igazolások tattalma a|ap1ánjavaslatot tesz az e\járás - e|1fuásiszakasz -
etedmérrye vrrnatkozásában, illetve adott csetben a vizsgá|t aján1at
érvénytelenségétől, sotterrdberr további ajárrlattevő(<) igazotás ben1,ujtási
kötelezettsé g&ő|;

0 rnindezek alapjánjavaslatot tesz ̂ z c|iáÁs eredményére vonatkozóan;



g) a fentickről _ min<len cgyes <lörrtési pont esetérr - <löntési javaslatot kőszít c|ő a
Dörrtéshoző számára;

h) elkészíti az egyes btá|au szakasz|toz taftoző tájékoztatő dokumentumokat, illctve
a vonat\<oző jogszabály szcrinti összegzés terwezctét.

7'5. ÍyBú|őbizottság clőterjeszti a döntési javas|atát a Döntéshoző tészére, Az el1fuástlezárő
döntési javaslathoz csatolni lrell a szakvélernérryt és a r.onatkoző jogszabály szednti
összegezés tew ezetét kitölwe'

7.6. Á közbeszcrzósi eljátás valarnetrnyi döntési pontjáta, illetve az eljál;ás i1eciményére
vonatkozó clöntést _ a LJtálőbizottság á|tal készített döntési javaslat alapjál - ^
Dörrtéslroző ltozza meg. Eredmórrytelen eLjárás esetén a Döntéshozó í4 eljátás
lefolytatásától hat'átozhat, kivóve, lra a közbeszetzést ^z Ajánlatkérő l1em kiván1a
rnegvalósítani.

7.7. Az etedmény kilrir.detésérőI, az^z ^z osszegezés aján|attevők tészérc - határidőbcn _

töténő rncgkiildóséről, a közbeszerzési szalréttelemmel rendelkcző tag l<öteles
gondoskodni.

7.B. Ámennyiben a döntési folyanrat elhúzódik az aján|attevőket, megfelelő időben fel kelI kérni
ajánlatuk fenntartására vonatkozóan, hogy az ercdmény kihirdetése az aján|ati kötöttség
időtartamán beliil lrettiljön sot. Az aján|att kötöttsóg fenná|7ásának ellenőtzéséról, illetve
meghosszabbításra r'onatkozó intézlreclések - lratáridóben _ történő mcgtételéÍől, a
közbeszetzési szakértelemmcl rendelkező tag köteles gondoskodni.

7.9. Uniós támogatási fortásból megvalósuló beszezések esetén l 272/2014. oil. 5.)
I{ormányren<lelet |<özbcszetzési eljárások ellenőrzésére vorratkozó rendelliezése szednti,
utóellenőtzóst előító esetekben a döntés kihirdctésót követóen meg l<ell kérni a .Iámogató

Sze1vezet rrtólagos ellerrőrzésének lefolytatását' A szerződés megkötése előtt célszerű ezt
lefolytatni, hogy - aclott esetben, és |.La az Aján|atkérő a minősítést a szeti(>déskötóste
nyitva ál1ó iclón belül kézhez kapja - a <löntés 

"z 
Ö''z"g"zés módosításával összharrgba

bozhatő legycn a tanúsító - esetlege serr eltérő _ véleményével'

7.10. A tarrúsító szetvezet észtevételeinek - adott csetben szükségessé váló _ e\őzőek szerinti
beépítése a dörrtési folyamatba a kózbeszerzési szakóttelemmel tendelkező tag feladata és
felelőssége. A közbeszetzési e\járás credményénck e|őző okból történő rrró<losításáról - a
BlráIőbizottság által készített dörrtési javaslat alap1án- a Döntóshozó dönt.

8. HATÁLYnerÉpÉs
Jelen eseú beszetzési-, közbeszetzó,si szabáIyzat a Döntéshoz,ő áItah a|álrásának rrapjától lratályos'

1. sz. rnelléklet., szctződéSte1vczet beszerzési eljátásokhoz -- . '

Kiskunfélcgyháza, 20 7 B. augus z tus hó 21 . napján



1. sz. melléklet

(TERVEZET)

amely létrejött:

Székhélye:
Törzsszám:
Ádószám:
képviseletében:
mint megbíző _ a

valamint

továbbiakban: Megbízó,

Székhely:
Cégegyzékszám:
Adószám:
Számlaszám
I(épviselő:
mint megbízott_ a továbbiakban: Megbízott között,

I.F.Lőzl|.dÉxv

1./ Megbízó ,,A szakképzési intézménytendszet átfogó Íejlesztésé, címil,GINoP-6.2.3_
17-2017_00022 kódszámú páIyázau felhívás ketetében támogatÁst nyeft. Megbízó, mint

zjánlaú<étő tnpjfu megküidött ajánLattéteh felhívással beszetzési e|jáúst
indított ,>............... ..,, tátgyában,

2./ Az 1./ pottban meghatátozott beszerzési eljfuás eredrnényeként Megbízott ketült nyeÍtes

fi ánlattev őként kihirdeté sre.

3./ Jelen szerződés alapdokumentumát képezi az 1,./ pontban meghatározottbeszetzési eliárás
ajánlattéteh felhívása, valamint Megbízott, mint nyertes ajánlattevő ajánLata,

4./A 3./ pontban megltatározott dokumentumok a teljesítés vonatkozásában megfelelően
iránvadóak.

II. AsZF'FtzŐoÉs rÁncye

1./ Megbízó megbizása alapján a Megbízott vá|}aL1a a GINoP.6.2.3.t7
proiekthez kapcsolódó ..''..........' a jelen szerzódésben, illetve
megllatátozott dokumentumokban foglaltaknak megfeielő tartalommal.

azonosítószámil
az I.3./ pontban

az alt:Jitott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
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2./ Megbízott a szetződés időtartama a|att az alábbi tevékenységeket látja el:

3./ Teljesítés helye:

III. A szEP.zŐDÉs IoŐrenrAMA

1'./ Je\en szerzőőés időtafiama aláttásátőL a szetződés II.2./ ponqában meghatátozott feladatok
telj esítéséig szól. Á telj esítés véghatáridei 

"' 
...'...........

Iv. MEGBÍzÁsI oÍ1

1,/ A szetződés tátgyát k€pező tevékenységnek szetződésszerű e|7átásáért Me.gbízottat a
következő dijazás illeti tneg:

'.......'..'..l. rt + Ár'e, az^z forint, plusz a mindenkod hatályos
jogszabáIyok szerinti méttékű áItalanos fotgalmi adó.

2./ Az ellenszolgáltatás össze ge a szertődés teljesítésével kapcsolatos ..olu-.''yi költséget
tattaLmazza.

3 . / Az ellenszolgál tatás az tgazo\t teljesítéseket követően, Megbízott által benyúj tott tészszámlák
alapján átutalással kedl kiegyenlítésre a tészszánlákkézhezvételétől számitott 30 napon belil. Á
teliesítés ütemezését és a részszáfin^k ktál]ltásának módiát tészletesen a jeien szetződés 3. sz.
melléklete tatta|rnazza'

4./ A teljesítés során Megbízott előleget nem kéthet, Megbízó előieget nem adhat.

5./ Fizetési késedelem esetén Megbízó késedelmi kamatot taftozik fizetni a Megbizottrrak. A
késedelmi kamat métékére a Ptk. 6:155 $_ban megbatározottak az trőnyadőak.

6./ Megbuó előteljesítést és részteljesítést elfogad a mellékelt,,Részteljesítési hatátidókfTervezett
pénzügyi ütemezésben'' foglialtaknak megfelelően. Felek tögzítik, Itogy az rv.l. pontban
meghatátozott Szoigáltatási díj vonatkozásában a Észszám7ák Lná]]ítása a ténylegés teljesítés
atányában tönénlret.

B'/ A szetződés finansztozása a GINoP-6.2.3-17 azonosítőszámű programban Eutópai Uniós
fonásból utófinanszírozással történik. A támogatási intenzitás méttéke 100,000000 %.

v. szERZŐt 1ocot<, FELHASzNÁrót JoGoK

7./ Megbízott kijelenti, hogy az áItala kidolgozott szetzői jogi védelem aIá eső szetzőí művek
szetzői, vagyoni jogainak egyedüli és |<lzárőIagos tulajdonosa. Megbízott |<tfejezetten kijelenti,
hogy az általa kidolgozott, e szerződéshez kapcsolódó szakr.rrzi dokumentumok eredetiségét
akként ganntáI1a,hogy azokat rnás megbizőnak nem adja át, továbbá az átadott tatalommal és

t1

a
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formátummal más projektben nem használhatja fel.

2'/ A tehjesítés sotán keletkezó szerzői jogi védelern a|á eső alkotáson aMegbíző jelen szerzódés
alap1ánhatarczatJan ideiű, területtkorlátozás nélküli, lror.látlan és |<tzárőIagos felhasználási jogot
szetez) jogot szercz továbbá lvlegbízó az a1kotás átdo|gozásáta is.

3./ A díi tatta7mazza a felhaszná|ási jog fentiek szerint tötténó áttubázásának ellenéttékét is.

4./ Megbizó jogosult ana,hogy a Íe]hasznáIási jogot hatmadik személyre áttuházza.

5./ A teljesítés sotán Megbizőnak nyomdai filmen, n),omtatott és elekttonikus, egyób fotmában
átadott anyagok, illetve a felhasználási |og tartalmának megfelelően átadott fotás file_ok a
Megbízó tulaidonába kedi{nek.

6./ AMegbízott bátmely leh"tség". sokszorosít ási vagy felhasznáIási kotiátozásta ít{sban, előte
felhívj a a Megbtző Íigyelrnét.

vI. FELEK KÉPVI SELETE, TELJESÍTÉs t caz orÁsÁna 10 GoSULTAK

1 . /

Megbízót képviseli, a teliesítést igazoiia: Mesbízottat kéoviselr:
Név:
Cím:
Tel:

Név:

2,/ I{épviselők a ptojekt megvalósítása folyamán teljes körűen és teljes jogkönel jogosultak
eljárni.

3'/ Felek megállapodnak abban, lrogy a kapcsolattanók személyében vagy eléthetőségében
bekövetkezett változástól haladéktalanul, ttásban értesítik egymást azzal, hogy ha a vá|tozás
bekövetkezéséte vonatkoző értesítési kötelezettségének bármely okból Megbízott nem tesz
eleget, űgy az ezze| kapcsolatos jogkövetkezmények Megbízott terhére éttékelendők.

vII. A FELEKJOGAI ÉS KoTELEZETTSÉGEI .1:

1'/ Megbízott köteles személyesen e|járni, Megbiző azonban hozzá1árwl más személy
közteműködésének igénybevéte|éhez, alvát7alkoző bevonásához. A Megbizott az igénybe vett
személyért úgy felel, mintha a tábizott iigyet maga látta volna el.

2./ Megbíz(l vá|lalja, hogy Megbízottnak a szo|gá|tatás siketes megvalósításához a szükséges
irrfotmációkat és segítséget megadja.

3./ Megbízott köteles a teljesítés sotán a központi koordinációS szefv mindenkor hatályos
atculati kézikönyvében és egyéb televáns dokumentumokban foglaltakat figyelembe venni.

4./ Megbizott a munkája során tudomására iutott adatokat, dokumentációkat, mint üzleti titkot
kezeli, azokatkizáó|agaMegbíző tendelkezésének megfelelően basznáI1a fe|.

5./ A Megbízott köteles szerződésszerűen teljesíteni, és a Megbízót minden olyan körülményóI
haladéktalanul éÍtesíteni, amely a ptojekt eredményességét v^gy a hatáidőte történó

Cím;
TeI:
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megvalósul ását veszéIy eztei, vagy gáto|1a.

6,/A Megbízó váLla|ja, l'ogy a ptojekttel kapcsolatos összes infotmációt a Megbízott
tendelkezéséte bocsátja. Jelen szerződés a|átrásával hozzájánl/. az adatok feldolgozásához,
valamint kijelenti, hogy az áIta|aközö|t adatok ava|őságnak megfelelnek.

7 . / Nlegbiző vá|1a|ja, hogy folyamatosan tájékoztatja Megbízottat a szetződés tátgyát érintő újabb
körti{ményekr.ől, valamint biztosítja a szerződés teljesítéséhez az étintett szakemberek és
szewezetl egységek együttrnűködését, a taglntézmények pedagógusainak, munkatársainak
jelenlétét a Megbízott á|t^I szeÍevezett ptogramokon, képzéseken, tréningeken és a. ptojekthez
kapcsolódó egyéb eseményeken.

B,/ Megb:uott vá|7a|ja, hogy a je|en szerződésben meghatározott kötelezettségeinek szakétő
cégtól e|várhatő gondossággal, a legmagasabb szakmai szinvonalon tesz eleget.

9./ A Megbízott az I.3. pontban lnegnevezett pá|yázat a|apján támogatást nyujtó szervezet
helyszíni ellenőrzése során minden szükséges információt biztosít a helyszíni ellenőzéshez, és
amennyiben a Megbízó szükségesnck tattja a Megbízott jelenlótét a helyszíni ellenőrzésen, a
rnegbízott köteles azon jelen lenni, továbbá köteles együttműködni annak lefolytatásában.

10./ Megbízott szavato| azétt, hogy a 1eIen szetződés szednti feladatokat határ.időberr elvégzi,
továbbá a ielen szerződés teljes időtaÍt^ma a|att a szerződés szednti feladatok elvégzése és
Megbíző támogatása céLjábőI folyamatosan Megrendelő tendelkezéséte á|J,, és biztosítja a
szetződés minőségi teljesítéséhez szükséges szakértelmet és szakembetfottást.

1,1,./ ̂  Megbízó kijelenti, hogy a szerződés aláttásával egyrdejűleg ításban tájékoztatta a
Megbízottat az I,3 pontban megl1evezett pá|yázatban a jelen szenődés szerinti feladatokta előírt
végső pénzügyi elszámolás hatartdej&őI.

12./ Megbízott vá|?a|j", hogy a szo|gá|tatás teljesítésekor a kömyezetvédelmi .s2empontok
figyelernbe vételével ját el. Amennyiben a teljesítés módja pap1t a|apon tör.ténik, akkot aMegbíző
a teljesítés valarnennyi dokumentumát |rtzátőlag újtahasznosított paptra nyomtatva' vagy
elektronikus adathotdozón benyújtva fogadja el, valamint a felek közötti kommunikáció
elekttonikus ílton történik.

VIII. A szBF.zőDÉs vtBcszÚNÉsr

1,/ A szegődést valamely fél súlyos szetződésszegése esetén a másik féLhez intézett egyoldalú,
írá sb eli j o gnyila tko z at f o rmájában lehe t az onna|i batáLby a| felmo n dani.

2'/ Megbnott r,észétőI súlyos szerződésszegésnek minőstil különösen amennyiben a késedelmi
kötbér mértéke eléri a teljes nettó szerződéses ellenétték 15oh-át, illetve amennyiben jelen
szerződésberr foglalt kötelezettségeirrek felróható módon Megbízó aLtal trásban megjelölt
póthatáridőben sem tesz eleget, és az ete irányuló ításbeli felszólításban meghatározotth^táÍídő
eredménytelenül eltelt. Megbízott köteles megtér.íteni Megbízónak a szerződésszegés miatt
bekövetkezettkátát.

3./ Megbízó a szetződést .azonnaü hatáLbya| felmondhatja, amennyiben Megbízott jelen
szerződésben foglalt kötelezettségeirrek nem' vagy késedelmesen' vagy hibásarr tesz..eleget vagy
más súlyos szeruődésszegést követ eL, és az enrrek megszüntetéséte ktildött írásbeli felszóiításban
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megjelölt hatándő eredménytelenül eltelt. N{egbízott köteles megtédteni Megbízónak a
szetződésszegés miatt bekövetkezett kárát.

IX. szuRzŐoÉsr BIZTosÍTó naBrrÉrrÓtBrBzETTsÉGEK 
..,

1./ A Megbízottnak felróható okból bekövetkező késedelmes teljesítése esetén minden
késedelmesen eltelt nap után naponta a nettó szerzódéses ellenérték 7 o/o-ának megfeleló mértékű
késedelmi kötbért köteles megfizetni a Megbízórrak. A kötbér összegét a Megbíző a |ifizetéste
kerülő tészszán7a össz egből közvetleniil levonhatj a.

2./ A szetződés Megbízottnak felróható okból tötténő meghiúsulása - ilyennek tekinthető , ha a
lVlegbízotti késedelem mértéke a 20 napot meghaladia bátmely részteljesítési határidőt tekintve
vagy akát összességében - esetére a nettó szerződéses ellenénék 20 o/o-ának megfelelő mértékű
meghiúsulási kötbét megfizetéséte köteles Megbízott'

3./A je|en szetződésben meghatáÍozott kötbér \eiárt követelésnek minősül, a Megbíző a
tészszám|ákbő| azokat levonhatja. Amennyiben a részszáffIlákból történő levonásra nincs
lehetőség, vagy ^ tészszánia összege nem nyújt fedezetet a tcljes követeléste, akkof az esedékes
összeget a Megbízott köteles 10 napon belül a Megbízőnak átutalni'

4./A kötbért aMegbízó akkor is követelheú,hakára nem meriilt fel. Á Megbízó érwényesítheti a
kötbét rneghaladó kárát' és a szetződésszegésből etedő egyéb jogait is. NÍegbízó a kötbért
meghaladó káráttásban köteles Megbízottal közölni, megjelölve annak jogalapját és összegét is.

x. VEGYES RENDELKEZÉSEK .1;

7./ Megbiző hozzájánll, hogy Megbízott a Megbiző nevét tefetenciaként felhasználhassa,
lrözzétehesse.

2./ Megbizott a jelen szetződés teljesítésével összefüggésben tudomásáta jutott üzleti és egyéb
titkot, más hasonló adatot, információt köteles bizalrnasan kezelni, azokat |<tzárő|ag a szerződés
teljesítéséhez hasznáIbatja fel' Megbízott semmilyen formában nem jogosult a bízalmas
infotmációkat sem közvetlenül' sem közvetve veÍSeny vagy bátmely egyéb célra felhasznální.
Megbízott titoktatási kötelezettsége a szetződés teljesítése során és azt követően is fennmatad.

3./ Felek a jclen szetződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással; a
szetződés vá|toztatását igénylő ködlményről kötelesek iraladéktalani tájékoztatni egymást.

4./ Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Átt^.l Számvevőszékrő| sző|ő 2011. évi LXVI.
törvény 5. s (5) bekezdése szerjnt oz,!t17^^i Számvevőszék_ ^z '!t11^mt Számvevőszékrő| sző|ő
2011. évi Lxu. törvérry 5 s (3)_(4) bekezdés szer.inti ellenőrzési feladataival összefüggésben _
ellenőrizheti az áL|amháztattás alrendszeteiból ftnanszitozott beszerzéseket és az á|7amháztatás
alrendszeteihez tattozó vagyont érirrtő szerződéseket a Megbízőná|, a Megbiző nevében vagy
képviseletében e|játő természctes személynél és jogi személynél, valamint azokná| a szetződő
feleknél, akik, illetve amelyek a szetződés teliesítéséétt felelősek, továbbá t. szeződés
telj esítésében közteműködőknél.

5. / J elen s zerződés bármilyen módosítása |<lzfuő|ag í.ásban lehets éges.

6./ Felek a jelen szerződésből etedő esetleges iogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek
rendezni' melynek eredménytelensége esetén közvetítőt vesznek igénybe, és ennek meghiúsulása
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esetéte alávetik magukat hatáskörtól fliggően a Megbtző székhelye szerint illetékes bítóság
|<tzátőLago s ille téke s s égének.

7./ A jelen szetződésben nem szabáIyozott k&dések tekintetében a felek aPo|gáiTörvénykönyv

Q013. évi V. törvény Ptk.) és ̂  magylt' jog egyéb tendelkezéseit tekintik ttányadőnak.

8./ Jelen szetződés annak mindkét Íé| áItah alálrásának napján lép hatályba.

Felek a je|en szetződést elolvasást és meg&tést követően, mint akamtukkal mindenben egyezőt
jőváhagyő|ag tták a|á.

h szerződés négy egymással taÍtalom és forma szednt megegyező eredeti példányban készült.

Mellékletek:
1. számumelléklet Ájánlattételi felhívás
2. számű, melléklet Megbízott ajánIata
3. számű melléklet Részteljesít ési hatándők f T enrezett pénzügyi ütemezés

..':

Megbízó Megbízott
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