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m)

Megszervezi es lebqnyolitja az eredmenyhirdetest, az eljaras torvenyben eloirt
osszegzeset elkesziti es megkiildi minden ajanlattev6 reszere.

n)

Az ajanlattev6ket/reszvetelre jelentkezoket a dontest kovet6en a Kbt. sze1-inti
hataridoben tajekoztatja kizarasukr6I, ajanlatuk/jelentkezesiik ervenytelenseger6I.

o)

Gondoskodik az eljaras eredmenyer6I sz616 tajekoztat6nak a Kozbeszerzesi
Ertesitoben, illet6Ieg az Eur6pai Uni6 Hivatalos Lapjaban torten6 megjelenteteser6I.

p)

Vegrehajtja a kozbeszerzesi eljarasok soran sziiksegesse val6 (peldaul a felhivast
erint6) m6dositasokat.

2.3.

Az eljaras soran keletkezett iratokat Megbizott az eljaras idotartama alatt koteles megorizni,
annak lezarasa utan atveteli elismerveny elleneben az eredeti peldanyokat koteles Megbiz6
reszere atadni.

2.4.

Felek megallapodnak, hogy az alabbi tevekenysegek nem kepezik a Megbizott feladatat es
felelosseget:
a)

a kozbeszerzesi muszaki leiras elkeszitese, jogosult azonban (peldaul a biralati
szempontok, alkalmassagi kovetehnenyek, a muszaki leiras ertehnezese tekinteteben)
javaslattetellel elni, amennyiben ezt az eljarassal kapcsolatban sziiksegesnek tartja;

b)

tamogatas megval6sitasa kapcsan projektmeriedzseri
elszamolasaval kapcsolatos feladatok ellatasa.

feladatok, a

tamogatas

III. A megbizas ellatasa
3.1. A Megbizott a megbizas teljesitese soran a torvenyesseg szigoru betartasaval, legjobb tudasa

szerint koteles eljarni, feladatait a Megbiz6 utasitasa szerint es erdekenek megfelel6en
koteles teljesiteni..

3.2.

Ha a Megbiz6 szakszerutlen utasitast ad, a Megbizott koteles erre a Megbiz6t
figyehneztetni, a jogszerutlen utasitas teljesiteset pedig koteles megtagadni.

3.3. Az utasicist ad6 szemely kotele; az utas1tas teljesitesehez sziikseges adatokat,

informaci6kat, iratokat megfelel6 idoben a Megbizott reszere atadni. A Megbizott a kapott
adatokat, infqrmaci6kat, iratokat val6snak fogadja el, azok val6sagtartahnat nem koteles
vizsgalni.

3.4. Felek megallapodnak, hogy a Megbiz6 reszerol kizar6lag az Igazgat6, vagy az altala kijelolt

szemelyek jogosultak a Megbizott utasitasara. Amennyiben az Igazgat6 a Megbizott
utasitasara jogosult szemelyt jelol ki, koteles err6I a Megbizottat tajekoztatni, megadva az
utasitasra jogosult szemely elerhetosegeit.
Elerhetosegek:

Megbiz6:
telefon:

Puskas Zoltan Igazgat6

fax:
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e-mail:
A Megbiz6 kijelenti, hogy a fenti e-mail dmet 6 adta meg, es az ide kiildiitt e-maileket
elektronikus alairas-hitelesites nelkiil is val6snak fogadja el.
Megbizott:
tel.:
e-mail:
3.5.

A Felek megallapodnak, hogy a 3.4. pontban riigzitett adatok megvaltoz:is:it haladektalanul
kiitelesek a m:isik fel tudomasara hozni.

3.6.

A Felek megallapodnak, hogy a Megbizott a Megbiz6val a kapcsolatot elsosorban e-mail
·iisszekiittetes segitsegevel tartja. Amennyiben fax kiildesere keriil sor, ugy az igy elkiildiitt
dokumentumokat akkor kell megkiildiittnek tekinteni, ha az elkiildest ad:isi nyugta igazolja.
_

3.7.

A Megbiz6 a Megbizott tevekenysegehez sziikseges megbiz6i allisfoglalasokat es
diinteseket Megbizott ilyen iranyu kereset kiivetoen esszerii haciridoben es kello
egyertelrm'iseggel kiiteles biztositani.

3.8.

Felek meg:illapodnak, hogy a Megbizott a megbiz:is teljesitesehez kiizremiikiidot
(almegbizottat, alv:illalkoz6t) jogosult igenybe venni, azzal, .hogy az igenybevetel tenyet es a
kiizremiikiido szemelyet kiiteles a Megbiz6nak bejelenteni.

3.9.

A Megbizott a megbiz:is ellit:isa sor:in a Megbiz6 ilyen ir:inyu megkeresese eseten kiiteles
telefonon haladektalanul, ir:isban pedig a leheto legriividebb idon, de legfeljebb h:irom
munkanapon beliil a folyamatban levo elj:ir:isokr61 t:ijekoztacist adni. Felek megallapodnak,
hogy a Megbizott a Megbiz6 legal:ibb h:irom munkanappal elozetesen jelzett ilyen ir:inyu
irasbeli megkeresese eseten kiiteles szemelyesen vagy meghatalmazottja utj.an a Megbiz6
szekhelyen szemelyes konzult:ici6 celj:ib61 megjelenni.

3.10. A Megbiz6 kiitel�s a kiizbeszerzesi elj:ir:isok alapjan megkiitiiti: szerzodesek m6dosit:is:ir61
es teljesiteserol sz616 t:ijekoztat6k tiirvenyben eloirt kiizzeteteli kiitelezettsege eseteben a .
Megbizott reszere az al.abbi adatok, iratok szolgaltatas:ira:
Szerzodes m6dosit:isa eseten:
az alairt szerzodes (es az esetleges korabbi m6dosit:isok) egy masolati peld:inya,
a m6dositas tartalma, oka, idopontja,
a masik szerz6d6 fel nyilatkozata a m6dositassal kapcsolatban,
az elkesziilt szerz6desm6dosit:is mindket fel altal alairt egy peld:inya.
Szerzodes teljesitese eseten:
az al.airt szerzodes egy masolati peldanya,
a szerzodes masik fel :iltali teljesitesenek idopontja,
a m:isik fel nyilatkozata a szerzodes teljesitesevel kapcsolatosan,
a szerzodes Megbiz6 altali teljesitesenek idopontja.
A Megbiz6 a fenti adatokat, iratokat igazolhat6an es ugy kiiteles megadni, hogy a Megbizott
a tiirvenyben eloirt kiizzeteteli haciridot be tudja tartani. A Megbizott nem felelos azokert a
k:irokert, amelyek a Megbiz6 ezen kiitelezettsegenek elmulasztasab61, illetoleg kesedelmes
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