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Tárgyalás módja:  

Nyílt ülés 

 

…….sz. Előterjesztés 

Bácsalmás Város Képviselő-testülete 

2022. november 29. napján megtartandó rendes képviselő-testületi testületi ülésére. 

 

Közbeszerzési eljárás indítása Bácsalmás Város Önkormányzata 2023. évi villamosenergia 

felhasználásának biztosítása érdekében. 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

"A veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, de a Kormány a 180/2022.(V.24.) Korm. rendeletének 4. §-ban 

arról döntött, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-

testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat-és hatáskörét maga gyakorolja." 

 

A 1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozat 3. pontja alapján villamos energia és a földgáz egyetemes 

szolgáltatásra kizárólag a lakossági fogyasztó jogosult, ez azt is jelenti egyben, hogy az 

Önkormányzatoknak is kötelezően a versenypiacról kell energiát beszerezniük. 

 

(Megjegyezni kívánjuk, hogy a fenti kitétel azokra a fogyasztási helyeinkre vonatkozik, amelyek esetében nem 

volt lehetséges a végső menedékesi jogintézmény (korábban egyetemes szolgáltatásra jogosultak) 

igénybevétele. A jelenleg végső menedékesi státuszban lévő fogyasztási helyek tekintetében ugyanis úgy 

döntöttünk, hogy nyilatkozattétel hiányában, automatikusan, továbbra is egy határozott időtartamra szóló, 

folyamatos szolgáltatási jogviszony keretében biztosítjuk az energiaellátást.  

Ezen szolgáltatási jogviszony keretében fix áron fogjuk vásárolni a villamos energiát, az ár meghatározására 

központilag 2022. december 16-át követően kerül sor.) 

 

Amennyiben a villamos energia és a kapcsolódó díjak éves nettó összköltsége meghaladja a 15.000.000.-Ft.-

ot, kötelező a közbeszerzési eljárás lefolytatása. 

A becsült érték a következőképpen határozható meg: tervezett mennyiség opcióval 424.188 kWh/év lenne, a 

becsült KEF átlagár (figyelemmel a közvilágítás kedvezőbb voltára) nettó 170 Ft/kWh értékre tehető, így 

424.188 kWh/év * 170 Ft/kWh = 72.111.960 Ft/év nettó összegre adódik, amely nem tartalmaz 

rendszerhasználati díjakat, jövedéki adót, egyéb pénzeszközöket, KÁT-ot (zöldenergia) és ÁFÁ-t sem, csak 

tisztán az energia (elektron) árát, költségét. (Villamos energia 2023 táblázat mellékelve.) 

Villamosenergia beszerzésünk tehát közbeszerzés köteles. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának módját 

illetően 2 módozat közül választhatunk: a korábbiakban más beszerzéseknél már alkalmazott, ismert nyílt 

eljárás, vagy pedig a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) beszerzési rendszeréhez önkéntesen 

csatlakozva keretmegállapodásokból kiinduló versenyújranyitási eljárás.  

Az eljárás típusok előnyeinek-hátrányainak gondos mérlegelését követően, szakértőket is bevonva a KEF-es 

eljárást javasoljuk megindítani.  

A KEF-es eljárás viszonylag gyors eljárás, néhány hét alatt eljuthatunk a szerződéskötésig, rövidek az 

ajánlattételi határidők, nincsen szerződéskötési moratórium. A keretmegállapodásban részes szolgáltatók 



nagyobb valószínűséggel adnak ajánlatot (elvileg kötelesek ajánlatot adni) az eljárás keretében. A 

versenyújranyitás során lehetőség van akár fix áras, akár tőzsdei ármozgásokkal korrigált szerződés 

megkötésére. (Ezeket vegyíteni egyazon szerződésben nem lehet.) Az eljárás típus v i s z o n y l a g  

flexibilis, a határidő hosszabbítások díjmentesek. 
Hátránya a KEF-es eljárásnak, hogy egyedi szerződési feltételek meghatározására nincs mód, továbbá 

kizárólag a 2023.-as villamosenergia év végéig, tehát 1 évre lehet szerződni. (A szükségesnél kevesebb 

villamos energia beszerzésének ugyanakkor nincsen akadálya.) 

A KEF-es és a nyílt eljárás költségvonzatai között számottevő különbség nincsen. 

Az eljárás során felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (szerződéstervezet mellékelve) és 

energetikus szakember bevonása szükséges. 

 

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot 

egyszerű/minősített többséggel elfogadni szíveskedjenek! 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Bácsalmás Város Önkormányzata 2023. évi villamosenergia 

felhasználásának biztosítása érdekében. 

 

Bácsalmás Város Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) úgy 

határoz, hogy a 2023. évre vonatkozó villamosenergia felhasználás biztosítása érdekében a mellékelt 

táblázatban szereplő felhasználási helyek tekintetében közbeszerzési eljárást indít KEF 

keretmegállapodásos eljárás verseny újra nyitásaként, fix áron rögzített szerződés megkötésére 

irányulóan. 

 

A képviselő-testület kötelezettséget vállal a 2023. évi villamosenergia beszerzés tárgyában, a beszerzés 

becsült értékének, azaz 72.111.960 -Ft. fedezetnek a biztosítására az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének terhére. 

 

A képviselő-testület kötelezettséget vállal a beszerzési érték 1%+ÁFA értékének a Közbeszerzési 

Ellátási Főigazgatóság részére történő megfizetésére. 

A képviselő-testület az eljárással kapcsolatos további költségek megfizetését vállalja, azaz: az 

energetikai szakértő (Gombkötő Ervin János e.v. energetikai auditor, energetikai szakreferens, 8800 

NAGYKANIZSA PETŐFI U. 17-19. B LPH. FSZ. 7.) 70. 000.-Ft.+AAM és a LINE UP Közbeszerzési 

Tanácsadó Kft. (1034 Budapest, San Marco u. 51. 1. em. 1.) 250. 000.- Ft.+ÁFA megbízási díját az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére biztosítja. 
 

Határidő:  haladéktalanul. 

 Felelős:    Németh Balázs polgármester 

 Operatív felelős:   dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző 

 

 A határozatról értesül: 

- kivonattal:   1. Németh Balázs polgármester 

    2. Patocskai Ibolya jegyző 

    3. Horváth István gazdasági osztályvezető 

    4. dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző 

    

Bácsalmás, 2022. november 22. 
 

                  ………………………………. 

                  Németh Balázs 

                    polgármester 
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Bácsalmás Város Önkormányzata 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8.

Vörösmarty Mihály Városi 

Könyvtár és Művelődési 

Központ (könyvtár)

6430 Bácsalmás, Szent János u. 9. HU000310F11-S10000000000001020868

profilos

1980 2376 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. MVM Démász Áramhálózati Kft. - - -

Bácsalmás Város Önkormányzata 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8.

Vörösmarty Mihály Városi 

Könyvtár és Művelődési 

Központ (művelődési ház)

6430 Bácsalmás, Szent János u. 9. HU000310F11-S10000000000001300287

idősoros

21900 26280 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. MVM Démász Áramhálózati Kft. HMKE 18 19800

Bácsalmás Város Önkormányzata 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8. Ipari üzem
6430 Bácsalmás, Kunbajai utca hrsz. 

1716/6
HU000310F11-S10000000000001870330

profilos
3800 4560 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. MVM Démász Áramhálózati Kft. - - -

Bácsalmás Város Önkormányzata 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8. Siskovics Kúria 6430 Bácsalmás, Hősök tere 7. HU000310F11-S10000000000001007977
profilos

0 0 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. MVM Démász Áramhálózati Kft. - - -

Bácsalmás Város Önkormányzata 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8. Szakmunkásképző 6430 Bácsalmás, Hősök tere 2. HU000310F11-S10000000000001255802
profilos

22900 27480 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. MVM Démász Áramhálózati Kft. - - -

Bácsalmás Város Önkormányzata 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8. Buszmegálló 6430 Bácsalmás, Rákóczi Ferenc u. 38. HU000310F11-S10000000000001026030
profilos

5220 6264 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. MVM Démász Áramhálózati Kft. - - -

Bácsalmás Város Önkormányzata 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8. Sportcsarnok 6430 Bácsalmás, Szent János u. 7. HU000310F11-S10000000000001416805
profilos

17000 20400 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. MVM Démász Áramhálózati Kft. HMKE 15,51 17000

Bácsalmás Város Önkormányzata 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8. Gimnázium 6430 Bácsalmás, Szent János u. 5. HU000310F11-S10000000000001415899
profilos

10800 12960 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. MVM Démász Áramhálózati Kft. - - -

Bácsalmás Város Önkormányzata 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8. Csauscher Ház 6430 Bácsalmás, Hősök tere 3. HU000310F11-S10000000000001268211
profilos

3240 3888 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. MVM Démász Áramhálózati Kft. - - -

Bácsalmás Város Önkormányzata 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8. PV raktár 6430 Bácsalmás, Hősök tere 6. HU000310F11-S10000000000001020893
profilos

0 0 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. MVM Démász Áramhálózati Kft. - - -

Bácsalmás Város Önkormányzata 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8. Kisegítő Iskola 6430 Bácsalmás, Korona u. 27. HU000310F11-S10000000000001008196
profilos

0 0 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. MVM Démász Áramhálózati Kft. - - -

Bácsalmás Város Önkormányzata 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8. Tanyaház 6430 Bácsalmás, Dobokai u. HU000310F11-S10000000000001008104
profilos

0 0 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. MVM Démász Áramhálózati Kft. - - -

Bácsalmás Város Önkormányzata 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8. Tanuszoda 6430 Bácsalmás, Szent János u. 3/A. HU000310F11-S10000000000001783469
profilos

8700 10440 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. MVM Démász Áramhálózati Kft. HMKE 6,58 7200

Bácsalmás Város Önkormányzata 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8. Városházi Konyha 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8. HU000310F11-S10000000000001021564
profilos

24000 28800 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. MVM Démász Áramhálózati Kft. - - -

Bácsalmás Város Önkormányzata 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8. Városháza 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8. HU000310F11-S10000000000001021570
profilos

21240 25488 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. MVM Démász Áramhálózati Kft. - - -

Bácsalmás Város Önkormányzata 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8. Városháza 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8. HU000310F11-S10000000000001008156
profilos

24300 29160 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. MVM Démász Áramhálózati Kft. - - -

Bácsalmás Város Önkormányzata 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8. Városháza 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8. HU000310F11-S10000000000001021554
profilos

22000 26400 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. MVM Démász Áramhálózati Kft. HMKE 20,68 22000

Bácsalmás Város Önkormányzata 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8. Városháza 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8. HU000310F11-S10000000000001020716
profilos

8910 10692 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. MVM Démász Áramhálózati Kft. - - -

Bácsalmás Város Önkormányzata 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8. Közvilágítás
6430 Bácsalmás, Kunbajai utca hrsz. 

1716/11
HU000310F11-S10000000000001890556

profilos
0 0 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. MVM Démász Áramhálózati Kft. - - -

Bácsalmás Város Önkormányzata 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8. Közvilágítás
6430 Bácsalmás, Kunbajai utca hrsz. 

1716/17
HU000310F11-S10000000000001890580

profilos
1300 1560 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. MVM Démász Áramhálózati Kft. - - -

Bácsalmás Város Önkormányzata 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8. Közvilágítás 6430 Bácsalmás, Kunbajai utca hrsz. 1870 HU000310F11-S10000000000001890563
profilos

1200 1440 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. MVM Démász Áramhálózati Kft. - - -

Bácsalmás Város Önkormányzata 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8. Közvilágítás 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8. HU000310F11-S10000000000001020966
profilos

155000 186000 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. MVM Démász Áramhálózati Kft. - - -

353 490 424 188 66 000

A beszerezni kívánt mennyiség magában foglalja a HMKE termelést, így a HMKE termelés csökkenti a tényleges várható áramvásárlást, amennyiben a HMKE-k működése zavartalan lesz.



1. 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről a 
Bácsalmás Város Önkormányzata 
Székhelye:  6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4.-8. 
Adószám:   15724320-2-03 
Képviseli:  Németh Balázs polgármester, 
mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) 
 
másrészről a  
LINE UP Közbeszerzési Tanácsadó Kft. 
Székhelye:   1034 Budapest, San Marco u. 51. 1. em. 1. 
Cégjegyzékszám:  Cg.01-09-305794 
Adószám:   26171946-2-41 
Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt. 
Számlaszám:   10400085-50526872-84741001 
Képviseli: Marton Lászlóné ügyvezető helyett meghatalmazással dr. Marton Ida 
mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) 
(Megbízó és Megbízott a továbbiakban: Felek) között az alábbi helyen, időben és feltételek szerint. 
 
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 
A Felek rögzítik, hogy a Megbízó Magyarországon bejegyzett és működő költségvetési szervezet, amely a 
Megbízottól közbeszerzési tanácsadásra irányuló szolgáltatást kíván igénybe venni. 
 
1. Szerződés tárgya: 
Megbízó megbízza Megbízottat a Megbízó, mint Ajánlatkérő által lefolytatásra kerülő, „Villamosenergia 
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás (verseny újranyitással lefolytatásra kerülő központosított 
közbeszerzési eljárás, a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) kapcsán közbeszerzési tanácsadást lásson el a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján. 
 
2. Szerződés időtartama 
A jelen szerződés megkötésétől a közbeszerzési eljárás lezárásáig tart. 
 
3. Megbízott feladatai 

3.1. Megbízott feladatainak meghatározása: 

- Közbeszerzési tanácsadás a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan. 

- A közbeszerzési eljárás teljeskörű lefolytatása, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által 
működtetett elektronikus rendszerben (a továbbiakban: KEF) történő dokumentálása. 

- Az eljárást megindító felhívás elkészítése a Megbízó utasítása alapján.  

- A dokumentáció elkészítésében való közreműködés a Megbízóval; a dokumentáció összeállítása a 
Megbízó által rendelkezésére bocsátott anyagok és információk alapján. A dokumentáció részeként a 
beszerzés tárgyára vonatkozó közbeszerzési műszaki leírás, illetve egyéb műszaki-szakmai előírások 
meghatározása Megbízó feladatát képezik, azok tartalmi megfelelősségéért, illetve az azok 
hiányosságaira visszavezethető bármely következményért Megbízottat semmilyen felelősség nem 
terheli. 

- Kiegészítő tájékoztatás kérése esetén közreműködés a tájékoztató elkészítésében a Megbízóval, mint 
Ajánlatkérővel együttműködve; ugyanakkor a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szempontú 
kérdések megválaszolása nem Megbízott feladata, annak tartalmi megfelelőségéért, illetve az annak 
hiányosságaira visszavezethető bármely következményért Megbízottat semmilyen felelősség nem 
terheli. 

- Az ajánlatok bontásának lefolytatása. 

- A beérkezett ajánlatok értékelésében és bírálatában (alkalmasság, érvényesség) való közreműködés a 
Megbízóval, mint ajánlatkérővel együttműködve, közreműködés az ehhez kapcsolódó esetleges 
hiánypótlási felhívások, felvilágosítás kérések, indokoláskérések elkészítésében; ugyanakkor az 
ajánlatok közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szempontú értékelése nem Megbízott feladata.  

- A döntés előkészítő javaslat (írásbeli szakvélemény), közbeszerzési szakértelem biztosítása a 
bírálóbizottság munkájához; a bírálóbizottsági ülés jegyzőkönyve(i)nek elkészítése (Megbízóval 
történő előzetes egyeztetés alapján). 
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- Az esetleges kizárásról, szerződés teljesítésére való alkalmatlanságról, érvénytelenségről szóló 
tájékoztatások elkészítése. 

- A KEF-en a Megbízó nevében való eljárás, az elektronikusan lefolytatandó cselekmények 
előkészítése és megvalósítása. 

- A közbeszerzési eljárás KEF-en történő rögzítése. 

- Az előzetes vitarendezési eljárás során válasz megküldése az érintetteknek.  

- Azon esetleges jogorvoslati eljárás(ok)ban történő képviselet biztosítása, amelyekben a jogorvoslati 
eljárás kezdeményezésére a Megbízott tevékenységével összefüggésben kerül sor. 

- Közbeszerzési tanácsadás a közbeszerzési eljárás lezárultáig (az írásbeli összegezés KEF-en történő 
rögzítéséig, illetve a Közreműködő Szervezet általi ellenőrzés során). 

- A közbeszerzési eljárás nyertesével megkötendő szerződés tervezetének adatokkal való feltöltése. 
 
4. Szerződő felek jogai és kötelezettségei 

4.1. Megbízott kijelenti, hogy a nevében eljáró személyek jelen szerződésben meghatározott feladatok 
teljesítéséhez szükséges speciális szaktudással, szakmai feltételekkel, engedélyekkel rendelkeznek. 
Megbízott kijelenti továbbá, hogy a jelen szerződés 4.4. pontjának a) és b) alpontjaiban 
meghatározott személyek a fentieken túl felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
minősítéssel és felelősségbiztosítással is rendelkeznek. Megbízott nevében eljárók jelen szerződés 
teljes időtartama alatt vállalják, hogy a jogszabályokban meghatározott – a jövőbeni változásokra is 
figyelemmel – szakmai feltételekkel és engedélyekkel rendelkezni fognak, továbbá a jelen szerződés 
4.4. pontjának a) és b) alpontjaiban meghatározott személyek a felelősségbiztosításuk hatályban 
tartásáról folyamatosan gondoskodnak. 

 
4.2. A megbízás teljesítése során Megbízott a törvényesség szigorú betartásával, legjobb tudása szerint jár 

el, feladatait Megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően teljesíti. 
 
4.3. Jelen megbízás teljesítése során Megbízó részéről Megbízott utasítására jogosult személy: 

név: Horváth Erika vagy  
az általa kijelölt személy 

telefon / fax: +36-30/768-0540 

e-mail cím: horvath.erika@bacsalmas.hu 

 
4.4. Jelen megbízás teljesítése során Megbízott részéről kapcsolattartásra, felelős akkreditált 

szaktanácsadóként történő eljárásra jogosult személyek: 
a)  

név: Balogh Márton Sándor  
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
(lajstromszám: 00613) vagy az általa kijelölt személy 

telefon +36-20/430-9519 

e-mail cím: lineupkft@gmail.com 

b) 

név: dr. Marton Ida  
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
(lajstromszám: 00972) vagy az általa kijelölt személy 

telefon +36-20/992-7912 

e-mail cím: lineupkft@gmail.com 

 
Jelen megbízás teljesítése során Megbízott részéről kapcsolattartásra, közbeszerzési tanácsadásra 
jogosult személy: 
c) 

név: dr. Sáth Adrienn 
közbeszerzési szakértő 

telefon +36-30/352-7611 

e-mail cím: sath.adrienn@lineupkft.hu 

 
4.5. A fenti adatok esetleges megváltozásáról Felek kölcsönösen, haladéktalanul értesítik egymást. 
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4.6. Amennyiben a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, Megbízott köteles őt erre 
figyelmeztetni. Amennyiben a Megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Megbízott a 
szerződéstől elállhat, illetve a szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a Megbízó utasításai szerint, 
a Megbízó kockázatára elláthatja. Meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása 
jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy 
vagyonát. 

 
4.7. Az utasítást adó személy köteles mindazokat az információkat Megbízott részére a felkészüléshez 

szükséges időben – elsődlegesen elektronikus formában, írásban – átadni, amelyek a megbízás 
teljesítésével bármilyen összefüggésben felmerülnek, valamint köteles valamennyi olyan iratot, 
okiratot, dolgot Megbízott rendelkezésére bocsátani, amelyek az adott feladat elvégzéséhez 
elegendőek és szükségesek, amelyek a megbízás eredményes és szakszerű teljesítését elősegítik. 
Megbízott a Megbízótól kapott információkat valósnak fogadja el, azok valóságtartalmát nem köteles 
vizsgálni. 
 

4.8. A jelen megbízási szerződés alapján a Megbízó köteles 

 minden olyan meghatalmazást és egyéb okiratot a Megbízottnak kiadni, amelyek a Megbízott 
eljárásához szükségesek, 

 a megbízást harmadik személyek előtt, igény szerint külön okiratban, hiteles formában igazolni, 

 az ellenőrző hatóságtól a közbeszerzési eljárás kapcsán érkező értesítések (e-mailek, 
rendszerüzenetek, levelek), illetve a közbeszerzési eljárás kapcsán a KEF-en érkező értesítések 
haladéktalan továbbítása a Megbízott részére. 

 
4.9. Megbízó Megbízott tevékenységéhez szükséges megbízói állásfoglalásokat és döntéseket Megbízott 

ilyen irányú kérését követően, ésszerű határidőben, kellő egyértelműséggel, írásban biztosítja. 
 
4.10. Megbízott a megbízás teljesítéséhez közreműködőt vehet igénybe. Megbízott a jogosan igénybe vett 

közreműködőért úgy felel, mintha ő maga járt volna el. 
 

4.11. Megbízó adatszolgáltatását úgy köteles dokumentálhatóan megadni, hogy Megbízott a törvényben 
előírt, illetve szerződéses kötelezettségeinek minden esetben határidőben meg tudjon felelni. 
Megbízó adatszolgáltatási kötelezettségének elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén vagy 
téves/hiányos adatszolgáltatás esetén Megbízott az ebből eredő esetleges károkért vagy elmaradt 
vagyoni előnyért semmiféle felelősséggel nem tartozik. Megbízó jelen szerződés aláírásával 
hozzájárul, hogy Megbízott a Megbízó által megadott adatokat (e-mail címek, elektronikus 
rendszerekhez szükséges felhasználónevek, jelszavak, esetleges személyes adatok, stb.) tárolja. 
Megbízott kötelezi magát arra, hogy ezen adatokat jogosulatlan személyek számára nem adja át. Az 
esetleges személyes adatok kezeléséről Megbízott a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 
Rendelete (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az egyéb 
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit szem előtt tartva gondoskodik. Megbízó tudomással bír arról, 
hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait (adatokhoz való hozzáférés, adatok 
helyesbítése, törlése) a GDPR 15.-21. cikke (Infotv. 14-19. § és 21. §), a jogorvoslatra vonatkozó 
szabályokat (adatvédelmi hatósághoz, bírósághoz fordulás joga jogsérelem esetén) a GDPR 77. és 
79. cikk (Infotv. 22. §, 52. §) tartalmazza. Az adatkezelés időtartamára vonatkozó szabályokat a 
Megbízott adatvédelmi szabályzata tartalmazza. A Megbízó a jelen szerződés aláírásával igazolja, 
hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatót elolvasta, az abban foglaltakat megértette. Az 
adatvédelmi tájékoztató elérhető a Megbízott székhelyén. Megbízó jogosult a jelen szerződés 
megszűnését követően az általa átadott, jelen pontban írt adatainak törlését kezdeményezni 
elektronikus úton a lineupkft@gmail.com címre küldött kérelmével. 
 

4.12. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalmazással a jelen 
szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére. Felek kijelentik, hogy a szükséges 
és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a jelen szerződésben megnevezett 
munkavállalóiknak/személyeknek arról, hogy személyes adatukat (név, e-mail, adott esetben a 
hozzájuk köthető telefonos, faxos elérhetőség) a jelen szerződéssel összefüggésben, a Felek közötti 
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kapcsolattartás érdekében, a jelen szerződés megszűnésének időpontjáig – amennyiben a szerződés 
időtartama alatt a kapcsolattartó személye változik, úgy e változás hatályba lépéséig - az őket 
foglalkoztató Fél a fentebb írt körben és célból használhatja, és a másik Félnek ugyanezen célból és 
feltételekkel történő használat érdekében továbbíthatja. Felek kijelentik, hogy a munkavállalóik, 
illetve a jelen szerződésben meghatározott személyek jelen pontban hivatkozott adatkezelésről szóló 
tájékoztatásában kitértek arra, hogy a Szerződésre vonatkozó kötelező iratmegőrzés időtartama alatt 
fenti személyes adataik a Felek dokumentumkezelő rendszerében eltárolásra, illetve jogszabály által 
szabályozott hatósági, bírósági eljárás során az eljáró szerv részére megküldésre kerülhetnek. Felek 
tudomásul veszik, hogy a 2011. évi CXCV. az államháztartásról szóló 41. § (6) bek. alapján központi 
költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján 
nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A 
kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az 
Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 55. § 
kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetet kell érteni. Mindezek ismeretében Megbízott törvényes képviselője nyilatkozik, hogy a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. b) pontja szerint Megbízott olyan 
gazdálkodó szervezet, mely átlátható szervezetnek minősül. A szervezet képviselője a nyilatkozatban 
foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megbízó kötelezettségvállalóját tájékoztatni. 
A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a kötelezettségvállaló felmondja 
vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll. 
 

4.13. Felek rögzítik, hogy a Megbízó saját maga köteles eleget tenni a honlapján történő, Kbt-ben 
szereplő, valamint a Kbt-n kívüli, egyéb jogszabályokban előírt közzétételi kötelezettségeknek, a 
Megbízott erre történő felszólítása nélkül is. Felek kijelentik, hogy Megbízottnak nem képezi 
feladatát a Kbt. 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött 
szerződés teljesítésére vonatkozó adatok CoRe rendszerben történő rögzítése, azt Megbízó saját 
maga végzi el. 
 

4.14. A közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokat Megbízott a megbízás időtartama alatt köteles 
megőrizni, és legkésőbb annak megszűnése után az eredeti példányokat Megbízó részére átadni. 
 

4.15. Megbízott valamennyi részfeladatának elvégzésére, valamint a Megbízó általi adat- és /vagy 
dokumentumszolgáltatásra irányadó határidőt Megbízó és Megbízott minden egyes feladata esetében 
közösen határozza meg azzal, hogy Felek kötelesek figyelembe venni a Kbt., a kapcsolódó 
közbeszerzési tárgyú jogszabályok, és esetlegesen a Közbeszerzési Hatóság, illetve a Döntőbizottság 
által kötelezően előírt határidőket. Tekintettel arra, hogy a jogszabályok bizonyos eljárási 
cselekményekre rendkívül rövid határidőt írnak elő, amennyiben Megbízott az ügy sürgőssége miatt 
soron kívüli döntést, információ-szolgáltatást kér, úgy a szükséges információt, döntést Megbízó a 
lehető legrövidebb időn belül köteles szolgáltatni. 
 

4.16. Jelen megbízást Megbízott a megbízás aláírásával elfogadja, a jelen megbízási szerződésben foglalt 
feltételek szerint. 
 

4.17. Felek rögzítik, hogy nem képezi Megbízott feladatát és felelősségét az adott közbeszerzéshez 
kapcsolódó helyzet- és piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése és a közbeszerzési 
műszaki leírás elkészítése. A közbeszerzési műszaki leírást Megbízó szolgáltatja Megbízott részére. 
Felek megállapodnak, hogy a műszaki leírás, valamint a közbeszerzés becsült értékének dokumentált 
meghatározása hiányában Megbízott nem köteles az adott közbeszerzési eljárás előkészítését 
megkezdeni. 
 

4.18. Megbízó köteles az adott közbeszerzési eljárás pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági 
feltételeinek meghatározásához a megfelelő információkat Megbízott részére kellő időben 
szolgáltatni, tekintettel arra, hogy a pénzügyi- és műszaki szakértelmet Megbízó szolgáltatja. 

 
4.19. Megbízó az ajánlatok bontásának megkezdését megelőzően a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre 

álló anyagi fedezet összegéről tájékoztatja a Megbízottat. Felek megállapodnak, hogy a közbeszerzés 



5. 

tekintetében a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegének dokumentált meghatározása hiányában 
Megbízott nem köteles az adott közbeszerzési eljárás előkészítését megkezdeni. 
 

4.20. Megbízott saját döntése és belátása alapján jogosult akár a közbeszerzési műszaki leírás, akár egyéb 
dokumentáció áttekintésére és esetlegesen észrevételek megfogalmazására, tekintettel arra, hogy a 
közbeszerzési eljárás lefolytatása során Megbízott a kapott dokumentumok és iratok alapján látja el 
szerződésszerinti feladatait. Megbízottat a nem általa szolgáltatott iratok megfelelőségéért, illetve az 
iratokhoz fűzött észrevételeiért és azok teljes körűségéért felelősség nem terheli, a Felek Megbízott 
észrevételeire úgy tekintenek, hogy azokat Megbízott a Megbízó érdekében, a károsodástól megóvás 
szándékával tette.  
 

4.21. Az ajánlatok közbeszerzési műszaki leírás követelményeinek, valamint az alkalmassági feltételek 
műszaki-szakmai előírásainak való megfelelésének ellenőrzése és tisztázása Megbízó feladata és 
felelőssége. A megbízás sikeres ellátása érdekében a Megbízó kötelezettsége azon speciális 
szakismeretek Megbízott részére történő folyamatos, teljes és hiánytalan biztosítása, amelyek 
hiánytalan biztosítása nélkül Megbízott nem tudja ellátni feladatát (így különösen, de nem 
kizárólagosan: a közbeszerzés tárgya szerinti pénzügyi-, jogi-, illetve egyéb speciális szakismeret). 
 

4.22. Amennyiben a Megbízott által adott és dokumentált tanácsok, valamint az általa kiállított 
dokumentumok tartalma jogszabályba ütközik, ezáltal alapot szolgáltat az általa lefolytatott 
közbeszerzési eljárás Közbeszerzési Döntőbizottság előtti megtámadásához, úgy a Megbízott 
kárfelelőssége legfeljebb a jelen szerződés 5. pontjában meghatározott megbízási díj mértékéig, és 
csak akkor áll fenn, amennyiben Megbízó Megbízott bevonásával minden jogorvoslati lehetőséget 
kimerített. A fentieken túl a Megbízottat kártérítési felelősség nem terheli. 
 

4.23. Felek rögzítik, hogy Megbízott kárfelelősségébe nem tartozik bele az, amennyiben a közbeszerzési 
eljárást ellenőrző szervezet vitatja Megbízott által lefolytatott közbeszerzési eljárás jogszerűségét, 
figyelemmel arra, hogy a hatályos közbeszerzési törvény szerint közbeszerzési jogsértést csak a 
Közbeszerzési Hatóság mellett működő Közbeszerzési Döntőbizottság állapíthat meg. 

 
5. Megbízási díj: 

5.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Megbízottat az 1. és 3. pontokban meghatározott 
feladatok ellátásáért összesen nettó 250.000,- Ft + Áfa, azaz nettó Kettőszázötvenezer forint + 
Áfa összegű megbízási díj illeti meg.  

 
5.2. Megbízott előleget nem igényelhet, egy számla kiállítására jogosult. 

 
5.3. A jelen szerződés 5.1. pontja szerinti megbízási a közbeszerzési eljárás lefolytatását (írásbeli 

összegezés KEF-en történő rögzítését) követően - teljesítésigazolás birtokában - esedékes. Megbízó 
a megbízási díjat a megbízási díjról kiállított számla Megbízónak történő benyújtásától számított 8 
(nyolc) napon belül köteles a Megbízott számlájára átutalni. 

 
5.4. Megbízó a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon 

belül köteles Megbízott részére a teljesítésigazolásokat kiállítani. 
 

5.5. A megbízási díj tartalmazza különösen a telefon- és telefax költségeket, gépjármű költségtérítést is. 
 

5.6. Megbízott szakszerű és jogszerű teljesítés esetén, amennyiben a lefolytatott közbeszerzési eljárás – 
Megbízottól kívülálló oknál fogva – eredménytelenül zárul, Megbízott az eredménytelenségtől 
függetlenül jogosult a megbízási díjra. 

 
6. Szerződés hatálya, felmondása, megszűnése 

6.1. Jelen szerződést Felek jelen szerződés aláírásának napjától a közbeszerzési eljárás befejezéséig 
kötik.  
 

6.2. Mindkét szerződő Fél jogosult a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni a másik Fél 
súlyos szerződésszegése esetén. 
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6.3. Szerződő Felek jogosultak a jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntetni, illetve 
30 (harminc) napos felmondási idővel, indokolás nélkül rendes felmondással felmondani, a másik 
Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal. 

 
6.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatot felek 

tértivevényes ajánlott levélként, postai úton kötelesek a másik Fél részére megküldeni. 
 

6.5. Jelen szerződés megszűnése esetén, legkésőbb a megszűnés napján szerződő Felek kötelesek 
egymással minden részletre kiterjedően elszámolni. Az elszámolás eredményeképpen kibocsátott 
számlát a Megbízó, annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles megfizetni 
Megbízott részére (pénzügyi elszámolás). 

 
6.6. Amennyiben jelen szerződés bármelyik fél általi felmondása az ajánlattételi felhívás és a 

közbeszerzési dokumentumok összeállítását követően történik, Megbízott a megbízási díj 50%-át, 
amennyiben az értékelés elvégzését követően történik, úgy a megbízási díj 70%-át, amennyiben az 
ajánlatok értékelési szempontok szerinti értékelése vonatkozásában a Kbt. szerinti dokumentumok 
(bírálati jegyzőkönyv, bírálati lapok) elkészítését követően kerül sor, úgy a megbízási díj 90%-át 
követelheti. Az elszámolás eredményeképpen kibocsátott számlát a Megbízó annak kézhezvételétől 
számított 15 (tizenöt) napon belül köteles megfizetni Megbízott részére (pénzügyi elszámolás). 

 
7. Titoktartásra vonatkozó rendelkezések 

7.1. Megbízott a szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat, tényeket, üzleti titkokat és más 
bizalmas információkat üzleti titokként megőrzi. A megbízás teljesítése során Megbízottról 
Megbízó tudomására jutott adatokat, tényeket, üzleti titkokat és más bizalmas információkat 
Megbízó köteles megőrizni. 

 
7.2. Megbízó és Megbízott a megbízás teljesítése során, és azt követően is kötelesek egymás üzleti jó 

hírét megőrizni, továbbá a megbízás teljesítése során egymásról tudomásukra jutott adatokat, 
tényeket, üzleti titkokat és más bizalmas információkat a megbízás megszűnése után is harmadik 
személy tudomására csak az érintett fél előzetes, írásos hozzájárulásával hozhatják. 

 
7.3. Megbízó jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott a Megbízót jelen 

szerződés hatálya alatt, és azt követően referenciaként ajánlataiban és megjelenéseiben feltüntesse. 
 
8. Egyéb rendelkezések 

8.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megbízottat felelősség csak abban az esetben terheli, amennyiben a 
jelen Szerződésen alapuló kötelezettségeit felróhatóan nem teljesíti. Ez esetben a Megbízott nem 
jogosult a jelen Szerződés 5. pontjában meghatározott megbízási díjra. Megbízottat kártérítési 
kötelezettség kizárólag felróhatóság esetén és csak a megbízási díj összegéig terhelheti, ezt 
meghaladóan kártérítési, illetve egyéb igény nem érvényesíthető Megbízottal szemben. Amennyiben 
Megbízó a jelen Szerződés teljesítését követően Megbízott részére teljesítésigazolást állít ki, úgy 
Megbízottal szemben a teljesítésigazolás kiállításának napját követően kártérítési, illetve egyéb igény 
nem érvényesíthető. 
 

8.2. Megbízott az általa előkészített közbeszerzési dokumentációt (eljárást megindító felhívás, 
dokumentáció, szerződéstervezet) a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok alapján oltalomban 
részesíti, így annak másolása, terjesztése, felhasználása részeiben vagy egészében, az jelen szerződés 
alapján lefolytatásra kerülő eljárás keretein kívül jogellenes. A jogtulajdonos (Megbízott) nem járul 
hozzá ezek bármilyen formában – változatlan vagy változtatott – formában történő 
felhasználásához az adott eljárás keretein kívül. 

 
8.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a magyar jog vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak. 
 

8.4. Jelen szerződés valamely pontjának érvénytelensége a megállapodás többi pontjának 
érvénytelenségére nem hat ki. A megállapodás valamely pontjának érvénytelensége esetén, az 
érvénytelen részt oly módon kell megváltoztatni, hogy azzal a Felek által célzott joghatás 
érvényesüljön. 
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8.5. A jelen Szerződésből eredő esetleges jogvitákat a Felek elsődlegesen békés úton kísérlik meg 
megoldani. Ennek sikertelensége esetén a Felek alávetik magukat Megbízott székhelye szerint 
illetékessel és hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességének. 

 
8.6. Jelen szerződés módosítása vagy megszüntetése kizárólag írásban történhet a Ptk. szabályainak 

megtartásával. 
 
Felek jelen keretszerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt képviselőik 
útján minden oldalon kézjeggyel ellátottan helybenhagyólag aláírják 3 példányban, amelyből 2 példány a 
Megbízót és 1 példány a Megbízottat illeti meg. 
 
Kelt: Bácsalmás, 2021. november 18. napján 
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