
 
ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 

Cím: 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.; 1281 Bp. Pf. 209. 

Telefon: (06 1) 391-3548, 38-030; Fax: (06 1) 391-3549, 38-002 

E-mail: arszg@arszg.hu 
 

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000360/2014 

OM azonosító: 102 500 

 

 

 

Pályázati felhívás 
 

 

 

Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium 

 

székhelye: 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.  

levélcím: 1281 Budapest, Pf. 209. 

Telefon: 36-1-391-3548, Fax: 36-1-391-3549 

email: arszg@arszg.hu 

(a továbbiakban: Kiíró) 

 

nyílt pályázatot hirdet a Magyar Állam tulajdonában, Kiíró vagyonkezelésében álló, a pályázati 

kiírás műszaki leírásában részletezett, az intézmény területén létesülő 500 kWa teljesítményű 

napelemes kiserőmű tervezőjének, kivitelezőjének kiválasztására irányuló feltételes 

közbeszerzési eljárás teljes körű előkészítésére és lefolytatására a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium által meghirdetett, KEHOP 5.2.11. projekt  keretében, megbízási szerződés 

megkötésével.  
 

A megbízási szerződés határozott idejű, a szerződés megkötésétől kezdődően, a közbeszerzési 

eljárás, tevékenység maradéktalan befejezéséig, de legkésőbb 2018. október 30. napjáig tart. A 

szerződés lejártakor nem alakul át határozatlan idejűvé. 

 

Kiíró nyilatkozik arról, hogy fentiekben megnevezett pályázat és támogatási kérelem 2018.03.27-

én kelt támogatói döntés alapján feltételesen támogatásra került, és a támogatási szerződés 

tervezete elkészült az IKT-2018-106-I1-00007742 iktatószám alatti, a Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 2018.04.06-án kelt 

levele alapján.  

 

 

Ajánlatkérés tárgya: 

 

Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium területén létesülő 500 kWa teljesítményű napelemes 

kiserőmű tervezőjének, kivitelezőjének kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési 
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eljárás teljes körű előkészítése, lefolytatása, valamint szaktanácsadás a KEHOP 5.2.11. 

projekt keretében. 

 

Kiíró az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, valamint az állami vagyonnal 

valógazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet, vonatkozó fejezetei alapján nyílt 

pályázatot hirdet a Magyar Állam tulajdonában, de a Kiíró vagyonkezelésében álló, természetben 

az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium székhelyén és működési területén, határozott idejű 

megbízási szerződés keretében elvégzendő fenti tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása 

érdekében. 

 

A megbízási szerződés a pályázati kiírásban foglaltak illetőleg a vonatkozó, hatályos jogszabályi 

előírások figyelembe vételével, az eredményes pályázati eljárást követően kerül a nyertes 

pályázóval megkötésre, 2018. május 03-ig. A megbízási szerződés határozott idejű, a szerződés 

lejártát követően nem alakul át határozatlan időtartamúvá, a szerződés minden külön jognyilatkozat 

tételi kötelezettség, vagy eljárási cselekmény nélkül megszűnik a megbízásban foglaltak 

maradéktalan, a szerződésben megállapított feltételek szerinti, a vonatkozó határidőkben történő 

elvégzését követően, de legkésőbb 2018. október 30-án. 

 

A pályázattal kapcsolatban az Ügyintéző: 

 

Bikády Bálint ka. 

Tmf. 

Ellátási és Fenntartási Osztály 

e-mail: bikady.balint@arszg.hu 

mobil telefonszám: 06/70 491 7832 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30. 11.00 óra 

 

Pályázatot csak olyan bejegyzett vagy nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiség 

nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, természetes személy, akkreditált szaktanácsadó  

nyújthat be, aki a pályázati anyagot az intézmény honlapjáról letöltötte és rendelkezik mindazokkal 

a személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek a később kiírásra kerülő adott közbeszerzési eljárás 

előkészítésére, lebonyolítására vonatkoznak. A pályázati anyag, és az indulás joga másra át nem 

ruházható. 

 

A jelentkező a pályázati anyag letöltésével kötelezi magát arra, hogy az abban szereplő informá-

ciókat bizalmasan kezeli, azt harmadik személyek tudomására nem hozza. 

 

Kiíró igény szerint az intézmény területén helyszíni bejárást biztosít, illetőleg a Pályázó 

további felvilágosítást, valamint a projekt eddigi dokumentumaiba történő betekintést is 

kérhet, előre egyeztetett időpontban. 

 

A pályázat benyújtásának módja és helye:  

 

Az ajánlatok benyújtása történhet személyesen a Kiíró székhelyén, a pályázat benyújtására 

fentiekben megjelölt időpontig, az Ellátási és Fenntartási Osztályon, illetve postai úton, ajánlott 

küldeményben. 
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A pályázati anyagot az erre jogosult aláírásával (cégszerűen) ellátva, magyar nyelven, papír 

alapon,1 példányban, kell benyújtani. 

A cégszerű aláírás: a cég hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a cég nevében az 

érvényes és hatályos aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult 

személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása, amely a cég előírt, előnyomott vagy 

nyomtatott neve alá történő aláírás, a cég hivatalos (adószámát is feltüntető) pecsétjével együttesen. 

 

A sérülésmentesen, fel nem nyitható borítékon fel kell tüntetni az alábbiakat: 

  

„Pályázat az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium területén létesülő 500 kWa teljesítményű 

napelemes kiserőmű tervezőjének, kivitelezőjének kiválasztására irányuló feltételes 

közbeszerzési eljárás teljes körű előkészítése, lefolytatása, valamint szaktanácsadás a 

KEHOP 5.2.11. projekt keretében.” 

A borítékon más felirat, jelzés nem szerepelhet. 

 

A pályázat akkor tekinthető határidőn belül benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig 

átvételére a Kiíró erre jogosult képviselőjének részéről sor kerül, vagy a postai küldemény igazolt 

módon megérkezett. 

 

 

A pályázatok bontásának helye és ideje:  

 

A Kiíró székhelyén, az Ellátási és Fenntartási Osztályon, a benyújtási határidő lejártát követően 

azonnal. 

 A pályázatok felbontásánál a pályázók jelen lehetnek. 

 

 

A hiánypótlás lehetősége: 

 

A pályázónak lehetősége van önkéntes hiánypótlásra, illetve ajánlatának visszavonására legkésőbb 

az ajánlattételi határidő lejártáig.  

 

 

A pályázat eredményhirdetése:  

 

2018. május 02. 

 

A nyertes pályázóval való szerződéskötés: legkésőbb 2018. május 03-ig. 

 

A nyertes pályázónak vállalnia szükséges, hogy a szerződéskötést követően, de legkésőbb 2018. 

október 30-ig a meghirdetésre kerülő vonatkozó közbeszerzési eljárás során teljes körűen eljár a 

Kiíró képviseletében, a jelen pályázattal egyidejűleg szintén nyílt pályáztatás útján kiválasztásra 

kerülő műszaki ellenőr bevonásával. A megbízott műszaki ellenőr feladata a projekt során az 

eljárás előkészítésében való közreműködés, szakmai tanácsadás, valamint a felhívás műszaki 

tartalmának elkészítésében, a közbeszerzési eljárásban a bírálat során történő részvétel. 

Pályázó vállalja továbbá, hogy a tevékenysége ellátása során maradéktalanul betartja a 

közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó, hatályos jogszabályi előírásokat, egyéb ajánlásokat 



és iránymutatásokat, valamint a Kiíró saját hatályos közbeszerzési szabályzatában foglaltakat is. 

Kiíró vállalja, hogy a nyertes pályázóval a közbeszerzési szabályzatát megismerteti.  

Pályázó vállalja továbbá szükség esetén a közbeszerzési, jogi szaktanácsadás nyújtását is, illetőleg 

az esetleges jogorvoslati eljárásban történő közreműködését is – megállapodás szerint. 

 
A pályázatok elbírálásának módja és szempontjai: 

 

Kiíró az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó ajánlatát fogadja el győztes ajánlatként.  

 

Alkalmassági feltételek:  
 

Nem köthető szerződés azzal, aki vagy amely szervezet 

- csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás 

hatálya alatt áll;  

- tevékenységét felfüggesztette vagy tevékenységét felfüggesztették;  

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontja szerinti, 60 napnál 

régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;  

- a hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint olyan bűncselekményt követett el, 

melynek alapján a szerződéssel érintett tevékenységet nem végezheti. 

- pályázónak rendelkeznie kell a Közbeszerzési Hatóságnál, valamint az Elektronikus 

Közbeszerzési Rendszer (EKR) regisztrált és névjegyzékbe vett Felelős Akkreditált 

Közbeszerzési Szaktanácsadóval. (FAKSZ). 

- pályázónak az elmúlt két évben volt Uniós értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű 

eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárása 

- pályázónak az elmúlt két évben volt Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

(KEHOP) keretében eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárása 

 

 

 

A kiírás tárgya, műszaki leírása: 

 

Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium területén létesülő 500 kWa teljesítményű napelemes 

kiserőmű tervezési és kivitelezési munkáihoz szükséges egy eljárásban kiírandó közbeszerzési 

eljárás előkészítésnek, lebonyolításának teljes körű ellátása, szaktanácsadás. 

Az 500kWa teljesítményű napelemes kiserőmű a KEHOP 5.2.11. pályázati felhívásban foglaltak 

szerint létesülne a 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3. (hrsz: 0104) szám alatti 22,9 hektár 

területű telken, mely a Magyar Állam tulajdonában és az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium 

vagyonkezelésében van. 

Kiíró a tervezett napelemes kiserőműre érvényes elvi ELMÜ hozzájárulással rendelkezik. 

A napelemek talajszinten kerülnének elhelyezésre a telek több, kevésbé használt részén 5 tömbben, 

figyelemmel a csatlakozási távolságokra. 

A projekt részeként tereprendezési munkák és az érintett területek bekerítésére is sor kerül. A 

tervezés és a kivitelezés során biztosítani szükséges az ELMŰ hozzájárulásban felsorolt feltételeket 

és a villámvédelmet is. A tervezési feladat és engedélyeztetés során kell megállapítani a szükséges 

napelemek számát és típusát, a tartószerkezetek típusait és az előírt csatlakozáshoz a technológiai 

és biztonsági berendezéseket és alkatrészeket. 



Nyertes ajánlattevő teljes körűen szervezi és bonyolítja a szükséges közbeszerzési eljárást, 

javaslatot tesz, végzi annak teljes adminisztrációját, kezeli a szükséges internetes felületeket, és 

teljes felelősséget vállal a megbízásban foglalt tevékenysége ellátásáért. 

 

 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

 

A pályázat érvényességének feltétele (egyben ezek bármelyikének hiánya a pályázatból történő 

kizárást eredményezi) az alábbi dokumentumok pályázathoz történő csatolása: 

- mellékelt adatlap kitöltve, aláírva; 

- gazdasági társaság esetén a 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy a bejegyzés 

folyamatba tételét igazoló cégbírósági igazolás; 

- gazdasági társaság esetén az aláírási címpéldány; 

- egyéni vállalkozó esetén a pályázónak be kell nyújtania az egyéni vállalkozói 

igazolványának másolatát/ hatósági nyilvántartási adatainak igazolására kiállított okiratot; 

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó csőd – vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, 

önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt nem áll; 

- nyilatkozatot, hogy a pályázó a tevékenységi körét nem függesztette fel, vagy nem 

függesztették fel; 

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 

törvény 178.§ 20. pontja szerinti köztartozása nincs; 

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó gazdasági, illetve szakmai tevékenységével 

kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt nem követett el; 

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi 

eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott; 

- a pályázó számlavezető pénzintézetétől nyilatkozat arról, hogy mióta vezeti a pályázó 

bankszámláját, továbbá, hogy a számlán a pénzforgalom rendszeres-e, a pályázó fizetési 

kötelezettségének pontosan eleget tesz-e és a számláján az elmúlt egy év során 60 napot 

meghaladó sorban álló tétel volt-e, 

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó átlátható szervezetnek minősül. 

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó rendelkezik Felelős Akkreditált Közbeszerzési 

Szaktanácsadóval (FAKSZ) 

 

Az elbírálásnál kizáró ok, ha a pályázó nem nyilatkozik a pályázati kiírásban szereplő összes 

feltétel elfogadásáról, vagy bármelyik kötelezően benyújtandó okmánya hiányzik. 

 

A nyertes pályázóval a Kiíró megbízási szerződést köt, 2018. május 03-ig. 
 

Érvényes a pályázat, amennyiben 

 

- a pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott helyen és módon, az ajánlattételi 

határidőig nyújtották be, 

- a pályázat felhívásban és dokumentációban előírt tartalmi és formai követelményeknek 

megfelel, 

- pályázó igazolja, hogy a pályázati kiírásban szereplő kizáró okok nem állnak fenn vele 

szemben, 



- pályázó, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát az állami 

vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 43. §-ban foglaltak 

szerint megtartja. 

 

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolási kötelezettség nélkül 

érvénytelennek nyilvánítsa. 

 

Eredménytelen a pályázati felhívás: 

 

- az ajánlattételi határidőig nem érkezett érvényes pályázat, 

- a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívásban meghatározott 

feltételeknek, 

- Kiíró döntése alapján eredménytelen az eljárás, ha az ajánlatok elbírálásakor az állami 

vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007 (X.4.) Korm. rendelet 42. §-ban foglalt 

összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve ha valamelyik pályázó az eljárás 

tisztaságát vagy a többi pályázó érdekét súlyosan sértő cselekményt követett el. 

 

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az azonos értékű, megfelelően benyújtott ajánlatot adó 

pályázókkal további tárgyalásokat folytasson a legkedvezőbb összegű és legelőnyösebb feltételeket 

biztosító ajánlat elérése érdekében. 

 

A pályázat elbírálása nem nyilvános!  

 

A bíráló bizottság a benyújtott ajánlatokat mérlegelve szabadon dönt. 

 

A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

 

Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy: 

 

- a jelen pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt visszavonja, 

- a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, 

- bármely, jelen felhívásban meghatározott határidőt egyoldalúan, a pályázók megfelelő 

értesítése mellett módosítson, 

- a nyertes pályázó visszalépése esetén a második, összességében a legkedvezőbb ajánlatot 

tevő pályázóval vállalkozási szerződést kössön. 

 

 

 

Remeteszőlős, 2018. április 20. 

 

 

Dr. Sóti Kálmán r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos 

igazgató  
 

 

Melléklet:  

 



 

1. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

AJÁNLATI ADATLAP 
 

 

 

 

 

Ajánlattevő neve: 

Ajánlattevő címe: 

Kapcsolattartó neve: 

Kapcsolattartó telefonszáma: 

Kapcsolattartó e-mai címe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: ……………………………………………………. 

 

 

 

Cégszerű aláírás helye 

 
 

 

 

 

 



2. számú melléklet 
 

 

 

NYILATKOZAT 

„Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium ……………………………..” 

tárgyú pályázathoz 

*) 

 

 

 

 

 

 

Alulírott……………………….., mint a(z) ……………..………………… képviseleti joggal felruházott 

képviselője akként 

 

nyilatkozom 

 

hogy az „Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium ……………………..tárgyú pályázatban az általam 

képviselt  szervezettel szemben nem áll fenncsőd, vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, valamint 

önkormányzati adósságrendezési eljárás. 

 

 

 

 

 

Kelt, …………………… 2018. …………………… (hó) ……………(nap) 

 

 

 

………………..………………......  

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot a pályázók mindegyike részéről, tagonként külön-külön 

kitöltve, cégszerűen aláírva kell benyújtani. 

 

 

 

 

 

 



3. számú melléklet 
 

 

NYILATKOZAT 

„Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium ……………………………..” 

tárgyú pályázathoz 

*) 

 

 

 

Alulírott……………………….., mint a(z) ……………..………………… képviseleti joggal felruházott 

képviselője akként 

 

nyilatkozom 

 

hogy az „Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium …………………………..” tárgyú pályázatban az 

általam képviselt szervezet bejegyzett tevékenységi körének gyakorlását nem függesztette fel, illetve az 

erre jogosult hatóságok azt nem függesztették fel. 

 

 

 

 

Kelt, …………………… 2018. …………………… (hó) ……………(nap) 

 

 

 

………………..………………......  

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

* Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot a pályázók mindegyike részéről, tagonként külön-külön 

kitöltve, cégszerűen aláírva kell benyújtani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. számú melléklet 
 

 

NYILATKOZAT 

„Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium ………………………………….” 

tárgyú pályázathoz 

(Az……………………….részéről *) 

 

 

 

Alulírott……………………….., mint a(z) ……………..………………képviseleti joggal felruházott 

képviselője akként 

 

nyilatkozom 

 

hogy az „Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium ………………………..tárgyú pályázatban az általam 

képviselt szervezetnek az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, 

köztartozása nincs.  

 

 

 

Kelt, …………………… 2018. …………………… (hó) ……………(nap) 

 

 

 

………………..………………......  

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

* Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot a pályázók mindegyike részéről, tagonként külön-külön 

kitöltve, cégszerűen aláírva kell benyújtani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. számú melléklet 
 

 

NYILATKOZAT 

„Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium ……………………………. 

tárgyú pályázathoz 

(Az ……………………….részéről *) 

 

 

 

Alulírott……………………….., mint a(z) ……………..…………………képviseleti joggal felruházott 

képviselője akként 

 

nyilatkozom 

 

hogy az „Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium …………………………” tárgyú pályázatban az általam 

képviselt szervezettel szemben gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban elmarasztaló 

jogerős bírósági ítélet nem született, illetőleg eljárás nincsen folyamatban.  

 

 

 

Kelt, …………………… 2018. …………………… (hó) ……………(nap) 

 

 

 

………………..………………......  

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

* Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot a pályázók mindegyike részéről, tagonként külön-külön 

kitöltve, cégszerűen aláírva kell benyújtani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 

„Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium ……………………………” 

tárgyú pályázathoz 

(Az ………..részéről *) 

 

 

 

Alulírott……………………….., mint a(z) ……………..…………………Bérlő képviseleti joggal 

felruházott képviselője akként 

 

nyilatkozom 

 

hogy az „Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium ………………………..” tárgyú pályázatban az általam 

képviselt szervezettel állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi eljárásban hamis adatot nem 

szolgáltatott. 

 

 

 

Kelt, …………………… 2018. …………………… (hó) ……………(nap) 

 

 

 

………………..………………......  

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

* Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot a pályázók mindegyike részéről, tagonként külön-külön 

kitöltve, cégszerűen aláírva kell benyújtani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. számú melléklet 

Nyilatkozat átláthatóságról 

 
(a nyilatkozatot a szervezetnek, valamint a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 

tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 

szervezetnek is ki kell töltenie) 

 

 

Alulírott, ………………………………………………………………………………………  

(születési név, születési hely és anyja neve), mint a 

……………..……………………………………………………………………………………(cé

g neve, adószáma) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt 

szervezet – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) 

bekezdésében foglaltakra - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 

1. b) pontja szerint átláthatónak minősülőszervezet, az alábbiak szerint.  

Az általam képviselt gazdasági szervezet1 

a) olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön 

vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik2,  

b) olyan3,  

 - belföldi jogi személy,  

 - külföldi jogi személy,  

 - belföldi, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet4,  

 - külföldi, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet,  

amely megfelel a következő feltételeknek: 

  

 ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szerint meghatározott tényleges 

tulajdonosa megismerhető, amelynek teljes szerkezete 1. nyilatkozatban található. 

        

 bb) adóilletőséggel rendelkezik az  

Európai Unió tagállamában,  

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban,  

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában5 vagy  

olyan államban (…………………………………………), amellyel 

Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van6, 

 bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. LXXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Tao.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,  

                                                 
1A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 396. §. 
2Nem kell nyilatkozatot alkalmazni, amennyiben a szerződőkötő fél költségvetési szerv, köztestület, helyi önkormányzat, nemz. önkorm., társulás, 

egyházi jogi személy, olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel 

rendelkezik, nemzetközi szervezet, külföldi állam, külföldi helyhatóság, külföldi állam vagy helyhatósági szerv, az EGT szóló megállapodásban 
részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosa működő részvénytársaság.  
3A megfelelő válasz aláhúzandó! 
4Jelen nyilatkozat értelmében ebbe a körbe az egyéni cég tartozik. 
5A megfelelő válasz aláhúzandó! 
6A Magyarország kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeit tartalmazó listát ld. a  http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-

miniszterium/ado-es-penzugyekert-felelos allamtitkarsag/hirek/magyarorszag-kettos-adoztatas-elkeruleserol-szolo-egyezmenyei. 

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/ado-es-penzugyekert-felelos
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/ado-es-penzugyekert-felelos


  bb1) amennyiben külföldi illetőségű szervezet, vállalom, hogy a Tao. 4. § 11. h) 

pontja szerint az adatokat külön nyilatkozatban mellékelem,  

 

bd)7 a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 

tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkezőgazdálkodó szervezet tekintetében az ba, bb. és bc, alpont szerinti feltételek fennállnak. 

VAGY 

a gazdálkodó szervezetben nincs közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 

befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkezőgazdálkodó szervezet;  

  

c) civil szervezet, vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:  

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,  

cb) a civilszervezet, vízitársulat, valamint ezek vezetői tisztségviselői nem átlátható 

szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,  

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

Tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak kettős adóztatás elkerülésről 

szóló egyezménye van.  

 

1. nyilatkozat: a szervezet tényleges tulajdonosairól 

 
Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r)pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges 

tulajdonosa(i): 

 

Szervezet tényleges tulajdonosainak 

Neve 
Születési 

neve 

Születési 

helye 
Születési ideje 

Anyja születési 

neve 

Tulajdoni 

hányada (%) 

Befolyás, 

szavazati jog 

mértéke (%) 

 

(adószám) 
      

 

(adószám)  
      

 

(adószám) 
      

 

(adószám) 
      

 

2. nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozatot tevő szervezetben több mint 25%-os tulajdoni 

részesedéssel rendelkező szervezet(ek)ről és azok tényleges tulajdonosairól 

Az általam képviselt szervezetben a közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással 

vagy szavazati joggal rendelkező jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, és azok 

tényleges tulajdonosainak adatai az alábbiak: 

A szervezet  

                                                 
7A két lehetőség közül a nyilatkozat csak az egyik részt szabad, hogy tartalmazza, a szervezet tulajdonosi viszonyai szerint! 



Neve 

Tulajdoni 

hányadának 
mértéke 

(%) 

Befolyásának 

vagy 

szavazati 
jogának 

mértéke 

(%) 

Adóilletősége 

A tényleges  

tulajdonos(ok) 

adatai 

 

(adószám) 
   

 

 

 

(adószám) 

   

 

 

 

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás 

áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől 

számított 8 napon belül megküldöm az ARSZG részére, vagy amennyiben az általam képviselt 

szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az előző pontban foglalt kötelezettségemnek nem teszek 

eleget, illetve az ARSZG tudomására jut, hogy a gazdálkodó szervezet nem átlátható, és 

amennyiben az ARSZG írásbeli felszólítására 5 munkanapon belül nem nyilatkozok a gazdálkodó 

szervezet átláthatóságáról, az ARSZG jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, és részemre 

kifizetést nem teljesíthet. 

 

Tudomásul veszem, hogy az ARSZG az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből 

eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam képviselt 

szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy 

ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetet kell érteni. 

 

 

Kelt:  

 

 

 

 

 

……………………………….. 

   cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 



 

 
ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 

 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 

 

Amely létrejött egyrészről az  

 

Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium 
székhelye: 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3. 

számlaszáma: 10023002-00282376-00000000 

adószáma: 15722706-2-51 

képviseli: Dr. Sóti Kálmán rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, igazgató 

mint Megbízó 

 

-  a továbbiakban: Megbízó 

 

másrészről   

 

név /cégnév: 

székhelye:. 

cégjegyzékszáma:  

adóazonosító jele/adószáma:  

számlát vezető bank:  

bankszámla száma:   

képviseletre jogosult személy: 

mint Megbízott  

 

- a továbbiakban: Megbízott  

 

együttesen Felek – között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 

 

I. 

Előzmények: 

 

Megbízó „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” KEHOP 

5.2.11. kódszámú felhívásban, Finanszírozó alap: KEHOP 5. prioritás – Kohéziós Alap 

pályázatban „Az Adyligeti rendészeti Szakgimnázium 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3. szám 

alatti területen napelemes kiserőmű telepítése” című KEHOP-5.2.11.-16-2017-00268 azonosító 

számú projekt megvalósítása érdekében a támogató okirat és a megállapodás szerinti tartalommal, 

a támogatásban részesített célok megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása 

érdekében nyilvános pályázatot írt ki a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására. 



 

Megbízó nyilatkozik arról, hogy fentiekben megnevezett pályázat és támogatási kérelem 

2018.03.27-én kelt támogatói döntés alapján feltételesen támogatásra került és a támogatási 

szerződés tervezete elkészült az IKT-2018-106-I1-00007742 iktatószám alatti, a Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 2018.04.6-án kelt 

levele alapján.  

 

A támogatási szerződés megkötésének előfeltételei között szerepel a vonatkozó közbeszerzési 

eljárás lefolytatása, melyre jelen megbízás keretében, az erre kiírt nyilvános pályázat alapján került 

kiválasztásra a Megbízott.  

 

Megbízó az energetikai korszerűsítés céljára ……………………. Ft. összegben támogatást 

igényelt. 

 

Az 500 kWa teljesítményű napelemes kiserőmű a KEHOP 5.2.11. pályázati felhívásban foglaltak 

szerint létesülne Megbízó székhelyén, annak területén, a Magyar Állam tulajdonában és Megbízó 

vagyonkezelésében lévő 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3. hrsz: 0104 szám alatti, 22,9 hektár 

területű telken. A tervezett napelemes kiserőműre Megbízó érvényes elvi ELMÜ hozzájárulással 

rendelkezik. A napelemek talajszinten kerülnének elhelyezésre, a telek több, kevésbé használt 

részein, 5 tömbben, figyelemmel a csatlakozási távolságokra. A projekt részeként tereprendezési 

munkák és az érintett területek bekerítése is szükséges, valamint biztosítani kell az ELMÜ 

hozzájárulásban felsorolt feltételeket, és villámvédelmet. A tervezési feladat és engedélyeztetés 

során kell megállapítani a szükséges napelemek számát, típusát, a tartószerkezet típusát és az előírt 

csatlakozáshoz a technológiai és biztonsági berendezéseket, alkatrészeket. 

 

Megbízott, mint nyertes ajánlattevő teljeskörűen szervezi és lebonyolítja a szükséges közbeszerzési 

eljárást, végzi annak teljes adminisztrációját, kezeli a szükséges internetes felületeket és teljes 

felelősséget vállal a végzett munkájáért.  

 

II. 

A megbízás tárgya: 

 

1.  Megbízó a 2015. évi CXLIII. a közbeszerzésekről szóló törvény (továbbiakban: Kbt.) 111. §  

h) pontjában foglaltakra tekintettel, a 2018. április ….. –án nyilvánosan meghirdetett pályázata 

alapján, megbízza Megbízottat, mint a pályázat nyertesét, hogy a jelen szerződés aláírásától 

kezdődően, a Megbízó által megindítandó közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláig a 

Kbt., valamint a közbeszerzési eljárással kapcsolatos egyéb hatályos jogszabályok, rendeletek, 

ajánlások, stb. figyelembe vételével teljes körű közbeszerzési tanácsadói tevékenységet lásson 

el. 

 

2.  Megbízott a II.1. pont alatti megbízást jelen szerződés szerinti tartalommal elfogadja, és 

nyilatkozik arról, hogy a megbízás teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel a 

megbízási jogviszony fennállása alatt teljeskörűen rendelkezik. 

 

III. 

A Megbízott feladatai, jogai és kötelezettségei: 

 



1. A Megbízótól kapott becsült érték, valamint a közbeszerzés tárgya alapján javaslatot tesz a 

közbeszerzési eljárás típusára, és köteles a Megbízó figyelmét felhívni az esetlegesen 

egybeszámítandó más beszerzésekre. 

2. A Megbízott a Megbízó által szolgáltatott végleges műszaki-szakmai specifikációk és becsült 

érték alapján 3 munkanapon belül elkészíti az eljárást megindító felhívásokat, 

dokumentációkat, valamint a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 

320/2015. (X. 30) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) melléklete szerinti előterjesztést, a 

Bíráló Bizottsági tagok összeférhetetlenségi nyilatkozatát, illetőleg az R.-ben foglalt 

engedélyeztetési eljárást a Megbízott folytatja le az illetékes szervek felé az Megbízó 

jóváhagyását követően.  

3. Megbízott az ellenőrző szervezet által küldött hiánypótlási felhívásra - a felhívásban 

meghatározott határidőn belül - köteles benyújtani a megfelelő tartalmú hiánypótlást. 

4. Megbízott a közbeszerzésért felelős miniszter jóváhagyása esetén 1 munkanapon belül 

intézkedik az eljárást megindító felhívás Megbízó nevében történő feladásáról az Európai Unió 

Hivatalos Lapjába, vagy a Közbeszerzési Értesítőbe.  Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer 

(a továbbiakban: EKR) kötelező alkalmazására tekintettel, az elektronikus közbeszerzés 

részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR 

rendelet) előírásainak megfelelően az EKR webes felületén keresztül köteles a közzétételről 

intézkedni.  

5. Amennyiben a Közbeszerzési Hatóság Hirdetménykezelési Osztálya hiánypótlást rendel el az 

eljárást megindító felhívással összefüggésben, Megbízott köteles a hiánypótlást soron kívül - 

de legkésőbb a felhívásban meghatározott határidőre - teljesíteni. A Közbeszerzési Hatóság 

által tett észrevételeket Megbízott köteles a Megbízó kapcsolattartójával előzetesen egyeztetni. 

6. A közbeszerzési dokumentumok teljes körű, ingyenes elektronikus elérhetőségéről Megbízott 

kötelezettsége gondoskodni, amelyhez Megbízó biztosítja a honlapjához való hozzáférést. Az 

EKR kötelező alkalmazására tekintettel, a Megbízott az EKR webes felületén keresztül köteles 

a közzétételről intézkedni. 

7. A felhívás és dokumentáció módosításának szükségessége esetén Megbízott elkészíti a 

módosított dokumentumokat, illetőleg megküldi a gazdasági szereplők részére, továbbá 

amennyiben szükséges feladja a módosító hirdetményt a Közbeszerzési Értesítőbe vagy az EU 

Hivatalos Lapjába. Az EKR kötelező alkalmazását követően a Megbízott az EKR webes 

felületén keresztül a módosított dokumentumok elérhetőségét biztosítja.  

8. Megbízott köteles az eljárást megindító, illetőleg a módosító hirdetmény 

megjelenéséről/elérhetővé válásáról a Megbízó kapcsolattartóját 1 munkanapon belül 

tájékoztatni.   

9. Megbízó köteles a helyszíni bejárási jegyzőkönyv előkészítésére és az érdeklődő gazdasági 

szereplők részére történő megküldésére, illetve köteles gondoskodni az EKR webes felületén 

keresztül történő elérhetőségéről.   

10. A Megbízott az eljárást megindító felhívásban megjelent ajánlattételi, vagy részvételi határidőn 

belül - a Kbt.-ben biztosított feltételek mellett - gondoskodik a beérkezett kiegészítő 

tájékoztatást kérések határidőben történő megválaszolásáról, a szakmai kérdések esetében 

bevonva a Megbízót, a kapcsolattartón keresztül. Megbízott minden esetben köteles felhívni a 

Megbízó figyelmét a vonatkozó törvényi vagy egyéb válaszadási határidőkre. 



11. Megbízott kötelessége az ajánlatok, részvételi jelentkezések bontásához szükséges 

körülmények biztosítása, a bontási jegyzőkönyv elkészítése és kiküldése.  A bontást követő 1 

munkanapon belül Megbízott köteles a kapcsolattartón keresztül a Megbízó részére átadni a 

benyújtott ajánlatok, részvételi jelentkezések elektronikus másolati példányát, annak 

érdekében, hogy a Megbízó által kijelölt szakemberek elkészíthessék szakmai véleményüket a 

Bíráló Bizottság ülésére.  

12. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések bontását követően Megbízott köteles a Kbt.-ben 

előírtaknak megfelelően   a legrövidebb  határidőn belül  (az ajánlattevők számának 

függvényében négy  ajánlattevőig legfeljebb 3 munkanapon belül, 5-10 ajánlattevő esetén 5 

munkanapon belül, 10 feletti ajánlattevő esetén 7 munkanapon belül) átvizsgálni a beérkezett 

összes ajánlatot az ajánlattevők, jelentkezők alkalmasságának és az ajánlatok/jelentkezések 

érvényességének megállapítása érdekében, továbbá köteles ellenőrizni az ingyenesen elérhető 

hatósági nyilvántartásokat és az ellenőrzést dokumentálni. Megbízott az értékelés 

eredményéről köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megbízó kapcsolattartóját. 

13. Megbízott köteles az eljárásban keletkezett iratokat folyamatosan megküldeni az R.-ben 

előírtak szerinti ellenőrző szervezet részére. 

14. Megbízott részt vesz a Bíráló Bizottság munkájában, és ezzel összefüggésben – legalább 1 

munkanappal a Bíráló Bizottság ülése előtt - elkészíti az alábbi iratokat: 

a) Bíráló Bizottság írásbeli bírálati ellenőrző lapjait (csekklistát) 

b) a bíráló-bizottsági jegyzőkönyvek, illetve döntés-előkészítési jegyzőkönyv tervezeteit 

c) döntéstervezet 

d) összegezés tervezetet az ajánlatok/részvételi jelentkezések elbírálásáról. 

15. Megbízott biztosítja a közbeszerzési szakértelmet a Bíráló Bizottság munkájában. 

16. Megbízott - az R.-ben előírtak szerint a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának eredmény 

megállapítását megelőzően, illetőleg ajánlati szakaszában az eljárás eredményéről szóló 

írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő megküldését megelőzően legalább 10 

munkanappal köteles a közbeszerzési eljárás valamennyi iratát megküldeni az illetékes 

miniszter részére az R. 5. sz. melléklete szerinti előterjesztéssel együtt. Az ellenőrző szervezet 

által kibocsátott hiánypótlási felhívás esetén Megbízott köteles - a hiánypótlásban előírt 

határidőn belül - a hiánypótlást teljesíteni. 

17. A szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül Megbízott a Megbízó nevében 

tájékoztatót ad fel az eljárás eredményéről a Közbeszerzési Értesítőben, vagy az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában, illetve az EKR webes felületén keresztül. 

18. A közbeszerzési eljárásokat lezáró szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül 

Megbízott az eljárás eredeti iratait Megbízó részére átadja. 

19. Megbízott köteles a Közbeszerzési Adatbázisban - vagy az ajánlatkérő honlapján - közzétenni 

az alábbi dokumentumokat: 

a) közbeszerzési terv 

b) előzetes vitarendezéssel kapcsolatos iratok 

c) megkötött szerződések 

d) összegezés az ajánlattevőknek/részvételre jelentkezőknek történő megküldéssel 

egyidejűleg 

e) szerződés teljesítésére vonatkozó Kbt. 43.§ (1) f) pontjában meghatározott adatokat 

f) éves statisztikai összegezést a jogszabályban meghatározott határidőig. 



20. Megbízott köteles elkészíteni a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések 

módosításait és az aláírástól számított 15 munkanapon belül az erről szóló tájékoztató 

hirdetményt feladni. Amennyiben a szerződés módosítás értelmében az ellenszolgáltatás több 

mint 5%-kal növekedne, úgy Megbízott köteles az eredeti szerződést, a szerződés módosítás 

tervezetét, a szerződés módosítás indokolását, a kiegészítő fedezet igazolást az illetékes 

miniszter részére megküldeni az R. 7. sz. melléklete szerinti előterjesztéssel együtt legkésőbb 

a szerződés módosítás tervezett aláírásának időpontját megelőzően 10 munkanappal. 

21. Megbízó erre irányuló igénye esetén Megbízott köteles 1 munkanapon belül írásban 

közbeszerzési-jogi állásfoglalást adni. 

22. Megbízott rendszeresen köteles Megbízó kapcsolattartóját tájékoztatni a közbeszerzési 

eljárásokra vonatkozó jogszabályok változásairól. 

23. Megbízott köteles elkészíteni az éves statisztikai összegezést a külön jogszabályban 

megállapított határidőre. 

24. Megbízott köteles a hirdetmény ellenőrzési díjak előlegezésére, melyet Megbízó a számla 

kézhezvételétől számított …… naptári napon belül megfizet Megbízott részére. 

25. Megbízott a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles rendelkezni legalább 1 fő 

felelős akkreditált szaktanácsadóval, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő uniós értékhatárt elérő 

értékű, illetőleg Európai Uniós forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárást indít.  

1. A felelős akkreditált szaktanácsadó(k) neve:  

lajstrom száma:  

elérhetősége:  

 

 

26. Megbízott köteles a Megbízó utasításait követni. Megbízott a Megbízó utasításától akkor térhet 

el, ha ezt a Megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésére már 

nincs mód. Ilyen esetben a Megbízót késedelem nélkül értesíteni kell. Ha a Megbízó 

célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a 

Megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a 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. 

27. Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és a feladat állásáról kívánságára, ill. szükség 

esetén e nélkül is tájékoztatni. A Megbízott köteles a Megbízót tájékoztatni, ha közreműködő 

igénybevétele válik szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását 

teszik indokolttá.  

28. Megbízott közreműködik a részvételével lefolytatott közbeszerzési eljárással összefüggésben 

keletkező jogorvoslati eljárásokban. 

29.  Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik legalább 25 millió Ft/kár és 50 millió Ft/év limitű 

tevékenységi felelősségbiztosítással és vállalja, hogy azt a jelen szerződés teljes időtartama 

alatt érvényben tartja. 

30. Szerződésszerű teljesítés esetén Megbízott jogosult a jelen szerződés V.1. pontja szerinti 

megbízási díjra. 



31. Szerződésszerű teljesítés esetén Megbízott - a Megbízó hozzájárulásával - jogosult a jelen 

szerződés keretében végzett szakértői tevékenységét referenciaként felhasználni. 

           IV. A Megbízó jogai és kötelezettségei 

1. Megbízó köteles a közbeszerzési eljárást megindító dokumentumok tervezeteit jóváhagyása 

előtt legalább 3 munkanappal megküldeni Megbízott részére a közbeszerzési eljárás becsült 

értékét és végleges műszaki tartalmát, továbbá az értékelési szempontokra, illetőleg az 

esetleges alkalmassági feltételekre, számlázási feltételekre és a szerződéses feltételekre 

vonatkozó javaslatait. 

2. Megbízó köteles a jogi-, pénzügyi- és a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosítani a 

Bíráló Bizottságban, illetőleg az egész eljárás folyamán - akár külső szakértők igénybevételével 

is. 

3. Megbízó a Megbízott által kért határidőben köteles a szakmai tárgyú vagy döntést igénylő 

kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolására. 

4. Megbízó köteles az ajánlatok szakmai szempontú írásbeli bírálatát a Megbízott által kért 

határidőre elvégezni. 

5. Megbízó köteles a V. 1. pontban szereplő megbízási díj határidőben történő megfizetésére. 

Megbízó köteles a továbbszámlázott hirdetményellenőrzési díjak megfizetésére.  

6. Megbízó jogosult utasítást adni a Megbízott részére. 

7. Megbízó jogosult bármikor tájékoztatást kérni a Megbízottól a folyamatban, illetőleg 

előkészítés alatt álló eljárásokról, dokumentumokról. 

8. A Megbízó köteles az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. 

(XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) szerint történő eljárások 

bonyolításához a Megbízott részére a szükséges fokozatú „USER” jogosultságot  biztosítani. 

             V.A megbízási díjra és díj megfizetésre vonatkozó feltételek 

1. Megbízott a jelen szerződésben meghatározott időtartamra szóló feladatai ellátásáért összesen  

…………….. Ft.+ ….. % ÁFA (azaz: ………… forint + ………… százalék általános forgalmi 

adó összegű díjazásra  jogosult.  

1. Megbízott a megbízási díjat ………. részletben jogosult érvényesíteni a Megbízó által 

jóváhagyott teljesítésigazolás alapján.   ????? 

2. Megbízó a Megbízott által kiállított és igazolt számla kézhezvételét követő 30 napon belül a 

Megbízott bankszámlájára teljesíti az átutalást. 

3. Megbízott díjazása magában foglalja a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi 

költségét és készkiadásait is, kivéve a III.24.pontban foglaltakat. 

4. Megbízott teljesítésének igazolására Megbízó részéről jogosult: Megbízó törvényes 

képviselője (igazgató), illetőleg az igazgató megbízott gazdasági helyettese. 

 



     VI.  Kapcsolattartás: 

1. Megbízó részéről a közbeszerzési eljárások összehangolására, koordinálására kijelölt személy:

  

                 név, beosztás:   

                 elérhetőségek (telefonszám, e-mail cím): 

 

2. Megbízott részéről a szaktanácsadói feladatok ellátásával, összehangolásával és irányításával 

kapcsolatban kijelölt személy: 

           név: 

           elérhetőségek (telefonszám, e-mail cím): 

3.  

VII.A Szerződés megszűnésének és megszüntetésének szabályai: 

1. A Felek bármelyike jogosult jelen megbízási szerződést 30 napos felmondási határidővel, 

írásban, indokolási kötelezettség nélkül felmondani.  

2. A szerződés megszűnésekor a Felek kötelesek egymással elszámolni. 

3. A szerződés megszűnésekor Megbízott köteles a Megbízónak átadni minden rendelkezésére 

álló iratot, dokumentumot és a megbízás során tudomására jutott információt. 

4. Jelen megbízási szerződés a közbeszerzési eljárást lezáró döntés napján minden további 

jogcselekmény nélkül megszűnik. 

5. Megbízott jogosult a jelen szerződést felmondani, vagy - amennyiben a teljesítés még nem 

kezdődött meg - attól elállni, ha Megbízó szakszerűtlen vagy célszerűtlen utasítását a Megbízott 

figyelmeztetése ellenére is fenntartja. 

6. A jelen megbízási szerződés megszűnésére és megszüntetésére egyebekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó, hatályos rendelkezései az irányadóak. 

VIII. Egyéb rendelkezések: 

 

1.Megbízott törvényes képviselője nyilatkozik arról, hogy az általa képviselt szervezet az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésnek megfelelően a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható 

szervezetnek minősül. 

 

2.Megbízott tudomásul veszi, a jelen szerződéssel kapcsolatban az Állami Számvevőszék, a 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultságait. 

1. Megbízó szükség esetén behajtási engedélyt biztosít Megbízott képviselőinek, dolgozóinak a 

belépést követően legkésőbb ….. leadott adatok alapján. Megbízott vállalja, hogy a Megbízó 

területére történő belépéskor betartja ill. munkatársaival betartatja a Megbízónál érvényben és 

hatályban lévő beléptetési, behajtási és magatartási szabályokat, valamint a munka-és 

tűzvédelmi szabályokat, melyért felelősséget vállal. 

2. Jelen szerződésben részletesen nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény hatályos rendelkezései az irányadóak.  



3. A megbízási szerződés 4 (négy) egymással mindenben megegyező, eredeti példányban készült.  

4. A szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 

Budapest, 2018. ……….hó ……napján 

 

 

 …………………………….…………………..………. ………………………………….. 

 Megbízó képviseletében Megbízott képviseletében 

 

pénzügyi ellenjegyzés Megbízó részéről: 

 

………………………………………….. 

 

jogi ellenjegyzés Megbízó részéről: 

 

…………………………………… 

 

 

  

 


