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6. számú 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2021. október 08. napon 
9.30. órától megtartott Képviselő-testületi soron kívüli ülésén. 
 
Jelen vannak:     
 

Mezőfi Zoltán  
Jávorka János 
Varga Dávid Géza 
Bakó Mónika 
Hegedűs Ferenc 

polgármester 
alpolgármester 
PVB elnök 
képviselő 
képviselő 

Jámbor Lajos  
Busainé Terman Viktória 
 

jegyző  
jegyzőkönyvvezető 
 

  
Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésen megjelent képviselőket. 
Megállapítom, hogy 5 jelenlév ő taggal  a Képviselő-testület határozatképes.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Bakó Mónika és Varga Dávid Géza  képviselőket. 
Kérem, szavazzon, aki egyetért ezzel a javaslattal. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 
5 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesít őket . 
Az ülésünk előtt tartott Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén elhangzottak alapján 
javaslom, hogy a 4. A Quadrát Épít őipari és Kereskedelmi Kft. „Zöld város” pályázat 
piac-csarnok befejezésére vonatkozó m űszaki ellen őri árajánlatának és szerz ődés-
tervezetének elfogadása című napirendet további egyeztetésre levenni. Kérem, 
szavazzon, aki ezzel egyetért. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 egyöntet ű igen  
szavazattal elfogadta a napirend levételét .  
Kérem, szavazzon, aki az így kialakult napirend elfogadásával egyetért. Megállapítom, 
hogy a Képviselő-testület 5 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a napirendet , és a 
következő sorrendben tárgyalja azt: 
 
 

1.) Rétság város karbantartási munkái” tárgyú közbe szerzési eljárás 
eredményhirdetése   
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 

2.) Rétság város karbantartási munkáira és az Orgon a köz  csapadékvíz 
elvezetési munkáira vonatkozó m űszaki ellen őri szerz ődés (Espár Zsolt) 
jóváhagyása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

3.) Márkus Pál közbeszerzési szakért ő Zöld város pályázat Piac-csarnok 
befejezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefoly tatásával kapcsolatos 
szerződés jóváhagyása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület                                 6/2021. (10. 08.) számú 

jegyzőkönyv 

2 

 

1.) Rétság város karbantartási munkái” tárgyú közbe szerzési eljárás   
eredményhirdetése   

      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Megkérem a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, 
hogy foglalja össze az ülésen elhangzottakat. 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Vita nélkül, 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozatot a Képviselő-testület 
számára.  
 
Jámbor Lajos jegyző: A KBT előírja, hogy a közbeszerzési eljárás lezártát követő 
eredményhirdetésen név szerint kell szavazni. Kérek mindenkit, hogy a szavazás után 
aláírásukkal is erősítsék meg a szóban tett szavazatukat.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Igen. 
 
Jávorka János alpolgármester: Igen. 
 
Bakó Mónika  képviselő: Igen. 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Igen. 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Igen. 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 egyöntet ű 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       58/2021. (X.06.) KT. határoz ata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Rétság város karbantartási munkái (1-3 rész)” tárgyú közbeszerzés 
eredményhirdetéséről készített előterjesztést és az alábbi döntést 
hozza: 

 
A „Rétság város karbantartási munkái (1-3. rész)” tárgyú - a Kbt. 115. 
§ (1) bekezdés szerinti - közbeszerzési eljárás során, a jelen döntési 
javaslatban és annak mellékletében foglalt írásbeli szakvélemény és 
indoklások figyelembevételével:  

I. Érvényes ajánlatot nyújtott be 

Mind a három rész vonatkozásában egyaránt. 

− Green-Goes Kft. (2030 Érd, Bádogos utca 57.) 

− Swietelsky Magyarország Kft. (1016 Budapest, Mészáros utca 
13.) 

− Keli-Bau Kft. (3135 Szécsényfelfalu, hrsz: 350/4.) 

Az érvényesség indoklása: Az ajánlattevők ajánlatai – mind három 
részre egyaránt – mindenben megfelelnek az ajánlattételi 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, valamint a vonatkozó 
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jogszabályokban előírt feltételeknek. Ajánlattevők nem állnak az 
ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

II. Érvénytelen ajánlatot nyújtott be: 

Mind a három rész vonatkozásában egyaránt. 

− He-Do Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.) 

Érvénytelenség indoklása:  

Az ajánlattevő a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján - 
egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek - érvénytelen ajánlatot nyújtott be az 
alábbi indok miatt: 

– Ajánlattevő ajánlatában nem – a hiánypótlási lehetőség 
biztosítását követően sem - töltötte ki a „Nyilatkozat folyamatban 
levő változásbejegyzési eljárásról” c. elektronikus űrlapot. 

− Dynamo-Road Kft. (1141 Budapest, Szugló utca 82.) 

Érvénytelenség indoklása: 

Az ajánlattevő a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján - 
egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban (Kbt. 
71. § (8)-(9) bekezdés) meghatározott feltételeknek - érvénytelen 
ajánlatot nyújtott be az alábbi indok miatt: 

– Ajánlattevő ajánlata nem tartalmazza a teljesítésbe bevonni kívánt 
szakember felolvasó lapon megajánlott szakmai tapasztalatát 
alátámasztó dokumentumait (nyilatkozat szakmai tapasztalatról, 
szakmai önéletrajz, rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat, iskolai 
végzettséget igazoló okirat másolata). A szakember az ajánlatban 
nem került megnevezésre, ennek okán a releváns dokumentumok 
hiánypótlás keretében már nem pótolhatók. 

III. A „Rétság város karbantartási munkái” tárgyú közbeszerzési 
eljárás mind a 3 rész tekintetében eredményes. 

IV. A „Rétság város karbantartási munkái” tárgyú kö zbeszerzési 
eljárás mind a 3 része tekintetében a nyertes ajánl attevő az 
ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési szempont (Kbt. 
76. § (2) bekezdés c) pont: a legjobb ár-érték arán y) alapján – a 
jelen döntési javaslat mellékletét képez ő írásbeli 
szakvéleményben foglaltaknak megfelel ően – a Green-Goes Kft. 
(2030 Érd, Bádogos utca 57.)  

Indoklás: A nyertes ajánlattevő érvényes ajánlata mind a három rész 
esetében a legjobb ár-érték aránnyal rendelkező ajánlat, (a 
súlyszámmal korrigált legtöbb pontszámot kapta) az ajánlattételi 
felhívásban és közbeszerzési dokumentumban meghatározott 
szempontok szerint. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a 
döntésről szóló értesítés megküldésére a közbeszerzési szakértő 
részére, valamint közbeszerzési dokumentációk szerinti vállalkozási 
szerződések aláírására. 
 
Határidő: közbeszerzési szakértő értesítésére 2021.október 15., majd 
Kbt. szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

2.) Rétság város karbantartási munkáira és az Orgon a köz  csapadékvíz 
elvezetési munkáira vonatkozó m űszaki ellen őri szerz ődés (Espár 
Zsolt) jóváhagyása 

      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy Espár Zsolt készítette 
a terveket is, ezért logikus, hogy őt kérjük fel műszaki ellenőrnek is.  
Az árajánlat elfogadását 6 egyöntetű igen szavazattal javasolja a Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 egyöntet ű 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       59/2021. (X.06.) KT. határoz ata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétság város 
karbantartási munkálataira és az Orgonaköz csapadékvíz 
elvezetésére vonatkozó beruházások műszaki ellenőrzésére készült 
előterjesztést megtárgyalta.  
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy Espár Zsolt 
mérnökkel, az építési és műszaki ellenőri feladatok elvégzésére 
vonatkozó, a határozat mellékletét képező megbízási szerződés 
aláírja.  
 
A Képviselő-testület a munka 1.500.000 Ft-os (AM) költségét a 2021. 
évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. 
 
A többletelőirányzat átvezetésére a költségvetés soron következő 
módosításakor javaslatot kell tenni. 

 
 
 MŰSZAKI ELLENŐRI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS  
 
Megbízó: Rétság Város Önkormányzata Képviseli: Mezőfi Zoltán János polgármester  
Címe: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.  
Adószáma: 15735492-2-12  
KSH statisztikai számjel: 15735492-8411-321-12  
PIR: 735496  
 
Megbízott: Espár Zsolt egyéni vállalkozó, kisadózó  
Címe: 2600 Vác, Cserhát utca 5/E  
Adószám: 67976009-1-33  
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Nyilvántartási szám: 51034573  
Számlaszáma: OTP 11773683-02244952  
MMK szám: ME-KÉ 13-65663  
NÜJ szám: 593333178  
Telefonszám: 06-30/386-15-46  
E-mail: esparzsolt@gmail.com  
 
1.) A szerződés tárgya:  
Rétság város karbantartási munkáinak és az Orgona köz csapadékvíz elvezető 
rendszer kiépítésének az építési műszaki ellenőri feladatainak ellátása  
1. Rózsavölgy és Mező utca karbantartása, 2. utak és járdák építése, karbantartása, 3. 
Orgona köz csapadékvíz elvezetése  
2.) A megbízás időtartama:  
A megbízás kezdete: jelen szerződés aláírásakor  
A megbízás vége: sikeres műszaki átadás-átvételek  
3.) Megbízott az 1.) pontban meghatározott feladatok teljesítéséért, részenként 500.000,- 
Ft, összesen 1.500.000,-Ft azaz egymillió-ötszázezer forint összegű ellenszolgáltatásra 
jogosult számla ellenében az ütemezés szerint. Megbízott alanyi adómentes KATA-s 
kisadózó. A Megbízó a megbízási díjat a számla szerinti határidőig (8 napos fizetési 
határidő) átutalja a Megbízott OTP Banknál vezetett 11773683-02244952 számú 
számlájára.  
4.) Számlázási ütemezés  
Részszámlák: részenként a munkaterület átadások esetén 50-50% és az első két 
részfeladat sikeres műszaki átadásakor a fennmaradó 50%-os összegek.  
Végszámla: mindhárom részfeladat sikeres műszaki átadás-átvétele esetén.  
Számla csak a 2022-es naptári évben nyújtható be.  
5.) Megbízó képviselője:  
Mezőfi Zoltán János polgármester  
e-mail: polgarmester@retsag.hu  
telefon: 30/540-50-42  
6.) Megbízott a teljesítésben személyesen vesz részt. Megbízó kötelezettséget vállal 
arra, hogy a szerződés eredményes teljesítése érdekében a Megbízott feladatainak 
ellátásához szükséges valamennyi tényt és adatot haladéktalanul, maradéktalanul és 
hiánytalanul rendelkezésre bocsát, különös tekintettel a műszaki tervdokumentációra, 
építési és egyéb hatósági engedélyekre, hozzájárulásokra, nyilatkozatokra és igazolásokra. 
Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízási díjat a 3.) és 4.) pontban leírtaknak 
megfelelően kiegyenlíti.  
8.) Megbízott kötelezettségei  
- A Megbízott a szerződés teljesítése során jogosult a munkát saját belátása szerint 
ütemezni, szervezni, a kivitelezési munkaterületen hetente megjelenni ellenőrzés céljából.  
9.) Vegyes rendelkezések  
- A Megbízó a szerződésbeli létesítménnyel kapcsolatos műszaki ellenőri jogkörét kizárólag 
a Megbízott útján gyakorolja.  
- Megbízott köteles a műszaki ellenőri tevékenység ellátása során minden lényeges 
kérdésben a Megbízóval előzetesen egyeztetett álláspontot képviselni és a Megbízó 
utasításai szerint eljárni.  
- A Megbízó szakszerűtlen utasítása esetén a Megbízott köteles arra a Megbízó figyelmét 
felhívni és annak végrehajtását meg is tagadhatja.  
- A beruházás leállítása, vagy a Megbízó elállása miatti (befejezés előtti) szerződés bontás 
esetén a Megbízottat az elvégzett feladat arányában illeti meg a díj.  
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- Jelen szerződés jelentős indok mellett írásban mindkét fél részéről, 1 hónapos határidővel 
egyoldalúan felmondható.  
- A Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezés során a megvalósulást gátló 
akadályokról egymást megfelelő, időben kölcsönösen értesítik a várható 
jogkövetkezményekre tekintettel.  
10.) A Megbízottnak meg kell őriznie a szakmai titkokat a szerződés időtartama alatt és 
annak teljesítése után. Ezzel összefüggésben – kivéve Megbízó írásbeli hozzájárulását – a 
Megbízott nem közölhet semmikor sem természetes, sem jogi személlyel a szerződés 
teljesítése során előtte feltárt vagy általa felfedezett bizalmas információkat, illetve nem 
hozhat nyilvánosságra információkat a szolgáltatások során vagy azok eredményeképpen 
megfogalmazott ajánlásokra vonatkozóan.  
11.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó 
rendelkezési az irányadók. Az esetleges vitás kérdésekben felek a Váci Járásbíróság 
illetékességét kötik ki.  

12.) E szerződés csak írásbeli formában, mindkét fél e jogra felhatalmazott képviselőjének 
aláírásával módosítható. A fenti 3 számozott oldalon 12 pontból álló szerződést a szerződő felek 
aláírási joggal felruházott képviselői elolvasás és egyező értelmezést követően, mint szerződéses 
akaratuknak mindenben megfelelőt aláírták. 

 
Rétság, 2021.10. ….  
 
 

......................................................  ......................................................  
Mezőfi Zoltán János 
polgármester megbízó  

Espár Zsolt e.v. műszaki 
ellenőr  
megbízott  

 
Határidő: 2021.október 15., költségvetés módosítására szöveg 
szerint. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 
3.) Márkus Pál közbeszerzési szakért ő Zöld város pályázat Piac-csarnok 

befejezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefoly tatásával 
kapcsolatos szerz ődés jóváhagyása 

      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Picit eltértünk a napirendtől, és a Piac-csarnok sorsáról 
beszélgettünk.  
A napirendre visszatérve 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem, szavazzon, 
aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 egyöntet ű 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       60/2021. (X.06.) KT. határoz ata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétság, „Zöld 
Város”  tárgyú projekt keretében a Városi Piac fejlesztési munkáinak 
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folytatása és piac csarnok befejezése kapcsán új közbeszerzési 
eljárás lefolytatása tárgyú előterjesztést megtárgyalta. 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy Márkus Pál 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval, a csatolt megbízási 
szerződést aláírja. 

 
 

Munkaszám a Megbízottnál: 09/2021. 
 

M  E  G  B  Í  Z  Á  S  I  S  Z  E  R  Z  Ő  D  É  S 
 
amely létrejött a Megbízó 
Rétság Város Önkormányzata  
Cím : 2561 Rétság, Rákóczi út 20.                                               
adószám: 15735492-2-12 
számlaszáma: 11741031-15451615-00000000 
képviseli: Mezőfi Zoltán polgármester 
 (a továbbiakban: Megbízó), 

másrészről, mint 

Márkus Mérnöki Kft 
Székhelye: 3100 Salgótarján, Május 1. út 73. 
Cégjegyzékszáma:12-09-005186 
Adóigazgatási száma: 13930835-2-12 
Bankszámlaszáma: 10700220-44115007-51100005 
Képviseli: Márkus Pál ügyvezető   
(a továbbiakban: Megbízott) együttesen: Felek között az alábbi feltételekkel: 
 
 
I. A MEGBÍZÁS TÁRGYA  
 
A Rétság, „Zöld Város” tárgyú projekt keretében a Városi Piac fejlesztése tárgyú közbeszerzési 
eljárásban a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása, a közbeszerzési 
eljárás komplett lebonyolítása.  
  
 
II. A MEGBÍZOTT RÉSZLETES FELADATAI 
 
1. A Megbízott a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt) és a 
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek, valamint a Megbízó közbeszerzési szabályzatában 
foglaltak figyelembevételével az alábbi felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatokat 
köteles - az I. pontban meghatározott 1 db közbeszerzési eljárás során - ellátni: 

a) a (köz)beszerzési eljáráshoz kapcsolódó felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás; 
b) a (köz)beszerzési eljárás teljes körű közbeszerzési tartalmú előkészítése és lefolytatása, 

lebonyolítása (piacismereti, pénzügyi, és jogi tartalom kivételével);  
c) az eljárást megindító felhívás és dokumentáció közbeszerzési tartalmának elkészítése; 
d) a jogszabályok szerinti minőség-ellenőrzés során közbeszerzési közreműködés a 

Közreműködő Szervezet/Irányító Hatóság/KFF jóváhagyásáig, 
e) a közbeszerzési kiegészítő tájékoztatás összeállítása és megadása (műszaki-szakmai, 

piacismereti, pénzügyi, és jogi tartalom kivételével) Megbízó által rendelkezésre bocsátott 
adatok, információk alapján; 

f) beszerzési eljárás esetén a benyújtott ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásában 
közreműködés, jegyzőkönyv összeállítása, és megküldése; elektronikus közbeszerzés esetén az 
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ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontását és a jegyzőkönyv megküldését az EKR rendszer 
végzi el; 

g) az ajánlatok/részvételi jelentkezések közbeszerzési szempontú bírálata, értékelése (műszaki-
szakmai, piacismereti, pénzügyi, és jogi tartalom kivételével); 

h) az összegezés elkészítésében közreműködés és megküldése; 
i) az eredményes eljárás eredményeként Megbízó által aláírandó szerződéstervezet adatokkal 

történő feltöltése a nyertes ajánlat tartalmának megfelelően; 
j) az eredményről szóló tájékoztató hirdetmény elkészítése és közzététele,  
k) a jogszabály által meghatározott hirdetmények feladása közzététel érdekében, illetve a 

jogszabály által meghatározott közbeszerzési dokumentumok Elektronikus Közbeszerzési 
Rendszerbe és/vagy a Közbeszerzési Hatóság által üzemeltett rendszerbe való feltöltése;  

l) a Megbízó jelen megbízási szerződéssel érintett elektronikusan bonyolítandó közbeszerzési 
eljárásaiban a Megbízó által adott jogosultság alapján az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer 
alkalmazása és az eljárási cselekmények Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben való 
bonyolítása;  

m) az eljárás eredményéről szóló tájékoztató közzétételét megelőző esetleges Kbt. szerinti 
jogorvoslati eljárások során az Ajánlatkérő képviselete az előzetes vitarendezési eljárásban, 
illetve a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt; 

n) a Megbízott a megbízás teljesítése során keletkezett iratait dokumentálja, és azokat átadja a 
Megbízónak. 

 
2. A Megbízott feladatát képezi továbbá: 
- az esetleges szerződés módosítások esetén a szerződés módosításáról szóló hirdetmény(ek) 

elkészítése és közzététele, de nem része a szerződésmódosítások elkészítése, az abban foglaltak 
ellenőrzése. 

- a szerződések teljesítésére vonatkozó adatok közzététele a Közbeszerzési Hatóság által működtetett 
Adatbázisban azt követő 3 munkanapon belül, hogy a releváns adatszolgáltatásnak a Megrendelő 
eleget tett. 

Ennek megfelelően a Megbízottnak a Megbízó rendelkezésére kell állnia.  
 
3. A Megbízott feladata a jogorvoslati eljárások eredményeként megismétlendő eljárások lefolytatása 
is, amennyiben az a Megbízottnak felróható mulasztás, vagy tevékenység eredményeként áll elő. 
 
III. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
1. Megbízó vállalja, hogy a jelen szerződés aláírását követő 5 napon belül átadja a Megbízott részére 

a hatályos közbeszerzési szabályzatát, valamint - legkésőbb az adott közbeszerzési eljárás 
tervezett indítása előtt 20 nappal - a megbízás teljesítéséhez szükséges mindazon iratokat, 
dokumentumokat (műszaki leírások, specifikációk), amelyek a feladatainak ellátásához 
szükségesek. 
 

2. Megbízott a Megbízó által szolgáltatott szakmai tartalom és egyéb adatok, információk 
helyességét nem köteles vizsgálni, azonban Megbízott vállalja, hogy amennyiben valamely 
helytelenséget, ellentmondást észlel, akkor arra felhívja Megbízó figyelmét. 

3. Megbízott köteles a megbízás kapcsán tudomására jutott információkat, valamint a munka során 
készült dokumentumokat bizalmasan kezelni. 

 
4. Megbízott a tevékenységéről a Megbízót folyamatosan tájékoztatja. 
 
5. Megbízó jogosult a megbízás teljesítéséről, vagy egyes konkrét kérdésekről a fentieken 

túlmenően tájékoztatást kérni, a megbízás teljesítése során keletkezett iratokba betekinteni. 
 
6. Megbízott a Megbízó utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével, megóvásával köteles 

eljárni. Megbízott csak a Megbízó erre felhatalmazott képviselőjétől fogadhat el utasítást. 
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7. Megbízó köteles a Megbízottat folyamatosan és kellő időben tájékoztatni minden, a megbízás 

tekintetében lényeges változásról, döntésről. 
 
8. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok 

tekintetében a Megbízó a Megbízott közbeszerzési szakmai iránymutatása mellett önállóan, saját 
felelősségére köteles állást foglalni arról, hogy az egyes benyújtott ajánlatok kirívóan 
alacsonynak vagy magasnak értékelt ellenszolgáltatást, avagy a bírálati részszempontok szerinti 
valamelyik tartalmi elemük vonatkozásában lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony 
mértékű, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaznak-e, és erre 
tekintettel szükséges-e az indokolás kérése, illetve az ajánlat esetleges érvénytelenné nyilvánítása. 

9. A Megbízó ugyancsak a Megbízott közbeszerzési szakmai iránymutatása mellett önállóan, saját 
felelősségére dönt arról, hogy a közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlat(ok)ban üzleti 
titokként megjelölt információk valóban üzleti titokként kezelhetők-e, illetőleg ezekre 
vonatkozóan az adott gazdasági szereplő (részvételre jelentkező/ajánlattevő) megfelelő indokolást 
adott-e. 

10. A Felek rögzítik, hogy a kommunikációjuk, és az egyes feladatok elvégzése során az 
elektronikus kapcsolatot részesítik előnyben. A szerződés teljesítése során a dokumentálás 
elektronikus formátumban történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek 
kinyomtatásra. 

 
11. Felek rögzítik, hogy amennyiben a lefolytatott közbeszerzési eljárást ugyan azon beszerzés 

tárgyában nem a Megbízottnak felróható okból ismét le kell folytatni, úgy a felek az új 
közbeszerzési eljárás lebonyolítási díjának meghatározásában közös megegyezéssel kívánnak 
megállapodni. 

 
IV. A MEGBÍZOTT FELEL ŐSSÉGE 
 
1. Megbízott általános polgári jogi felelőssége beáll abban az esetben, amennyiben szakszerűtlen 

eljárása, illetve tanácsa folytán - amely a Megbízott felelősségi körén belüli jogszabálysértés, 
illetőleg mulasztás miatt történt - a Közbeszerzési Döntőbizottság és/vagy bíróság az eljárás 
eredménytelenségét, vagy érvénytelenségét, vagy az eljárás jogsértő jellegét határozatában 
kimondja. 

 
Megbízott felelőssége kiterjed - az előző pontban foglaltak fennállása esetén – valamennyi 
bizonyíthatóan Megbízottnak felróható okból történt esetleges bírságra vonatkozóan.  
 

2. Megbízott a jelen szerződésben vállalt felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatait a 
Kbt. és a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. 
(XII.18.) Korm.rendelet rendelkezéseinek megfelelően végzi. 

 
3.  A Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a Kbt. és a vonatkozó jogszabály által előírt 

felelősségbiztosítással. 
 

4. Megbízott köteles a Megbízót a szakszerűtlen utasítása esetén erre írásban figyelmeztetni, illetve - 
amennyiben erről hitelt érdemlően tudomást szerez - annak szakszerűtlen voltára figyelmét 
felhívni. 
A Megbízott kizárja a felelősségét minden olyan esetre, amikor a Megbízó a Megbízott javaslata, 
tanácsa, felhívása vagy ajánlása ellenére cselekszik. 
 
 

V. MEGBÍZÁSI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 
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- Megbízási díj: A megbízási díj összege rögzített átalány ár, mely a szerződés teljesítése során és 
időtartamán belül nem változtatható. 

Megbízási díj: 1.200.000.- Ft + 27 % ÁFA, összesen bruttó 1.524.000.- Ft,  

azaz: Egymillió-ötszázhuszonnégyezer forint. 
 
2. Megbízott a közbeszerzési eljárások eredményéről vagy eredménytelenségéről készült – 

Összegzés az eljárás eredményéről - tájékoztató megküldésével teljesít. Ezt követően jogosult a 
számla benyújtására. 

 
3. A Megbízott a szerződésben foglalt összegen túl semmilyen egyéb költségtérítésre nem jogosult. 

Ezzel együtt az eljáráshoz kapcsolódó rendszerhasználati, hirdetmény ellenőrzési és egyéb 
közzétételi költségek felmerülő díjai a Megbízót terhelik. 

 
 
4. Fizetés módja: a Megbízott által kiállított, Megbízó által ellenjegyzett teljesítés igazolás alapján 

benyújtott számla a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Megbízott 10700220-56600225-
51100005 számú bankszámlára történő átutalással kerül kiegyenlítésre.  

 
5. A Megbízott a számlák kiegyenlítését követően is térítésmentesen látja el a jelen szerződés II.2. és 

3. pontjában meghatározott feladatokat.  
 
VI. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA, MEGSZ ŰNÉSE 
 
1. A megbízási szerződés időbeli hatálya a szerződés aláírásától - a jelen szerződés I. pontjában 

meghatározott – közbeszerzési eljárás vagy eljárások befejezéséig tart, illetve a közbeszerzési 
eljárás eredményeképpen megkötött szerződés esetleges módosítása esetén azok aláírását 
követően a szerződésmódosításról közzéteendő hirdetmény(ek) megjelentetéséig.  

 
2. Felek a szerződést annak teljesítése előtt közös megegyezéssel megszüntethetik. 
 
3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az azonnali felmondás jogát kölcsönösen a súlyos 

szerződésszegés esetére korlátozzák. Súlyos szerződésszegésnek minősül a II. és III. 
fejezetekben megjelölt megbízotti kötelezettségek felszólítás ellenére történő elmulasztása, 
valamint a IV. fejezet rendelkezéseinek felróható megsértése. 

 
4. Bármely szerződő Fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli jognyilatkozattal (rendes 

felmondás) 30 napos határidővel a szerződést felmondani. 
 
5. Megbízott a felmondási határidő leteltéig köteles a megbízás keretébe tartozó valamennyi 

szükséges feladatot ellátni, illetve Megbízóval együttműködni a tevékenysége átadás-
átvételében. Ez esetben Megbízott a felmondás napjáig elvégzett tevékenysége ellenértékét a 
számlában jogosult érvényesíteni. 

 
6. A szerződés megszűnése esetén a díjazásra, a Felek közötti elszámolásra a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a megbízási szerződésekre vonatkozó 
rendelkezései alkalmazandók. 

 
VII. KAPCSOLATTARTÁS 

 
1. A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre, nyilatkozattételre és képviseletre jogosultak: 

            Megbízó részéről:  
            Név: Mezőfi Zoltán polgármester 
            Tel: 35/550-100 
            E-mail: polgarmester@retsag.hu 
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Megbízott részéről: 

 Név: Márkus Pál ügyvezető 
 Telefon: 30/535 0144 
 E-mail:markus.mernoki.kft@gmail.com 
 

Felek nyilatkozataikat egymással írásban kötelesek közölni (ajánlott levél, telefax). 

A Megbízó kérésére a Megbízott bármikor köteles információt szolgáltatni a szerződés 
teljesítéséről. A szakmai kapcsolattartásban felek előnyben részesítik az elektronikus levelezést. 

 
VIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
1. A Megbízott a jelen szerződés aláírásával egyben nyilatkozik, hogy a Kbt-ben részletezett 

összeférhetetlenségi körülmények személyével szemben nem állnak fenn. 
 
2. A Megbízott a szerződés teljesítésének ideje alatt köteles a felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadók - a közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett - névjegyzékében való 
szerepeltetését biztosítani.  

Megbízott részéről közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
Neve: Márkus Pál 
Lajstromszáma:00385 
 

3. Megbízott képviselője jelen szerződés aláírásával egyben büntetőjogi és polgári jogi felelőssége 
tudatában nyilatkozik, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. 
 

4. Szerződő felek a szerződés kapcsán felmerülő vitás ügyeiket kötelesek elsősorban tárgyalás útján 
rendezni. Arra az esetre, ha a tárgyalások felek között nem vezetnek eredményre, úgy felek a 
megbízási szerződésből származó, illetve a teljesítés kapcsán létrejött valamennyi jogviszonyukra 
értékhatártól függően kikötik a Balassagyarmati Járásbíróság, illetve a Balassagyarmati 
Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 
5. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben szereplő, a szerződés megnevezésére 

(típusára), tárgyára, a szerződést kötő felek nevére, a szerződés értékére, valamint ezen adatok 
változásaira vonatkozó valamennyi adat – az információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek és a közpénzek felhasználásával, 
nyilvános és ilyenként a Megbízó részéről nyilvánosságra hozandó. 

 
6. Jelen szerződés módosítása csak Szerződő felek erre irányuló közös akaratával, írásban érvényes. 

A szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi egyben az egész 
szerződés érvénytelenségét, Szerződő felek az érvénytelen rendelkezést a szerződéskötéskori 
ügyleti akaratuknak leginkább megfelelő rendelkezéssel pótolják. Szerződő felek között a 
szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi közlés, kérés vagy beleegyezés csak írásban (a 
másik félhez intézett levél, vagy visszaigazolt telefax, e-mail üzenet útján) érvényes és 
joghatályos. 

 
7. Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.  

 
Rétság, 2021. október…. 

 , 
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…………………………………………… 
Mezőfi Zoltán polgármester 

Megbízó 

……………………………………… 
                  Márkus Pál ügyvezető 
 Megbízott  

 
 
 
 

Határidő: 2021.október 15. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Több napirend nincs, az ülést 9.37. órakor bezárom. 
Köszönöm a munkátokat. 

 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

                            Mezőfi Zoltán                                           Jámbor Lajos 
                             polgármester                                                  jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakó Mónika                                 Varga D ávid Géza 
                       jegyzőkönyv hitelesítő                               jegyzőkönyv hitelesítő 
 


