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MEGBÍZÁSI SZERZÓDÉS

amely létrejött egyíés.íől Pápa Várcs Önkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. I2.,
képviseletében: Dr. Ádozó Tamas poigármester, banúzámlas ztrn. őtP Bank Ny;. 

'Pápai 
Fiókja

lI7 48045-15429410-10270008; adószrárn: 154294rO2I9) a továbbiakban, rnlnt Megbízó,
masrészről a veszprémi Beruhrizási, vállalkoási és Befektetési záftkőrűen működő
RészvénytáNáság (röviden: VeszprémBer Zrt.) (Széktrelye: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2!-L)
képviselője: Hellebrandt Ferenc vuéigazgatő; cégegyzékszárna: 19-10-500030;
bankszárrlaszám: 1o1o482o-16256160-00000009, adószán: l132l3ío-Llg) a továbbiakban, mint
Megbízott köZóü az alűrott heiyen és napon, az alábbi feltéteiek szerint:

I- A megbízrási szerződes tárgya:

,Turíszíikaí aílrakciófejles7tes Pápán - A papai Esterhá4l-kastély komplac, környezetbardú
Üzetwltelést lehetővé tevő újiáqűése és csalídbaní7 s7olgáItaíásokkaf tartenő jeitesaese,,
tárglru eljárásra vonatkozó közbeszerzési taítácsadás, szakértői tevékenység és a kózÚeszerzési
eljáras lebonyolítasa.

2. Megbiző megblzza Meg}ízottat az l. pontban mephüáíozotl x a szerződés további részében
pontosított tevékenységek ellátásával-

3. A feladalok összefoglalÓ felsorolása és az aL,1hoz kapcsolódó telj esítési hataridők a szerződés 1.
mellékletében kenilnek rögzítésre.

4. Megbízó kötelezettségei:

4.1. A feladat ellátásá.hoz szükséges adatok, szakvéleínények és dokumentumok szolgáltatá§a.

4.2. Reszvétel a közbeszerzési eljárrás minden szakasában,

4.3. Koruultirciő az eljitrás Ütemterve szerinti, va]amint elŐZetesgn egyez7etelt időpontban
Megbízottal, Megbízó székhelyén.

Allásfoglalás Megbízott közbeszerzési eljtírrással kapcsolatos kórdéseire 7 napon belul,
illetve amennyiben mas hatósággal, szaklratósággal kell egyezteüri, 14 napon belul.

Döntes meghozatala a Megbizot7 áüta] előkésátett hirdetmanyekkel, nyilatkozatokkal
kapcsolatosan 7 napon beltiü, illetve amennyiben mas hatósággal, szakhatósággal kell
egyeztetnl, 14 napon belül.

5. Megbízott kötelezettségei:

5.1, A szerződésben szereplŐ valamerrrryi szakértői, tanrácsadói feladat Megbízó érdekeinek
megfelelő teljesítése.

5.2. A közbeszerzési eljárások lefot}tatás{ának a mindenkor hatáyos Kbt-berr szereplő eljárrási
hataridők figyelembe vételével törtenő előzetes megtervezése ütemterv formájaban.

5.3, Egyeztetés Megbízőval az ütemterv pontosításara Megbiző érdekeinek figyelembe
vételével

4.4.

4.5.
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6.

5-4. A közbeszerzési eljárás lefolytarasa végleges útemtervének elkészítése írásos formában az
egyeáetésnek megfelelően.

5.5. Írrásbeli szakvélemény késltése a közbeszprz-es lefolytatasarrak kötelezettsége alóii
jogszabály által lehetővé tett mentesítesekől.

5.6. A közbeszerzési eljárás sorrán az ütemtervnek megfelelőan az egyes eljárási cselekmények
lefolYatása, a sziikséges dokumentumok hataridőre előkésátése, jóváhagyast követően
meghildéSe.

5.7. Az elkészűt dokumantumok haladéLtalan megküdése Megbizónak, figyelemmel a 4.5.
pontban fogtalt haáIidőke.

5.8. A teljesítéshez sziikséges további információk, dokumerrtumok rendelkezésre bocsátasnak
megkérése Megbízótól azok felmerülését követően haladéktalanul.

5.9 . Az ellirás sorrán felmerüő hianlpótlasok, ajáLrrlattevői kérdések haladéktalan megkűdésg
figyelemmel a 4.5. pontbarr foglalt határidőke,

5.10. Minden az eljarassat kapcsolatos cselekmény esetében Megbízó haladéktalan
ájékoaafisa

5.1 1. Folyamatos eg5ieztetés a Megbízóval.

5.I2. Akadályoztatás esetén a Megbizó haladéktalan értesítése.

5.13. Megbízó figyelmének felhívása a célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasíta§ra-

5.14. A közbeszerzési eljaras alapján megkötend ő szerződ,és közbeszerzési jogi szempontból
történő elózetes ellenjegyzése.

5.15. Jogorvoslati eljrárris esetén a lK.özbexzerzesi Döntőbizottstíg tészére a szűkséges
dokumentáció megkiildésg esaevételek megfogalmazása, a tárrgyaláson ajogi képviselet
ellátása.

5.16. A Közbeszerzesi Döntőbizotíság batiúozaía elleni bírósági eljrárrás esetén a Megrendelő
t9ljes köni jogi képviseletének ellátása.

5.I7. A 4/20lL (I. 28.) Kormiárryrendelet 39.-40. §-barr előírt jelentések teljesitése,
kapcsolaítartás a közreműködő szervezeítel és a Nemzeti Fejlesztési Ügyrokséggel,
valamint az ellenőráshez szíikséges dokumentumok hatáíidőben tórtenő megkrildése.

A szerződés telj esítése:

6.I. Teljesítési határidő: Megbízott tevékenysége az utolsó eljárrásra vonatkozó szerződ,q
teljesítesről szőő taékozlatő me§elenéséig szól. Amennyiben a közbeszerzési eljrárrással
kapcsolatban jogorvoslati eljrirasra keríiü sor, úry Megbízott tevékenysége a jogorvoslati
eljárás jogerős lezíríé§űg taít.

6.2. Teljesítés helye: Megbízó székhelye: 8500 Pápa" Fő u. 12.

Megbízasi díj:

7 .| - Megbizolíat jelen szerződés 1. porrtjában meghatiározott tevékenységeert bruttó 9.900.000,-
Ft, azaz bruttó kilencmitlió-kilencszízezer forint megbízási díj ilteti meg a 7 .2. pont
szerint.

7.
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7.2. Ameg;bizási díjból Megbízottat eljiárrisonként az atrübi díjazás illeti meg:

1-5. Megbízó a Megbizott szimláját a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CX)ilX. tv. 305. §
szerint köteles kiegyenlíteni. Fizetési késedelem esetén a Megbízót a polgriri
törvénykOnyvről szóló 1959. évi tV. törv€ny 301/4.§ szerinti késedelmi kamat terheli.

A szerződés 1. pon!ában megjelölt tevékenység megbízrási dija tartúmazza az e|i!,íé§ok
esetleges módosítasával, iltetőleg kiegészítő közbeszgrz*ekkel kapcsolatos minden
tevékenység díját is.

A 7.1. pont szerinti megbízási díj magában foglalja a hirdetmények kOzzétételi díját. A
dokumentació értékesítéséből befo\ó díj a Megbízottat illeti meg.

8 Egyéb rendelkezések:

8.1. Megbízott kijelerrti, hogy vele kapcsolatban nem álnak fenn a Kbt-ben megfogalmazott
összeferhetetlenségi feltételek,

8.2. Megbizott kijelenti, hogy amennyiben az összeférhetetlenség a szerződés teljesítése során
ál be haladéktalarru.l értesíti Megbizót

8.3. Megbízott hjelenti, hogy rendelkezik a tevékenységre vonatkozó felelősségbiaosítasi
szerződessel, melynek kötvénysztátna,. 24l 186648

7.4.

7.5.

1q

Eljárás megnevezése: Teljes ajánlati árra
vonatkozó aránv:

Ájánlati bruttó ár
eliánísonként:

Esterkázy-kastóly - építési munkak 60 Yo 5.940.00O,-Ft

Esterháay-kastély - konyvi,izsgáLlar 5Yo 495.000,-Ft

Esterhrázy-kastély - nyilvrárrosság és
marketing 5 o/n 495.000,-Ft

Esterházy- kastély - eszközbeszerzés I. 3 o/, 495.000,_Ft

Esterhazy-kastély - eszközbeszerzés lI. 5 o/o 495.000,-Ft

Esterhazy-kastély - eszközb eszerzés III. 5 o/o 495.000,-Ft

Esterházy-kastély - eszkózbeszerzés IV. 5% 495.000,-Ft

Esterhazy-kastély - eszkö zbeszerzés V. 5 o/o 495.000,-Ft

Esterházy-kastély - eszközb eszerzés VI. 5 o/o 495.000,-Ft

AI{NLATI BRUrró Án összrsnN: 9.900.000,-Ft



8.4.

8.5-

8.6.

Megbízott kijelenti, hogy a szerződés teljesítése során a ta-rgyi projekttel
kapcsolatban Megbízóval szerződéses viszonyban tá]ló szervezetekkel (tervező,
projektmenedzser, stb.) közvetlen kapcsolatba nem lép, informaciót tőlük nem ké1
utasítast tőltik nem fogad el, kivéve a Közreműködő szerYezet és a Nernzeti
Fej lesaési Üg}.nókség.

A jelen szerződéssel kapcsolatos brirmilyen kérdésben a felek elsősorban írásban
tesznek nyilatkozaíot egymásnak (levél, telefax, e-mail). Személyes konzultáció
esetén Megbízott feljegyzést keszít, mellnrek r pétdrirryát átadja a Megbízónak.

A felek szerződes teljesítesével kapcsolatos képviselői:

8.6. 1. Megbízó részéről: Molnar Istvin városf4 lesztés i osnályvezető
Horváth Andrris á eruháási üglintéző

8.6 -2. Megbizott reszéről: Hellebrandt Ferenc vezerigazgató
Asbóth-Tóth l(risztina közbeszerzési irodavezető
Takácsné Dr. Kovács Eva úgnéd,
hiwta los ]ózb es zer zé s i tanácsadó

8.7. Megbízott kijelenti, hogy a szerződés teljesítése sorrirr tudomrisára jutott Megbízóval
kapcsolatos adatokat, tényeke! iizleti titkokat, bizalmas informrieiókat üzleti
titokként meg<lrzi.

8.8. Megbízó es Megbízott a teljesítés soraíL és azt követően is kötelesek egyrnás jó hírét
megőrizrri. Az egymasról tudomasuka jutott adalokat, tényeket, iizleti titkokat és
mrás bizalmas információkat a szerződes megszűnése utür is csak az éintett fé|
e|őzrtes hozzájárulásával hoáatjá,k harmadik személy tudomasára"

8.9. Megbízoí harmadik fél felé teljes titoltartas kötelezi, nyilvrárros tájékoztatást csak
Megbizó iriásos hozn{járulrisanak birtokában adhat.

8.10. Felek tudomással bímak arról, hogy a jelen szerződa módosítasára közös
megegyezéssel, írrisban van mód.

8.11. Megbízott, mint bonyolitó, teljes körű anyagi felelősséget véúlal, anewryiben neki
felróható okból a kOzreműködésével érintett esetekber1 vatamint eljarrási hiba miatt
Megbízóval szemben a Kbt -ben meg}ntározo§ jogkövetkennények alkalmazasara
sor kenil.

8.12. Megbízott felelős minden olyan káíért, amelyet Megbízónak a jelen szerződés 8.8. és
8.9. ponf aiban foglalt kötelezettsége megsértésével okoz.

8.13. Megbízott felelős továbbá minden olyan ká,rért is, amely Megbízónak a 8,11.
pontban meghatrározott jogkövetkezmények miatt keletkezilg beleértve az esetleges
birósagi eljarások költségeit is.

8.14. Megbízó tudomásul veszi, hogy téves adatszolgátatásából eredő karért, vagy
elmaradt haszonért Megbízott felelősséget nem vállal.

8-15. Felek az esetleges jogütákat elsődlegesen békés úton, targyalások útjrárr kívánjak
rendeai, s csupiin akkor fordulnak bírósrighoz, ha a targyalásos rendezés nem
vezetett eíedmén}Te.

8.16. Amennyiben a tárgyalások azok kezdeményezésétől szírnított 30 (harminc) napon
beltiü nem vezetnek eredmén}Te, úgy felek alávetik magukat a peítíúgy értékétől
fiiggően a Pápai Varosi Bíróság kizárólagos illetékességének
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8-17. A jelen szerződésberr nem szabályozott kérdésekben a Ptk, a Kbt,, valamint a
vonatkozó eryéb jogszabáLlyok rendelkezései az irrárryadók.

8.18. Jelen megálapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezes utráq fuint
kinyilvánítoű akaratukkal mindenben megegye zőt, 1óváhagyőlag alűtték.

PáW,20]1. 91 30.
LrL.

Megbiző t*zeről
Dr. Ádoá tarnes

polgármester

Megbd8fÍ8§Zé;ől

Hellebrarrdt Ferenc

vezei,gazgató

Ellenj egyzem:

Pápa 2ol l. . ol. r.c.....3 Q .... .
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