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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

(tervezet) 

 

amely létrejött egyrészről Veszprémfajsz Községek Önkormányzata (8248 Veszprémfajsz, 

Fő u. 57., törzsszám: 431264, a továbbiakban: megbízó) képviseletében Fertig József 

polgármester, 

 

másrészről a Fehérvári és Fekete Kft. (8200 Veszprém, Egry J. utca 45. A. ép. I. em. 4., 

adószám: 13277925-2-19, cégjegyzékszám: 19-09-507582, bankszámlaszám:  10700189-

24499600-51100005, a továbbiakban: megbízott) képviseletében Fehérvári András  

ügyvezető között (a továbbiakban együtt: Felek) az alábbiak szerint: 

 

1. Felek rögzítik, hogy Megbízó Általános Közbeszerzési Szabályzata III.2.1. pontja, 

továbbá a Bíráló Bizottság Ügyrendje II.1. pontja alapján Megbízott 1 fő teljes jogú 

tagot biztosít jelen megbízási szerződés keretében Megbízó részére a 2016. június 24. 

napján induló, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

Kbt.)  Harmadik rész, 115. §-a szerinti „Önkormányzati tulajdonú épületen belül a 

háziorvosi rendelő bővítése és a könyvtári szolgáltató hely áthelyezése” tárgyú 

közbeszerzési eljárással összefüggésben.  

 

2. Megbízó megbízást ad Megbízottnak az 1. pont szerinti tárgyú közbeszerzési eljárás 

során szükséges bíráló bizottsági feladatok elvégzésében történő közreműködésre az 

alábbiak szerint:  

 

- a hiánypótlással, felvilágosítás és indokolás kéréssel és megadásával kapcsolatos feladatok,  

- az alkalmasság/alkalmatlanság, az ajánlat érvényességének/érvénytelenségének vizsgálata, 

- az eljárásból való kizárás szükségességének megállapítása, valamint  

- az érvényes ajánlatok értékelési szempont szerinti értékelése,  

- önálló bírálati lap kitöltése, közreműködés a bizottsági írásbeli szakvélemény és 

indokolással ellátott döntési javaslat elkészítésében a döntéshozó képviselő-testület részére. 

 

Adott esetben: 

- a felhívás visszavonásának vagy módosításának szükségessége,  

- az ajánlattételi határidő módosításának szükségessége,  

- a közbeszerzési dokumentumok módosításának szükségessége,  

- vitarendezés esetén az önkormányzat álláspontjának kialakítása,  

- jogorvoslati eljárás kezdeményezésének lehetősége, és a jogorvoslati eljárás során 

szükségessé váló döntések, 

- szerződés módosítása, megszüntetése szükségességének vizsgálata. 

 

3. Megbízó a megbízást elfogadja.  

 

4. Felek rögzítik, hogy Megbízott a 2. pontban írt feladatok ellátására Varga Balázs építész 

tervezőt ( É 19-0383 ) biztosítja. 

 

5. A Kbt. 25. § (6) bekezdése alapján Megbízott kijelenti, hogy vele, továbbá a 4. pont 

szerinti szakemberrel szemben a Kbt. 25. § -ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, 

mint kizáró körülmény nem áll fenn. Megbízott kijelenti még, hogy tudomással bír az 

összeférhetetlenség fennállása megszegésének jogkövetkezményeiről.  
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6. Megbízó a Megbízott részére 30.000 Ft + ÁFA összegű díjazást fizet, melyet Megbízó a 

Megbízott által kiállított számla alapján a kézhezvételtől számított  nyolc napon belül 

átutalással egyenlíti ki.  

 

7.  Jelen megbízási szerződés az 1. pont szerinti tárgyú közbeszerzési eljárásban 

benyújtásra kerülő ajánlatok bírálata lezárása végéig tartó határozott időre érvényes.  

 

Veszprémfajsz, 2016. június 24. 

 

                       

            

                               Fertig József               Fehérvári András                      

                               polgármester                                                 ügyvezető   

                                  megbízó           megbízott 

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés:  

 

………………………….. 

Henn Ferencné gazdasági vezető 

 

 

 

Nemesvámos, 2016. június 24. 
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ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT 

 

Kitöltés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a hátoldalon leírt tájékoztatást! 

 

 

Alulírott  

 

Név: Fehérvári András (Fehérvári és Fekete Kft. ügyvezetője) 

 

Lakcím: 8200 Veszprém, Egry J. u. 45. A. ép. I. em. 4.  

 

mint a közbeszerzési eljárásban közszolgálati jogviszony alá tartozó közreműködő 

mint a bírálóbizottság tagja 

mint a döntéshozó képviselő-testület tagja 

mint külső megbízott közreműködő (pl.: felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, 

stb.)* 

 

„Önkormányzati tulajdonú épületen belül a háziorvosi rendelő bővítése és a könyvtári 

szolgáltató hely áthelyezése 
 

tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 25. § (6) bekezdése alapján kijelentem, hogy velem szemben a Kbt. 25. § 

-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, mint kizáró körülmény nem áll fenn.  

 

Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállása megszegésének jogkövetkezményeiről.  

 

Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, minden befolyástól mentesen, saját 

kezűleg írom alá az alulírott napon.    

 

 

 

Veszprémfajsz, 2016. június 24.  

 

 

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

                                                                                                          aláírás 

 

 

 

 

*A megfelelő szövegrész aláhúzandó! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

- 2 - 

 

Tájékoztató 

az „Összeférhetetlenségi nyilatkozat” és a „Távolmaradási nyilatkozat” 

kitöltéséhez 

 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény összeférhetetlenségre vonatkozó 

szabályai: 

 

„25. § (1) Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, 

hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező 

helyzetek kialakulását. 

(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az 

ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos 

gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt 

vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. 

(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre 

jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 

a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe 

bevont személy vagy szervezet, 

b) az a szervezet, amelynek 

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját, 

bb) tulajdonosát, 

bc) a ba)–bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az 

eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, 

ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. 

(4) A (3) bekezdésben foglaltak mellett – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével 

– összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, 

alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 

a) a köztársasági elnök, 

b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke, 

c) a Kormány tagja, 

d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, 

e) a legfőbb ügyész, 

f) az Alkotmánybíróság elnöke, 

g) az Állami Számvevőszék elnöke, 

h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a 

Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy 

i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke 

j)–m) 

tulajdonában, vagy az a)–i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója 

tulajdonában álló szervezet. 

(5) Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet 

figyelmét arra, ha a (3)–(4) bekezdés alapján – különösen az általa megszerzett többlet-

információkra tekintettel – a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget 

eredményezne. 
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(6) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak 

előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles 

nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e § szerinti összeférhetetlenség. 

(7) A (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem 

összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, 

a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, 

piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés 

megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges 

adatokat közölve kért tájékoztatást, 

b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [28. § (4) 

bekezdés] vett részt, 

c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) 

benyújtásához szükséges árajánlatot kapott, 

feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a 

közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére 

rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt. 

(8) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárásból e § alapján csak akkor zárható ki, 

ha közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplők esélyegyenlősége más módon nem 

biztosítható. A kizárást megelőzően az ajánlatkérő – hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés 

útján – köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy az érintett gazdasági szereplő bizonyítsa, 

hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésében való részvétele az esélyegyenlőséget és a 

verseny tisztaságát nem sérti, vagy az összeférhetetlenségi helyzetet más módon elhárítsa. Az 

összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a gazdasági szereplő által tett intézkedéseket 

az ajánlatkérő köteles az ajánlatok (részvételi jelentkezések) elbírálásáról szóló összegezésben 

ismertetni.” 
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ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT 

 

Kitöltés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a hátoldalon leírt tájékoztatást! 

 

 

Alulírott  

 

Név: Varga Balázs (munkahelye: Fehérvári és Fekete Kft.) 

 

Lakcím: 8300 Tapolca, Berzsenyi Dániel u. 10.  

 

mint a közbeszerzési eljárásban közszolgálati jogviszony alá tartozó közreműködő 

mint a bírálóbizottság tagja 

mint a döntéshozó képviselő-testület tagja 

mint külső megbízott közreműködő (pl.: felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, 

stb.)* 

 

„Önkormányzati tulajdonú épületen belül a háziorvosi rendelő bővítése és a könyvtári 

szolgáltató hely áthelyezése 
 

tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 25. § (6) bekezdése alapján kijelentem, hogy velem szemben a Kbt. 25. § 

-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, mint kizáró körülmény nem áll fenn.  

 

Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállása megszegésének jogkövetkezményeiről.  

 

Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, minden befolyástól mentesen, saját 

kezűleg írom alá az alulírott napon.    

 

 

 

Veszprémfajsz, 2016. június 24.  

 

 

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

                                                                                                          aláírás 

 

 

 

 

*A megfelelő szövegrész aláhúzandó! 
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Tájékoztató 

az „Összeférhetetlenségi nyilatkozat” és a „Távolmaradási nyilatkozat” 

kitöltéséhez 

 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény összeférhetetlenségre vonatkozó 

szabályai: 

 

„25. § (1) Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, 

hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező 

helyzetek kialakulását. 

(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az 

ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos 

gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt 

vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. 

(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre 

jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 

a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe 

bevont személy vagy szervezet, 

b) az a szervezet, amelynek 

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját, 

bb) tulajdonosát, 

bc) a ba)–bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az 

eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, 

ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. 

(4) A (3) bekezdésben foglaltak mellett – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével 

– összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, 

alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 

a) a köztársasági elnök, 

b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke, 

c) a Kormány tagja, 

d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, 

e) a legfőbb ügyész, 

f) az Alkotmánybíróság elnöke, 

g) az Állami Számvevőszék elnöke, 

h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a 

Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy 

i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke 

j)–m) 

tulajdonában, vagy az a)–i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója 

tulajdonában álló szervezet. 

(5) Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet 

figyelmét arra, ha a (3)–(4) bekezdés alapján – különösen az általa megszerzett többlet-

információkra tekintettel – a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget 

eredményezne. 
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(6) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak 

előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles 

nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e § szerinti összeférhetetlenség. 

(7) A (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem 

összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, 

a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, 

piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés 

megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges 

adatokat közölve kért tájékoztatást, 

b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [28. § (4) 

bekezdés] vett részt, 

c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) 

benyújtásához szükséges árajánlatot kapott, 

feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a 

közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére 

rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt. 

(8) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárásból e § alapján csak akkor zárható ki, 

ha közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplők esélyegyenlősége más módon nem 

biztosítható. A kizárást megelőzően az ajánlatkérő – hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés 

útján – köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy az érintett gazdasági szereplő bizonyítsa, 

hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésében való részvétele az esélyegyenlőséget és a 

verseny tisztaságát nem sérti, vagy az összeférhetetlenségi helyzetet más módon elhárítsa. Az 

összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a gazdasági szereplő által tett intézkedéseket 

az ajánlatkérő köteles az ajánlatok (részvételi jelentkezések) elbírálásáról szóló összegezésben 

ismertetni.” 
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