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Tárgy:

Dr. Patay Géza ügyvéddel kötött „Hivatalos közbeszerzési tanácsadói
feladatok ellátása” tárgyú megbízási keretszerződés utólagos ellenjegyzése.
Projekt: KÖZOP-2.4.O-09-11-2011-000J.
“GSM-R rendszer beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások” kiemelt projekt
előkészítése

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Tájékoztatom, hogy a KIKSZ Zrt. (továbbiakban: KSZ) részére 2012. szeptember 04-én GSM
R-071(2012) iktató számon ellenjegyzésre benyújtott, 2012. szeptember 04-én KIKSZ-E
12435/2012 iktató számon beérkezett tárgyi vállalkozási szerződést a KSZ ellenőrzésnek
vetette alá, és a mai nappal

ellenjegyezte.

Tájékozta torn, hogy a Közreműködő Szervezet Irányító Hatóság által a Jelen ellenjegyzést
követően lefolytatott ellenőrzés, Illetve szabálytalansági vizsgálat alapján megállapított
jogszabálysértés, szerződésszegés esetén jóváhagyás rn adá~~1 függetlenül a mindenkor
hatályos Támogatási Szerződésben, illetve jogszabályokban °fogialt jogkövetkezmények
alkalmazandóak!
(
.

I

.

._..__

Felhívom figyelmét, hogy’ döntésem ellen
~ ~?kedvezményezeW a 20072013 programozási időszakban az Európai R~ioifáíIfFéjl~≤ztéSfl4iabból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapbóflrárnlazűtárnogatások felhas’tháiásáhák rendjéről szóló 4/2011
(L 28.) Korm. rendelet 81. ~-ban-foglaltak alapján a döntés kézhezvétélétől számított 10 napon
belül cégszerű aláírással ellátott, indokolt kifogást nyújthat be, ha a költségvetésből nyújtott
támogatás folyósítására vonatkozó eljárás jogszabályt sért, illetve pályázati felhívásba vagy
támogatási szerződésbe ütközik.

KIKSz Közlekeciésfejlesztési zrt.
cím: 1012 Budapest, vérmező u. 4.
Levelezési cím: 1539 Budapest Pf.: 654.
Tel.: +36 1/8834-900
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EMIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonositó: 00937-0002

A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig, a kifogásban foglaltakkal összefüggő
határidők nyugszanak. A kifogást a közreműködő szervezet döntése ellen a közreműködő
szervezethez
az
NFU-nek
címezve
kell
benyújtani.
A kifogás benyújtásához lehetőség
van
az
Uj Széchenyi
Terv holnapján
(www. ujszechenyiterv. gov. hu) szereplő kifogásminta használatára, valamint a kifogás
mellékIeteinek elektronikus adathordozón történő benyújtására.
—

-

A szerződés beküldött 2 eredeti példánya közül 1 példány a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.
nél marad, 1 példány ellenjegyezve ezúton visszaküldésre kerül az Onök részére.

Üdvözlettel:

Dr. Vér
Vezérigazg~

Mellékletek:
Megbízási

Keretszerződés

eredeti,

által

ellenjegyzett

példánya

Q ~44~-—.

KIKSZ Kőzlekedésfejlesztési zrt.
Cím: 1012 Budapest, Vérmező u. 4.
Levelezési Cím: 1539 Budapest Pf.: 654.
Tel.: +36 1/8834-900
E-mali: info@kiksz.eu

www.kiksz.eu
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mely létrejött egyrészről a
NEMZETI

INFOKOMMIJNIKÁCIÓS

SZOLGÁLTATÓ

ZÁRTKÖRŰEN

MŰKÖDŐ

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10
041633,

adószáma:

10585560-2-42,

számlavezető

bankjának

neve,

címe:

K&I-1

Bank

bankszánMaszáma:10403239-00027183-0000000l, önálló aláírásra jogosult képviselője: Szabó Zoltán
Attila vezérigazgató), mint megbízó (a továbbiakban “Megbízó”)

másrészről

a dr. Patay Géza ügyvéd (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út ‘72., adószáma: 41440458-2-41,
lajstromszám: AJ2639, számlavezető bankjának neve, címe: Budapest Bank Zrt., 1138 Budapest, Váci
út 193. bankszáinlaszáma: 10104105-04135446-00000005 Szerződéskötésre jogosult képviselője: dr.
Patay Géza ügyvéd), mint ügyvéd (a továbbiakban: “Megbízott”);
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
A Megbízott és a Megbízó a továbbiakban egyenként «Fél” és együttesen «Felek”.
A megbízás tényvázlata

A GSM-R rendszer kialakításával összefüggő egyes feladatokról szóló 1213/2010 (Xli?.) Korra
határozat 1. pontja értelmében a Kormány a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Záríkörűen
Működő Részvénytársaságot (korábbi nevén: Kopint-Datorg Infokommunikációs Zrt.) jelölte ki a
projekt Kedvezményezettjének, megvalósítójának, valamint a GSM-R rendszer működtetőjének és
szolgáltatójának.

Felek rögzítik, bogy a Megbízó részéről a szerződés ellenértéke az

Új

Széchenyi Terv Közlekedési

Operatív Program (továbbiakban: KÖZOP) keretén belül a „GSM-R rendszer beszerzése és
kapcsolódó szolgáltatások kiemelt projekt előkészítése” című KÖZOP-2.4.0-09-ll-2011-000l
azonosító számú Támogatási Szerződéshez kapcsolódóan kerül elszámolásra.

Megbízó tájékoztatta Megbizottat, hogy a „GSM-R rendszer beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások”
kiemelt projekt előkészítése tekintetében a Támogatási Szerződést megkötötte, melynek keretében
nagyszámú, egymással összefüggő közbeszerzést kíván lebonyolitani.
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Megbízó tájékoztatta Megbízottat a kiemelt projekt jelentőségéről és előkészítettségi állapotáról.
Megbízónak fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy a kiemelt projekt körében a közbeszerzési eljárások
előkészítésére, s azok lefolytatására egységes rendszerben, azonos elvek alapján, a beszerzések közötti
összefüggésekre figyelemmel kerüljön sor.

Tekintettel a felmerülő közbeszerzési eljárások

összefüggéseire, Megbízónak ugyancsak fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy munkáját a felmerülő
közbeszerzés kérdésekben olyan, e területen nagy tapasztalattal rendelkező ügyvédi, közbeszerzési
tanácsadói támogatás se~tse, ami a kérdéskör bonyolult összefüggéseire is figyelemmel, megfelelő
biztosítékot nyújthat a közbeszerzési eljárások rendszerszerű kezelésére. Ennek megfelelően Megbízó
tájékozódott az e területen dolgozó ügyvédi irodák és lűvatalos közbeszerzési tanácsadók köréről,
aminek eredményeképpen a piaci szereplők közül a közbeszerzések körében az elmúlt tizenöt dv során
igen jelentős gyakorlati és elméleti szaktudást felmutató, hasonló nagy projektekben jártas dr. Patay
Géza ügyvédet, hivatalos közbeszerzési tanácsadót kérte fel

—

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi

CVIII. törvény 120 ~ g) pontja (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelően

-

az említett

kiemelt projekt során jelentkező közbeszerzési jogi kérdések kezelésére, hivatalos közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására a jelen megállapodásban foglalt tartalommal.

A Megbízott a szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy a Megbízó által rendelkezésére bocsátott
dokumentumoknak és információknak megfelelően ismeri ás a szerződés teljesítése során a
legteljesebb mértékben figyelembe veszi, ás elfogadja a szerződés tárgyát. A Megbízott nyilatkozik,
hogy ismeri az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai
Uniós és

magyar jogszabályt, beleértve az uniós

támogatások felhasználására ‚‘opaü(ozó

jogszabályokat.

A Megbízott tudonrásul veszi, hogy jelen szerződés a Megbízó ás a Támogató által megkötött
Támogatási Szerződés jogi sorsát követi, vagyis aimak hatályvesztése, módosulása azzal megegyező
joghatással bír jelen Szerződés hatályára, feltételeire. A Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben
jelen szerződés és a Támogatási Szerződés között ellentmondás van, úgy a Támogatási Szerződés
rendelkezései az irányadóak.
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1. A megbízás

tárgya

l.1A GSM-R projekt megvalósítása érdekében a GSM-R projekthez kapcsolódóan hivatalos
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása, amely a lefolytatandó közbeszerzési eljárások
lebonyolítását, illetve azok lefolytatásában való közreműködést foglalja magában.
1 .2Arnennyiben a Megbízó úgy rendelkezik,

a

fenti feladatokat a Megbízó által biztosított

elektronikus tendereztetési és elektronikus árlejtési rendszerben keU ellátni.

2. A Megbízott feladatai, jogai és kötelezettségei:

2.1 A Megbízott a megbízást elfogadja, és kijelenti, hogy a Megbízott képviseletében eljáró
közreműködők azt a legjobb szakmai tudásukkal látják el. Megbízott kijelentette, hogy
rendelkezik

az

ide

vonatkozó

jogszabályoknak

mindenben

felelősségbiztosítással, amelyet a megbízás időtartama alatt fenntart

megfelelő

ás személyével

kapcsolatban a Kbt.-ben meghatározott összeférhetetlenségi körülmények egyike sem áll
fenn.
2.2Megbízó

ás

Megbízott együttesen áttekintették a kiemelt projekt előkészítésének jelenlegi

állapotát a közbeszerzési eljárások tekintetében. A lefolytatásra kerülő tervezett beszerzési
eljárások felsorolását az 5.2. pont ás a szerződés 5. számú melléklete tartalmazza. Szerződő
felek megállapodnak abban, hogy Megbízott feladatát az 5.2. pontban ás az 5. számú
mellékletben

felsorolt eljárások előkészítése és lefolytatása képezi a jelen megbízási

szerződés. 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal. Felek
tapasztalatai alapján
közbeszerzési,

—

a

hasonló nagy feladatok

lehetségesnek tartják, hogy e körön kívül újabb, más jellegű

—

versenyeztetési

kérdések,

feladatok

is jelentkezhetnek

a

projekt

megvalósítása során, ezért kölcsönös akarattal, a kiemelt projekt elemeinek összefüggéseire
tekintettel megállapodnak abban. hogy ezeket is Megbízott fogja ellátni, amelynek
részletes feltételeiben

-

a jelen megállapodásban foglaltakat szem előtt tartva a jelen

szerződés 5.3 pontjában meghatározott keretösszegen belül a tartalékkeret terhére Felek a
-

későbbiekben állapodnak meg. Szerződő felek ugyanígy járnak el abban az esetben is, ha a
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közbeszerzési eljárások számában és jellegében változás történik. Ebben az esetben is
Felek a jelen szerződésben rögzítettek alapján valósítják meg együttinűködésüket.
2.3A Megbízott az alábbi főbb részfeladatokat látja el az eljárásokban, mely felsorolás nem teljes
körű, közbeszerzési eljárásonként változhat:
.

Közreműködik a közbeszerzési eljárás előkészítésében.

.

Közreműködik az eljárást megindító felhívás és a részvételi/ajánlati dokumentáció
elkészítésében.
Elkészíti a részvételiiajánlati dokumentációt egységes szerkezetben a Megbízó által

.

rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentációval (kivéve a dokumentáció részét képező
szerződéstervezeteket illetve szerződéses feltételeket, amelyek vonatkozásában a megbízó
külön szerződést köt).
.

Elkészíti az eljárásban szükséges iratnmitákat.

.

Közreműködik az alkalmassági kritériumok kialakításában, együttműködik a pénzügyi és
gazdasági, valamint a műszaki és szakmai alkalmassági feltételek kidolgozásban.
Közreműködik az értékelési szempont, az értékelési részszempontok, valamint a bírálati

.

módszer(ek) meghatározásában.
.

Elkészíti a közbeszerzési eljárásban részt vevők összeférhetetlenségi nyilatkozatait.

.

Elkészíti a közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatosan a jelen szerződésben
meghatározott összes szükséges eljárási és egyéb dokumentumot.

.

Jóváhagyásra elektronikusan megküldi a Megbízónak az ajánlati/ajárilattételi/részvételi
felhívást és a dokumentáció közbeszerzési munkarészeit.

.

Megbízó igénye szerint részt vesz a megbízás tárgyával kapcsolatban a Megbízottnál tartandó
üléseken és megbeszéléseken.

.

Fogadja a kiegészítő tájékoztatás körében feltett kérdéseket, és
tartalmúakat, együttműködve a Megbízóval

-

-

a műszaki, pénzügyi

megválaszolja az ajánlattevőknek/részvételre

jelentkezőknek a Megbízóval történt egyeztetés után.
.

Megbízó közreműködésével összeáliltja a hiánypótlási felhívást, az esetleges felvilágosítás
kérést és az aránytalanul alacsony

ajánlati ár, illetve a lehetetlen, túlzottan magas vagy

alacsony mértékünek ítélt vagy kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalás miatti
indokláské rést.
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Szavazati joggal nem rendelkező közbeszerzési jogi szakértő tagként részt vesz a Bíráló

.

Bizottság munkájában, a bizottság tagjaként részt vesz az ajánlatok jogi érlékelésében.
Tárgyalásos eljárásban összeállítja a tárgyalási menetrendet, forgatókönyvet, részt vesz a
tárgyalásokon, közbeszerzési kérdésekben egyeztet az ajánlattevőkkel. valamint elkészíti a
tárgyalási jegyzőkönyveket,
A Megbízó döntésének megfelelően a jogszabályban meghatározott minták szerint elkészíti

.

-

-

az írásbeli összegzést az ajánlatokrólJ részvételi jelentkezésekről.
A Közreműködő Szervezet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti

.

Főosztályának egyeztetésein a szükséges közbeszerzési jogi közreműködést biztosítja.
Előkészíti az Európai Unió hivatalos Lapjában és a Közbeszerzési Értesítőben megjelenő

.

tájékoztatókat, közremüködik a Szerkesztőbizottság előtt ezek megjelentetése érdekében, a
biánypótlásra kiteijedően is.
A Megbízottnak a Megbízóval közreműködő

.

egyéb

Felek által készítendő dokumentumok

véglegesítése során együttműködési kötelezettsége áll fenn. Az együttműködési kötelezettség
a Megbízottnak az eljárásért való felelősségét nem csökkenti, nem befolyásolja. Amennyiben
a Megbízott és a Megbízó által kijelölt közreműködő egyéb Felek között a dokumentumok
elkészítése során nézeteltérés keletkezik, úgy a Megbízott a Megbízót haladéktalanul
tájékoztatja, és a Megbízót közvetlen tárgyalásokba bevonva törekszik a megegyezésre.
.

A Megbízottnak feladata a Megbízó külön megbízása alapján az előzetes vitarendezési és a
közbeszerzési jogorvoslati eljárások során a Megbízó képviseletét ellátó ügyvédi irodával
történő együttműködés.

2.4A Megbízott a közbeszerzési eljárások lebonyolításában való közreműködés során a Megbízó
nevében és képviseletében jár el. Jogait és kötelezettségeit a jelen szerződés és a jelen
szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező 1.sz. melléklet, valamint a hatályos
jogszabályok rögzítik.
2.5A Megbízott köteles biztosítani, hogy az eljárások lebonyolításában résztvevő közremüködői
közül legalább egy bejegyzett hivatalos közbeszerzési tanácsadó legyen a 93/2011.
(XIL3O.) NEM rendelet előírásainak megfelelően.

Ezen túlmenően Megbízott

gondoskodni köteles az összeférhetetlenségi feltételek érvényesítéséről is minden
közreműködője vonatkozásában.
2.6A Megbízott kötelezi magát arra, hogy a feladata teljesítése soránjogszerűen tudomására jutó
üzleti titkot megőrzi; az egyéb, a Megbízó által kifejezetten bizalmasan kezelni kért
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adatokat, információkat harmadik személynek nem adja át. Titoktartási kötelezettségére
egyebekben a mindenkor hatályos tigyvédekről szóló törvény rendelkezései az irány adóak.
2.7A Megbízott vállalja, bogy tevékenységéről és az ügyek állásáról a Megbízót folyamatosan
tájékoztatja.
2.8A Megbízott felel azért, bogy feladatai végzése során betartsa a tevékenységére irányadó
jogszabályokat, hatósági és egyéb előírásokat.
2.9A Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság által biztosított
tanúsítvánnyal, amely lehetővé teszi a lűrdetmények elektronikus úton történő feladását.
2.10 Amennyiben a Megbízó olyan utasítást ad, döntést hoz, vagy olyan feltételt kíván előírni,
amely jogsértő, a közbeszerzési eljárás szabályaiba vagy a Közbeszerzési Döntőbizottság
gyakorlatába ütközik, a Megbízott köteles ezt a Megbízó felé jelezni. Amennyiben a
Megbízó továbbra is fenntartja az utasítást, a döntését vagy a feltétel előírását, akkor az
ebből eredő felelősség kizárólagosan őt terheli.
2.11 Megbízott a jelen megállapodásban meghatározott feladatokat elsősorban saját irodájában
végzi. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízó igénye esetén, valamint ha a
feladat jellege indokolja, Megbízott tevékenységét irodáján kívül, Megbízó székhelyén
végzi. Ebben az esetben Megbízó biztosítja az ehhez szükséges tárgyi és személyi
feltételeket.
2.12 Megbízott köteles feladatainak a Megbízó által meghatározott ütemterv szerinti ésszerű
határidőkön belül eleget tenni. Megbízó és Megbízott kölcsönösen együttmuiködnek annak
érdekében, hogy a tervezett közbeszerzési eljárások a lehetőséghez képest mielőbb
lezáruljanak.
2.13 Megbízott szükség esetén a Megbízó által biztosított közjegyzővel együttműködik.
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3. A Megbízó feladatai
3.lMegbízó köteles Megbízott szerződésszerű teljesítéséhez szükséges információt, iratot kellő
időben Megbízott rendelkezésére bocsátani.
3.2A Megbízó megbízza a Megbízottat az 5.2 pontban és az 5. számú mellékletben körülírt
eljárások lebonyolításában hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátásával a
2.3. pontban foglaltaknak és az egyedi feladat meghatározásban foglaltaknak megfelelően.
3.3Egy adott közbeszerzési eljárás lebonyolításában való közreműködés esetén a Megbízott
feladatait a 2.3 pont, a Megbízó és a Megbízott közötti munkamegosztást pedig a jelen
szerződés 1. számú mellékletét képező táblázat tartalmazza. A Felek egy-egy eljárásban
közös megegyezéssel jogosultak eltérni a táblázatban foglaltaktól, ha azt egy adott eljárás
körülményei megkövetelik.
3 .4Egy konkrét közbeszerzési eljárás előkészítésére és lefolytatására vonatkozó megbízást a
Megbízó a sorszámozott egyedi feladat meghatározásban adja ki. A feladat meghatározás
mintáját a szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.
3 .5Az egyedi feladat meghatározás alapján a Megbízott végrehajtási munkatervet készít a 3.
számú mellékletben rögzített minta szerint.
A Végrehajtási munkatervben a következőkre kell kitérni:
.

a feladatok ütemezésére, a munkák részletes időbeosztására,

.

az eflcészítendő közbeszerzési dokumentáció tervezett formájára, tartalmára.

A végrehajtási munkatervben meghatározott napra Megbízottnak el kell készítenie az ott
meghatározott dokumentumokat, és át kell adnia Megbízónak.
A Megbízott köteles az egyes munkarészeket az előírt követelmények szerint elkészíteni. A Megbízó
jogosult az egyes munkarészeket és a végleges dokumentumokat is kijavításra visszaadni, a
javításolca rendelkezésre álló határidő meghatározásával. Amennyiben a Megbízott a javításokat a
megjelölt határidőn belül nem, vagy nem megfelelően végzi el, a Megbízó jogosult kötbért
érvényesíteni vagy a szerződést súlyos szerződésszegés miatt azonnali hatállyal felmondani.
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4. Felek közötti kapcsolattartás
4.1 A kapcsolattartás

—

személyes konzultáció, telefon vagy írásbeli

(telefax, levél, e-mail) formában történik.

A személyes konniltáció időpontjáról és

—

Megbízó igénye szerint

helyszínéről Megbízó és Megbízott előzetesen egyeztetni köteles.
4.2A Megbízó kapcsolattartója, aki jogosult a megbízói elvárásokat, döntéseket a Megbízott felé
közölni: a Megbízó GSM-R projektjének beszerzési-jogi munkacsoportvezetője.
Név: Kohut László,
tel: +36309708417
email: kohut.laszlo®nhp.nün.gov.hu

4.3A Megbízott nevében az alábbi szakértőkjárnak el:
dr. Patay Géza hivatalos közbeszerzési tanácsadó, nyilvántartási száma: 10/2004.
dr. Cser-Palkovics Tamás
dr. Mészáros Áron
dr. Patay Gábor
dr. Batka Brigitta
dr. Göttlinger Anita
A Megbízott egyenjogú kapcsolattartói:

dr. Patay Géza
dr. Cser-Palkovics Tamás

5. Megbízási díj, teljesítési és fizetési feltételek
5.1 A Megbízottat az 1. számú mellékletben, illetve az egyedi feladat megbatározásokban rögzített
feladatok szerződésszerű teljesítéséért az alábbiak szerinti díjazás illeti meg:
5.2Megbizó előzetesen tájékoztatta a Megbízottat. bogy

az

5. sz. mellékletben részletezettek

szerint az alábbi eljárások lefolytatását tervezi:
.

1 db uniós értékhatárt elérő hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás

.

5 db uniós értékliatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás
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.

9 db nemzeti értékbatárt elérő közbeszerzési eljárás

.

3 db társasági eljárás

5.3A szerződés keretösszege nettó: 54.000.000 Ft

+

ÁFA, azaz ötvennégy millió forint

amely összeg az 5.2. pont szerinti eljárások díjazását 48 MEt

+

+

ÁFA,

ÁFA értékben (részletesen

az 5. sz. mellékletben) tartalmazza. A projekt előrehaladása során esetlegesen szükségessé
váló

új eljárások esetén azok egységáráról Felek az 5. sz. meUékletben foglalt árak

figyelembe vételével állapodnak meg a keretösszeg fennmaradó része terhére.
Felek tudomásul veszik, bogy az általános forgalmi adó mértéke az általános forgalmi
adóra vonatkozó törvényi szabályozás esetleges változásainak függvényében eltérhet a
szerződéskötés napján hatályos általános forgalmi adó mértékétől.

Amennyiben az 5.2. pont szerinti beszerzések valamelyike egy más beszerzéssel
összevonásra kerül, a megbízási díjban a Felek a keretösszegen belül megállapodnak.

5.4 Amennyiben Megbízó a beszerzési eljárások lefolytatása során az Ajárilati Dokumentáció
megvásárlást Írja elő Ajánlattevők számára, úgy annak teljes bevétele Megbízót illeti meg.
5.SA Megbízott tudomásul veszi, bogy tárgyidőszaki tevékenységéről tevékenységi beszámolót
köteles készíteni, és azt teljesítésigazolásra a Megbízónak benyújtani a “tájékoztató az
eljárás eredményéről c. hirdetménnyel” együtt.
5.6Megbizó csak a tevékenységi beszámoló és a hirdetmény együttes megléte és elfogadása
esetén állítja M a teljesítésigazolást Megbízott részére. Megbízott csak a teljesítés igazolás
birtokábanjogosult a számlája kiállítására.
5.7A jelen szerződés 2.3 pontjában meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan a Megbízó a
Megbízott részére a 4. számú mellékletben szereplő teljesítésigazolást az eljárások
lezárását követő S napon belül áUítja Ici. A Megbízó részéről teljesítésigazolásra jogosult: a
Megbízó GSM-R projektjének projektigazgatója. A teljesítés ellenértékének kiegyenlítése
281/2006. sz. Konn. rendeletben foglaltak szerint történik.
5.SMegbízó a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.
5.9A Megbízott tudomásul veszi, hogy a (rész)teljesítési tevékenységek kapcsán elvégzett
feladatok ellentételezésére benyújtott számlák nettó értéke az Európai Unió alapjából
történő támogatásból a KÖZOP-2.4.0-09-ll-2011-000l azonosító számú kiemelt projekt
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költségvetése terhére ún. „szállitói finanszírozás” keretében a Közreműködő Szervezet által
közvetlenül a Megbízottnak kerül kifizetésre.
A Megbízott tudomásul veszi, hogy a szerződés szerint a nettó megbízási díjat (részletet) a
Megbízó kifizetési igénylésének a Közreműködő Szervezethez történő beérkezését
követően 30 napos halasztott fizetési határidőn belül a Közreműködő Szervezet egyenhíti ki
közvetlenül a Megbízott bankszámlájára történő átutalással.
A Megbízott továbbá tudomásul veszi, hogy a Közreműködő Szervezet a Megbízót, mint
Kedvezményezettet a kifizetési igénylés hiánypótíására szólíthatja fel. A fizetési határidőbe
a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.
A számlák (részszámlák) ÁFA tartalmát közvetlenül a Megbízó utalja át Megbízott részére
a számla Megbízó központi iktatójába történő beérkezését követő 20. napon. A száHitói
finanszírozásből fakadó fizetési késedelem esetére Felek megállapodnak abban, hogy
késedelmi kamat nem érvényesíthető, Megbízó felelősséggel nem tartozik.
Felek rögzítik, hogy a Projekt terhére kizárólag a Közreműködő Szervezet által
ellenjegyzett szerződések finanszírozhatóak.

5.10 A Megbízott tudomásul veszi, hogy a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani:
A számlát Megbízó nevére és címére kell kiállítani és központi iktatójába benyújtani.
A számlákon szerepeltetni szükséges a tevékenység leírását és annak TEÁORJSZJ száma
mellett a projektazonosító számát, a bankszámla számát, a banl~ának nevét és címét, az
adószámot és fizetési hat~’~dőként 60 napot.
A számlákon fel kell tüntetni a „számla” elnevezést. A számlán szerepeltetni szükséges
jelen szerződés nyilvántartási számát.
A számlának és az alátámasztó dokumentumoknak formai és tartahni szempontból meg
kell felelniük a számla kiállításakor hatályos az Európai Unió alapjaiból származó
támogatások felhasználására vonatkozó előírásoknak.
A számlák forintban kerülnek kiállításra

a Megbízó részére.

A Megbízott a

szánilaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megbízót haladéktalanul írásban
tájékoztatni.
A számla benyújtásakor szükséges a teljesítésigazolás csatolása, valamint az elkészült
alátámasztó dokumentumok (beszámoló a tárgyidőszaki tevékenységről, tájékoztató az
eljárás eredményéről c. hirdetmény) mellékelése is.
5.11

A Megbízott tudontásul veszi, hogy a megbízási díj a szerződésszerü teljesítéshez
szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen szerzői, felhasználási
jog ellenértékét magában foglalja, ezért a Megbízott más jogcímen további díj
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felszámítására nem jogosult, további költségek megtérítését semmilyen jogcímen nem
igényelheti. Valamennyi. a Megbízott bankjánál felmerülő bankköltség a Megbízottat
terheli.
5.12 A megbízási díjra a Megbízott a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.~ (3)
bekezdésében foglaltak alapján, cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult, amit a
Megbízott a Megbízó által kiállított teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően
állít ki és nyújt be a Megbízónak.
5.13

A Megbízott

—

tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi

XCII. törvény (Art.) 36/A. g-ának hatálya alá tartozik

—

tudomásul veszi azt, bogy a

Megbízó a Megbízott számláját kizárólag az Art. 36/A. ~-ban foglalt feltételek Megbízott
általi teljesítése esetén —jogosult kifizetni.
5.14 A számlának minden esetben mellékletét képezi a teljesítésigazolás, amelyet a Megbízónak
az 5.6. pont szerint kell kiállítaiüa.
5.15 A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Megbízó a jelen
szerződés szerinti közbeszerzési eljárásokban területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű,
hanuadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A Megbízó egyidejűleg jogot
szerez az alkotás (tervezet) átdolgozására.
5.16 A Megbízott szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a
Megbízó jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy
kizárja.
5.17

A megbízási díj esedékessége
Megbízott beszerzésenként két egyenlő összegű számla benyújtásárajogosult.
Az első számla a felhívás feladását, illetve ennek hiányában a felhívásnak a kiválasztott
ajánlattevőknek való megküldését követően állítható M.
A második számla kiállítására közbeszerzés esetén az írásbeli összegezés ajánlattevőknek
történő megküldést követően, egyéb beszerzés esetén a beszerzési eljárás lezárása után
kerülhet sor. A második számla kiállítására Megbízott nem jogosult, ha a közbeszerzési,
illetve az egyéb beszerzési eljárás Megbízottnak felróható okból vagy az általa elkövetett
jogszabálysértés miatt hiúsul meg.
A nyílt vagy meghívásos közbeszerzési eljárás eredménytelensége esetére a Felek úgy
állapodnak meg, hogy a megismételt közbeszerzési eljárásban Megbízottat a jelen
szerződés szerinti megbizási díj 50%-a illeti meg.
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Tárgyalásos eljárás eredménytelensége esetén a Felek a megismételt közbeszerzési
eljárásban a Megbízottai megillető megbízási díjról külön állapodnak meg.

6.

A szerződés időtartama

A Felek ajelen szerződést határozott időre, 2014. december 31. napjáig kötik meg.
Az egyes közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó teljesítési határidőket a jelen szerződés 3. sz.
mellékleteként csatolt végrehajtási munkaterv fogja tartalmazni, amelyet a felek minden egyes
közbeszerzési eljárás megkezdése előtt közösen határoznak meg.

7.

Felmondás
7.1 A szerződést a Megbízó 30 napos határidővel, írásban bármikor felinondhatja. A szerződés
felmondása

esetén a

Megbízott

kötelezettséget

vállal

arra,

bogy

a

szerződés

megszűnésének időpontjában folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatos feladatokat
szerződésben rögzített feltételek szerint

—

—

e

elvégzi, befejezi, kivéve, ha erre a Megbízó nem

tart igényt. A Megbízó pedig kötelezettséget vállal arra, hogy az elvégzett feladatok
szerződésszerű ellenértékét a Megbízott részére teljesíti.
7.2Mindkét Fél jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, a másik Fél
súlyos szerződésszegése miatt. Súlyos szerzödésszegésnek minősül különösen, de nem
kizárólagosan: ha a Fél ismételt írásbeli felszólítás ellenére a szerződésben vállalt
kötelezettségét ismételten nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti. Azonnali hatályú
felmondási jog illeti meg a Felet, ha a másik Fél csőd-, felszámolási-, illetve
végelszámolási eljárás, vagy megszűntetési eljárás hatálya alá került, és ezáltal a szerződés
teljesítése veszélyeztetetté vált.
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8. Szerződésszegés
8. lAmennyiben a Megbízott

—

neki felróható okból

—

a szerződéses kötelezettségeit

késedelmesen teljesíti, a Megbízó jogosult késedelmi teljesítési kötbért érvényesíteni. A
kötbér mértéke 20 000 Ft/késedelmes nap a késedelem időtartaniára.
8.2Részbatáridő csúszás esetén késedelmi kötbért érvényesíthet a Megbízó a 8.1. pont szerint.
8.3A Megbízó jogosult a kötbér összegét az esedékes megbízási díjból levonni.
8.4Amennyiben a 2. számú mellékletben szereplő feladat meghatározás kiadását követően a
tényleges teljesítést a Megbízott nem kezdi meg 5 munkanapon belül, vagy a feladatát
egyáltalán nem teljesíti a Megbízó ismételt írásos felszólítására sem, meghiúsulási kötbért
érvényesíthet a Megbízó, ha a szerződést a 7.2. pont szerint súlyos szerződésszegésre
hivatkozással azonnali hatállyal felmondja.

A meghiúsulási kötbér mértéke az egyedi

feladat meghatározásban meghatározott közbeszerzési eljárás bruttó megbízási díj 30
százaléka.

9.

Kártérítés
9.1 A Megbízott kötelezi magát, hogy megtéríti a Megbízó minden felmerült kárát, minden olyan
per, igény, veszteség és kár esetén, amely
a) a Megbízott tevékenységéből vagy mulasztásából ered a szerződés teljesítése során, amely
jogszabályok, hatósági rendelkezések vagy harmadik személyek jogai megsértéséből
szánnazik vagy
b) abból származik, hogy a Megbízott nem teljesítette szerződéses kötelezettségeit.

Ennek feltétele. hogy a Megbízó a Megbízottat értesíti az ilyen perekről, igényekről, veszteségekről
vagy károkról legkésőbb 30 nappal azután, hogy tudomást szerez ezekról.
9.2Amennyiben a Megbízott által bonyolított közbeszerzési eljárással szemben kezdeményezett
jogorvoslati eljárás eredményeként a Közbeszerzési Döntőbizottság bírságot szab ki, a
Megbízott a kiszabott bírság és az igazgatási szolgáltatási díj együttes megfizetését vállalja
abban az esetben, ha az elmarasztaló döntés a Megbízott tevékenységére vezethető vissza.
Nem minősül a Megbízott bibájára visszavezethető oknak, különösen ha azt a pénzügyi,
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műszaki tartalommal,

előírással vagy

értékeléssel kapcsolatban állapítja meg

a

Közbeszerzési Döntőbizottság.

10.

Titoktartás
10.1

A jelen megbízással kapcsolatban a Megbízottnak átadott minden információt köteles a
Megbízott az ügyvédekről szóló, többször módosított 1998. évi XI. magyar törvény,
valamint a Magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.)
rendelkezései szerint bizalmasan megőrizni. A Megbízott vállalja, bogy a Megbízótól
kapott minden információt szigorúan bizalmasan kezel, és azt a Megbízó előzetes
hozzájárulása nélkül nem fedi fel, azzal. bogy a Jelen pont nem alkalmazandó

a)

ha az információ már köztudott;

b) ha az információ amtái~ válik köztudottá, bogy azt a Megbízott megkapta, de nem a Megbízott
hibájából;
c) ha az információ közlésére a Megbizottat jogszabály vagy valamely szabályozó hatóság
kötelezi.
10.2 Amennyiben a Megbízó nem adja előzetes írásbeli hozzájárulását,
kötelezettség kivételével

-

-

jogszabályban előírt

a Megbízott képviseletében eljáró szakértők nem közölhetnek a

szerződéssel kapcsolatos, a fentiek szerinti információt harmadik személlyel, ill. nem
hozhatják azokat nyilvánosságra.

11. Felelősség
Megbízott nyilatkozik, bogy érvényes magyarországi felelősségbiztosítással rendelkezik, melyet a
megbízási szerződés teljes időtartama alatt és azt követő 5 évig fenntart.
Megbízott felelősségbiztositásának felső határa: káreseményenként nettó 5.000.000 FI, azaz nettó
ötmillió forint, éves szinten maximum 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint.
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12. Összeférhetetlenség
12.1

A Megbízott olyan tevékenység ellátását nem vállalbatja, amely

sértbeti, vagy

veszélyeztetheti a Megbízóval szembeni kötelezettségei teljesítését. E rendelkezés
megsértése esetén a Megbízó a szerződés azonnali batályú felmondására jogosult.
12.2 A Megbízottnak minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy
megakadályozza, vagy megszüntesse azokat a helyzeteket, melyek lehetetlenné teszik,
vagy veszélyeztetik a Megbízott részéről a szerződés objektív és pártatlan teljesítését. A
szerződés időtartama alatt bánnilyen összeférhetetlenségi körülmény felmerülése esetén
haladéktalanul értesíteni kell a Megbízót.
12.3

A Megbízó megvizsgálhatja, hogy az összeférhetetlenség elhárítására tett intézkedések
megfelelőek-e, és szükség szerint további intézkedések megtételére kötelezi a Megbízottat.

12.4 Amennyiben a Megbízott az összeférhetetlenséget a fenti rendelkezések ellenére nem
szünteti meg, a Megbízó

—

a jelen szerződésből fakadó egyéb jogainak sérelme nélkül

—

azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.
12.5 A Megbízott kijelenti, hogy jelen szerződés megkötésekor nem áll fenn harmadik
személlyel olyanjogviszonya, amely fenti összeférhetetlenségi előírásokba ütközne.

13. Egyéb rendelkezések
13.1

A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módositására közös megegyezéssel, írásban
kerülhet sor.

13.2 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári
Törvénykönyv, és az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak, valamint a szerződés tárgyát
és megvalósítását érintő Európai Uniós jogszabályok az irányadóak.
13.3

A Megbízó és a Megbízott törekszik arra, hogy a szerződéssel kapcsolatban közöttük
felmerülő vitás kérdéseket, vagy nézeteltéréseket elsősorban közvetlen tárgyalások útján
rendezze. Ha a tárgyalások kezdetétől számított ésszerű határidőn belül a Megbízó és a
Megbízott nem tudják békés úton megoldani a szerződés kapcsán jelentkező vitás
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kérdéseket, a jogviták eldöntését az általános szabályok szerint hatáskörrel es
illetékességgel rendelkező rendes bíróságok előtt rendezik.
13.4 A Szerződő Felek tudomásul veszik, bogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásával
kapcsolatban az Állami Számvevőszék ellenőrzési jogosultságát illetően. az Állami
Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5.~-ára illetve a közpénzek
felhasználásának nyilvánosságával kapcsolatosan a Ptk. 81 ~ -ában rögzítettek alapján a
jelen szerződésben megállapított feltételek és a teljesítések tekintetében ellenőrzési
jogosultsággal bír.

A Megbízott vállalja. hog)

a közpénzek felhasználásának

nyilvánosságáról szóló szabál) ozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a
tájékoztatást ajelen szerződés lényeges tartalmáról.
13.5 A szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a szerződések lényeges
tartalmát nem lehet üzleti titokként kezelni, továbbá a támogatást nyújtó és a kormányzati
ellenőrző szervezetek. valamint az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
jogosultak ellenőrizni a költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.
13.6

A szerződés tárgyát képező tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetét a Közlekedési
Operatív Program keretéből „Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti
elérhetőségének javítása konstrukció keretében a “GSM-R rendszer beszerzése és
kapcsolódó szolgáltatások” kiemelt projekt előkészítése című Támogatási Szerződés
biztosítja, ezért annak teljesítésével kapcsolatban a vonatkozó hazai és a közvetlenül
hatályos EU jogszabályok kedvezményezettekre irányadó rendelkezéseinek a Megbízott
aláveti magát. A Megbízott tudomásul veszi továbbá, hogy a projekt lezárását követő 5
éves időtartamig köteles helyt állni a szerződéssel kapcsolatos

—

Megbízottnak felróliató

okból bekövetkező visszafizetési kötelezettségekért.
-

A Felek a jelen szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették. s mint akaratukkal mindenben
egy ezőt 4 eredeti példán) ban helybenbag) ólag aláírták.
Dr. PATA’( GÉZA

Budapest, 2012.
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1. sz. Melléklet: Részletes feladatmegosztás táblázata
2. sz. Mellék]et: Egyedi feladat meghatározás mintája
3. sz. Melléklet: Végreh~tási Munkaterv
4. sz. Melléklet: Teljesítésigazolás minta
5. sz. Melléklet: Megbízási díjak
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~ Mészát~~ászic

I sz. melléklet.

Részletes feladat megoszlás táblázata
.

‘

‚

Megbizo
Feladat

Alkalmassági, érvényességi feltételek értékelési rendszer kialakítása

Hivatalos közbeszerzési
‘
tanacsado. (Mezbizott)
.
.
Ellenőriz!
Keszit!
.
‘.
.
Kozremuködik’
Fogad
Minöségbiztosit

.
‘
Keszit1
Fogad

Javasol

x

x

x

x

x

Felhívás elkészítése

x

Műszaki leírás

X

X

KSZ egyeztetésen való részvétel

x

x

KSZ javaslatainak átvezetése

x

x

Hirdetmény!t~lhívás elkészítése közbeszerzési rész
NFO minőségbiztosítás kérése

X

x
Megbízó
igénye
esetén

Hirdetmény/t~lhívás téladása
Dokumentáció értékesítése, átadása

x

Ajánlattevői kérdések fogadása

X

Válaszok megírása (müszaki vagy Jogi)
Válaszok kiküldése (egy dok-ba szerkesztve, kivéve terjedelmes
kiegészítő tájékoztatás esetén)
P~ánlatok átvétele

x

x

x

X

X
X

Bontás

X

Bontási jegyzőkönyv készítés

X

Ajánlati árak, kötelezettségvállalások értékelése

x

x

Hiánypótlási felhívás elkészítése
Hiány’pótlások átvétele

x

x

x

Tárgyalási menetrend és forgatókönyv készítése

x

Táreyalási taktika kialakítása
Tárgyalásokon való részvétel

x

x
x

x

x

x

Tárnyalásijegyzőkönyvek készítése
P~ánlatok közbeszerzési-jogi szempontból való értékelése
P~ánlatok szakmai, pénzügyi szempontból való értékelése

x

x

x

X

Kizáró okok knit nem állásának ellenőrzése

x

Elektronikus árlejtés szervezése

X

X

Bírálati lapok elkészítése

X

X

Bírálat (Bíráló Bizottság)

X

X

BB jkv és döntési Javaslat elkészítése

x

X

Döntési jkv elkészítése

X

X

X

X

NFŰ szabályossági tanúsitvóny igénylése

X

Óssze~és elkészítése
Eredménytájékoztató elkészítése, feladása
Honlapon történő megjelentetése

X
X

X
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2. számú melléklet

.

SZÁMÚ FELADAT MEGHATÁROZÁS
(MINTA)

amely készült a Nemzeti kfokommunikációs Szolgáltató Zrt. mint Megbízó, és a
Megbízott között 2012. .. -án aláírt megbízási keretszerzödésben foglaltak alapján.

mint

L A közbeszerzési eljárás, amelyben a Megbízott a keretszerzödésben és annak 1. számú mellékletében
meghatározott feladatokat köteles lefolytatni:
Elnevezése:
Becsült értéke:
Eljárásrend, eljárás típusa:
2. M ellátandó feladat: lebonyolításban való közbeszerzési tanácsadás
3. Lebonyolitásban való közremúködés esetében a Felek eltérnek az 1. számú mellékletben foglaltaktól?
lgeainem
Amennyíben
igen,
az
eltérés:

4. Teljesitési határidő:

5. Dijazás és fizetési feltételek:
Megbizási díj a keretszerződés 5. számú melléklete alapján’
Fizetési feltételek

‚

Ft ±AFA

Budapest, 2012

Megbízó képviseletében
Kovács László
Projektigazgató
NISZ Zrt,

Megbízott képviseletében
Dr
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3 sz. melléklet
t 1. VÉGREHAJTÁSI MUNXATERV
(MINTA)
Uniós eljárásrendben lefolytatandó nyílt eljárásra

1. Ütemezés, a muukák részletes időbeosztására:
2. Az elkészítendö közbeszerzési dokumentáció tervezett formája, tartalma:

Budapest, 2012

Megbízott
Elfogadom:
Megbízó
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4sz. melléklet

TELJESITÉS IGAZOLÁS
(MINTA)
Alulírott

mint a Nemzeti lnfokommtmikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10- 041633, adószáma:
105 85560-2-42)<tisztség> igazolom, hogy a
<cégnév>..(<székhelye>,<cégjegvzüszárna>,
<adósz.árna>,
<Önálló
aláírásra jogosult képviselóje>, <tisztség>) <dátum~-áu <cégnév>, mint megbízott (,‚Megbízott”) és a Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság, mint megbízó (,‚Megbízó”) között,
<szerződés tárgyára> létrejött <szerződés típusa> szerinti szolgáltatásokat elvégezte.
Teliesités összeazó adatai

I

Projektazonositó
Szerződésszáma:
Szolgáltatás megnevezése
‚
Szerződéses összeg (nettó Ft+AFA)
Jelen teljesítésig leigazolt összesen összeg (nettó Ft)

KÖZOP-2.4.O-09-l1-2011-0001

Jelen teljesítési időszak
Jelen teljesítés nettó összege (Ft)
Jelen teljesítés bruttó összege (Ft)
Szerződés szerint fennmaradó nettó összeg (Ft)

I

A Megbízott ajelen teljesítésígazolásban megjelölt időszakban elvégezte a <szerződés típusa> szerződés szerinti
tevékenységét, valamint csatolt minden, a szerződésben előírt alátámasztő dokumentumot.
A Megbízó jóváhagyja ás elfogadja az adott időszakia vonatkozó teljesítést és kijelenti, hogy a Megbízott
Ft + ARk összegben jogosult számla kiállítására.
A Megbízott tudomásul veszi, hogy számla kibocsátására kizárólag a teljesítésigazolás Megbízó általi aláírását
követően jogosult.
Budapest, < dátum>.

<Név>
NISZ Zrt.
Proj ektigaz gató:
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5. sz. melléklet

Megbízási díjak
(díjtáblázat)

Megbizási díj
Közbeszerzési/beszerzési eljárás

(millió forintban

tipusa

kifejezve)

Közbeszerzési/beszerzési eljárás tárgya

Natura 2000

Köt.,

hirdetmény

Érintettségvizsgálat

nélküli tárgyalásos

közzététele

1,2

Tanulmány elkészítése
Telephelyek,

vonalszakaszok

bejárása

és

Köt., nemzeti nyílt

1,2

szabályzatának

Köt., nemzeti nyílt

1,2

Kbt., nemzeti nyílt

0,8

dokumentációja
Projekt

minőségbiztosítási

elkészítése
Projekt

munkavédelmi

és

biztonsági

szabályzatáiwk elkészítése
Átviteltechnikai rendszerek megbízhatóság

Köt.,

hirdetmény

modellezése, nyilvántartása és rendelkezésre

nélküli tárgyalásos

közzététele

1,2

állásának vizsgálata
Műszaki specifikáció készítéséhez szükséges

Köt., nemzeti nyílt

1,6

neat Kbt., meghívásos társasági

0,8

neat Kbt., meghívásos társasági

0,8

Kommunikációs (PR) tevékenység

Köt., nemzeti nyílt

1,2

Könyvvizsgálat

nem Kbt., meghívásos társasági

0,8

TI- Rendszerintegráció, OSM-R rendszer és

Kbt., nmiós nyílt, tárgyalásos

15,7

T2- Független mérnök

Kbt., uniós nyílt

3,5

T3- Epítési feladatok

Köt., uniós nyílt

4,8

T4- Optikai kábelhálózat

Köt., uniós nyílt

4,8

szoftver beszerzése
Előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzés,
piackutatás
1828/2006. EK rendelet XXI. sz. melléklete
szerinti támogatási kérelem és mellékleteinek
elkészítése

végberendezések szállítása
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T5- Ertéknövelt vasúti szolgáltatások

Kbt., uniós nyílt

4,8

Vasúttechnológiai beruházási szakértő

Kbt., nemzeti nyílt

1,2

Komnrnnikációs (PR) tevékenység

Kbt., nemzeti nyílt

1,2

Kbt., nrdós nyílt

1,2

Beruházási

adminisztációt

támogató

tevékenység

Valamennyi feltüntetett megbízási díj nettó, ÁFA nélküli díj.
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