
Abony Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2740. Abony, Kossuth tér 1. 
2/39/2007.        Tárgy: jkv-i kivonat 
 
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 27-i 
üléséről. 
 
Napirend: A Központi Orvosi Ügyelet vállalkozásba adására vonatkozó 
közbeszerzési eljárás lefolytatására közbeszerzési tanácsadó bevonása 
       

326/2007. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv-ben biztosított 
jogkörében eljárva, figyelembe véve a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvényben (továbbiakban Kbt.) és a helyi közbeszerzési szabályzatról 
szóló 106/2004. számú képviselő-testületi határozatban foglaltakat  
 
A Központi Orvosi Ügyelet vállalkozásba adására vonatkozó a Kbt. IV. 
fejezete szerinti egyszerűsített, tárgyalásos eljárás lefolytatására 
megbízza az  
 
IntegraMed Korlátolt Felelősségű Társaságot (1047 Budapest, Baross G. 
u. 52.) képviseli: Halmos Kornél ügyvezető igazgató, bevont hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó: Berta Ferenc (nyilvántartási száma: 269), 
500.000,-Ft +Áfa megbízási díjazásért. 
 
A megbízási díj pénzügyi fedezetét a fejlesztési tartalékkeret terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt megbízási 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal, 2007. november 30. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: 
   Dr. Ecseki Ildikó aljegyző 
A határozatról értesül: 
 1. dr. Ecseki Ildikó aljegyző és általa  

- S&G Consulting Kft. Budapest, Szinyei Merse Pál u. 8. III./10. 
- Novotrading Medical Kft. Budapest, Katona J. u. 9-11. 
- Medimport Kft. Budapest, Nógrádi u. 4. fsz. 2. 
- Integramed Kft. Budapest, Baross u. 52. 

2. Közbeszerzési Ad-hoc Bizottság 
 3. Gazdasági Osztály 

K.m.f. 
           

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.   Dr. Németh Mónika s.k. 
                      polgármester                jegyző  
  
 
Kivonat hiteléül: Abony, 2007. szeptember 28.  Darányi Erika 
         jkv. 



Határozat melléklete 
 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 

 

amely létrejött egyrészről 

 

Abony Város Önkormányzata 

Cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

Képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

(továbbiakban: Megbízó) 

 

másrészről az 

 

IntegraMed Korlátolt Felelősségű Társaság 

1047 Budapest, Baross G. u. 52. 

Adószám: 13350068-2-41 

Képviseli: Halmos Kornél ügyvezető igazgató 

(továbbiakban: Megbízott) 

 

között az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Jelen szerződéssel a Megbízó megbízást ad Megbízott részére arra, hogy Megbízó 

részére a 2003. évi CXXIX. törvény és annak módosított előírásainak megfelelően az 

alábbi tárgyú, hirdetmény közzétételével induló, közösségi értékhatárt elérő, 

egyszerűsített közbeszerzési eljárást teljes körűen az ajánlatkérő nevében eljáró 

szervezetként lebonyolítsa. 

 

2.  A megbízási szerződés tárgya: Abony Város Önkormányzata részéről az orvosi ügyelet 

vállalkozásba adása. 

 

3. Jelen megbízás alapján Megbízott, aki rendelkezik a 30/2004. (IX.8.) IM-PM együttes 

rendeletben előírt szakmai felelősségbiztosítással, és szerepel a Közbeszerzések Tanácsa 

által vezetett Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók névjegyzékében, teljes körű 

felelősséggel az alábbi feladatokat látja el: 

 

a) Lefolytatja a közbeszerzési eljárást az ajánlattételi felhívás elkészítésétől az eljárás 

eredményéről szóló tájékoztató Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéséig. 

 

b) Megbízótól írásban megkapott utasítások alapján elkészíti az ajánlattételi felhívást, és 

jóváhagyás után megküldi a Szerkesztőség részére a Közbeszerzési Értesítőben való 

közzététel céljából. 

 

c) Szakértőkkel konzultálva elkészíti az ajánlati dokumentációt egy példányban - beleértve a 

közbeszerzés tárgyának leírását tartalmazó mellékleteket -, amelynek jóváhagyása után 

elvégzi a sokszorosítási és értékesítési feladatokat. 

 

d) Ellátja az eljárás során érkezett kérdések és észrevételek megválaszolásával, esetleges 

helyszíni konzultáció lebonyolításával, illetőleg a válaszadás előkészítésével kapcsolatos 

teendőket. A hozzá érkezett anyagokat haladéktalanul továbbítja Megbízó részére. 



e) Megszervezi és lebonyolítja az ajánlatok bontását az ajánlatkérő székhelyén, a bontási 

jegyzőkönyvet valamennyi érintettnek megküldi. 

 

f) A beérkezett ajánlatokat részletesen értékeli, majd ezt követően írásos javaslatot és 

összehasonlító táblázatot ad át a Megbízó Közbeszerzési Ad-hoc Bizottsága részére, 

amelynek ülésén azt képviseli. 

 

g) A Kötelezettségvállaló írásbeli döntése és indoklása alapján elkészíti az eljárást lezáró 

"Összegezést". 

 

h) Megszervezi és lebonyolítja az eljárás eredményhirdetését az ajánlatkérő székhelyén, az 

eredményhirdetési jegyzőkönyvet, valamint az „Összegezést” valamennyi érintettnek 

megküldi. 

 

i) Elkészíti és a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőségének megküldi az eljárás eredményéről 

szóló tájékoztatókat a Közbeszerzési Értesítőben való közzététel céljából. 

 

j) Jogorvoslati eljárás kezdeményezése esetén, amennyiben annak indoka a Megbízott 

tevékenysége körében merült fel, képviseli a Megbízót, amennyiben a Megbízó 

tevékenysége indokolja a jogorvoslati eljárás kezdeményezését – külön megbízás alapján – 

közreműködik a Közbeszerzési Döntőbizottság által lefolytatott jogorvoslati eljárásban. 

 

k) A Megbízott a megbízási szerződés teljes időtartama alatt köteles együttműködni 

Megbízóval. 

 

4. Megbízott a megbízást elfogadja és kötelezi magát, hogy jelen szerződés szerinti 

feladatokat a Megbízó érdekében elvárható, fokozott gondossággal, szakmai 

hozzáértéssel, hiánytalanul és késedelemmentesen végrehajtja. 

 
Megbízó jogosult Megbízott tevékenységét folyamatosan ellenőrizni, utasításait 

Megbízott köteles figyelembe venni, illetve teljesíteni.  
 

Megbízott elismeri, hogy teljes felelősséggel tartozik minden olyan veszteségért, kárért, 

amely saját maga, vagy teljesítési segédként bevont harmadik személynek a szerződés 

teljesítése során, akár gondatlan, akár szándékos megszegése illetve megsértése miatt 

következik be.   

 

Nem tarozik viszont a Megbízott a Megbízó hibájából vagy mulasztásából eredő 

veszteségek, károk megtérítésével. 

 

A Megbízott a jogszerűen igénybe vett közreműködő teljes tevékenységéért általában úgy 

felel, mintha maga járt volna el. A Megbízott által ilyen minőségben okozott kárért a 

károsult harmadik személlyel szemben a Megbízott az igénybe vett közreműködővel 

egyetemlegesen felelős. 

 

Felek rögzítik, hogy a megbízott a jelen szerződés hatálya alatt nem fejthet ki olyan 

szándékos károkozó magatartást, amelynek következtében a megbízó megbízói és 

megrendelői megszüntetik jogviszonyaikat. 

 

Megbízott feladatának ellátása során köteles Megbízóval folyamatosan együttműködni, a 
feladatellátást Megbízó által kijelölt kapcsolattartó személy igazolja. 



A Megbízó a szerződés aláírásával egyidejűleg közli Megbízottal a beruházás adatait, 

jelenlegi helyzetét és rendelkezésre bocsátja mindazokat a dokumentumokat és 

okmányokat, amelyek munkájának végzéséhez szükségesek. 
 

Megbízó által kijelölt kapcsolattartó személy: dr. Ecseki Ildikó 

      Telefon: 53/562-032 

      Telefax: 53/360-010 

      e-mail: ecseki.ildiko@abony.hu 

 

Megbízott által kijelölt kapcsolattartó személy: Berta Ferenc közbeszerzési tanácsadó 

Telefon: 1/370-8830 

Mobil: 30/311-0947 

Telefax: 1/370-3082 

e-mail: bertaferenc@t-online.hu. 

 

Hivatalos közbeszerzési tanácsadó neve: Berta Ferenc 

           címe: 1047 Budapest, Baross u. 52. 

elérhetősége: 30/311-0947 
                                                                        Hivatalos közbeszerzési tanácsadók  
                                                                        névjegyzéki nyilvántartási száma: 269. 
 

5. Megbízott az 1. pont szerinti tevékenységgel összefüggő alábbi igazolt költségek 
leszámlázására jogosult Megbízó részére: 

 

    A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítási költsége: 

 

500.000,-Ft + 20% ÁFA, azaz  

Ötszázezer forint + 20% ÁFA. 

 

Megbízott a fenti lebonyolítási díj 50%-ára (azaz 250.000,-Ft + 20% ÁFA-ra) vonatkozó 

számláját az ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítőben történő megjelenését követően, a 

fennmaradó 50%-ára (azaz 500.000,-Ft + 20% ÁFA-ra) az eljárás nyertesével való 

szerződéskötéssel egyidejűleg jogosult a Megbízó felé benyújtani. A számlát a Megbízó a 

kézhezvételtől számított 15 napon belül köteles átutalással megfizetni a Megbízott részére a 

Megbízottnak a CIB Bank Rt-nél vezetett 10700457-24932202-51100005 sz. 

bankszámlájára. 

 

A fenti összegen felül Megbízottat illeti meg a dokumentáció értékesítéséből származó 

árbevétel. 

 

Egyéb költségigénnyel Megbízott nem élhet Megbízó felé, tehát a közzétételi díjak, szakértői 

díjak, utazási költségek, jogi képviselet költségei, stb. Megbízott a dokumentáció 

értékesítéséből származó árbevételből fedezi. 

 

Eredménytelen eljárás esetén Megbízottat a lebonyolításért a megbízási díj 70%-ka illeti 

meg. 

 

6. A szerződés hatálya: 

 

Jelen szerződést felek a szerződés aláírásától a közbeszerzési eljárás lezárásaként létrejövő 

mailto:ecseki.ildiko@abony.hu
mailto:bertaferenc@t-online.hu


szerződéskötést követő 10. napig tart. 

 

7. Vegyes rendelkezések: 

 

Szerződő felek tudomásul veszik a megbízási díj – mint költségvetési pénzeszköz – 

felhasználására vonatkozóan az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési 

Hivatal ellenőrzési jogosultságát, valamint azt, hogy a felek a szerződés lényeges tartalmáról 

a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatják meg. 

 

Jelen szerződés csak a Kbt. által megszabott feltételek szerint a szerződő felek közös 

megegyezésével, írásos formában módosítható. 

 

Megbízott kötelezi magát arra, hogy a jelen megbízás időtartama alatt tudomására jutó 

szolgálati, üzleti titkokat, valamint a Megbízóra vonatkozó bizalmasnak minősülő 

információkat megőrzi, azokat csak Megbízó érdekkörében használja fel, és Megbízó 

hozzájárulása nélkül azokat harmadik személyek részére nem adja át, nem hozza 

nyilvánosságra. Megbízottat és az esetleges közreműködőket jelen szerződés tartama alatt és 

azt követő 5 évig is titoktartási kötelezettség terheli, amelyet az esetleges jogszabályi 

rendelkezéseken kívül csak a Megbízó oldhat fel előzetesen írásban. A titoktartási 

kötelezettség megszegése esetén Megbízó - kártalanítási kötelezettség nélkül - azonnal 

hatállyal jogosult a szerződést felmondani. Ebben az esetben Megbízott csak az addig 

felmerült és számlával igazolt költségeinek megtérítésére jogosult. Amennyiben a titoktartási 

kötelezettség megszegéséből Megbízót bármilyen kár éri, Megbízott köteles azt megtéríteni. 

A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Megbízott köteles a Megbízónak 

átadni minden olyan dokumentumot, amelyek a Megbízó ügyeivel, üzletvitelével 

kapcsolatosak, továbbá a Megbízó tulajdonába tartozó mindazon értéket, ami a megbízás 

folyamatban léte alatt a birtokába került. 

 

Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Kft. átalakulására, 

végelszámolására vagy felszámolására kerül sor, úgy erről a döntést vagy kezdeményezést, 

illetve értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, írásban értesíti Megbízót. 

 

Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen megállapodást akár gondatlanul, akár 

szándékosan megszegi, vagy a Megbízónak egyéb módon kárt okoz, a Megbízó jogosult a 

jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a Megbízottól az általa okozott kár 

megtérítését követelni. A Megbízó jogosult a kár összegét a Megbízott esedékes számlájába 

beszámítani. 

Megbízott a Kbt. 11. § (4) bekezdése szerint rendelkezik a külön jogszabályban 

meghatározott mértékű felelősségbiztosítással, melynek mértéke 5 Millió Ft, így eléri a külön 

jogszabályban meghatározott mértéket. A Kötvény száma: 220/950/05/00028. 

 

A szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés feltételeinek rögzítése és aláírása során nem 

hallgattak el egymás elől olyan tényt vagy körülményt, amely a szerződés jogszerűségét 

érintené. 

Felek az esetleges vitás kérdéseket mindenkor igyekeznek egyeztető tárgyalások során, 

szükség esetén független szakértő bevonásával tisztázni. Amennyiben ez 30 napon belül nem 

vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából a Fővárosi Bíróság, illetve a Pest 

Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződő felek a mindenkor hatályos Polgári 



Törvénykönyv rendelkezéseit, valamint a módosított 2003. évi CXXIX sz. a 

közbeszerzésekről szóló törvény előírásait tekintik irányadónak. 

 

A szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá. 

 

Ezen megbízási szerződés Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. 

szeptember 27. napján hozott 326/2007. számú határozatán alapszik. 

 
 
Abony, 2007. szeptember 28.    

  
 

……………………………………. 

 Megbízó 

 

 

 
 

………………………………………….. 

Megbízott 

 

 
 

 

 

 


