Eseti közbeszerzési szabályzat
a Budapest IX. kerület Gyáli út volt MÁV lakótelep, a Gyáli út – Péceli u. – Szerelvény köz –
Zombori u. által határolt területen lévő 29 db ingatlan közvetlenül a Vízművek által üzemeltetett
ivóvíz-hálózatról történő vízellátása tárgyában
amely létrejött
egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (székhely: 1092 Budapest,
Bakáts tér 14.; törzskönyvi azonosító szám (PIR): 735726; államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI):
745280; statisztikai számjel: 15735722-8411-321-01; adószám: 15735722-2-43; számlavezető
pénzintézet: [*]; bankszámlaszám: [*]; képviseli: dr. Bácskai János polgármester) (a továbbiakban mint
az „Önkormányzat”),
másrészről a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087
Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.; cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-042272; statisztikai számjele: 10856417-5221-114-01; adószám:
10856417-2-44; számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.; bankszámlaszám: 1091800100000002-22790202; képviseli: ………………………………………) (a továbbiakban mint a „MÁV Zrt.”),
harmadrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1134
Budapest, Váci út 23-27.; cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;
cégjegyzékszám: 01-10-042451; statisztikai számjele: 10898824-3600-114-01; adószám: 10898824-244; számlavezető pénzintézet: [*]; bankszámlaszám: [*]; képviseli: Csörnyei Géza üzemeltetési igazgató
és Lengyel Gábor műszaki beruházási igazgató (a továbbiakban mint a „Vízművek”)
(az Önkormányzat, a MÁV Zrt., illetve a Vízművek a továbbiakban külön-külön úgy is mint „Fél”, vagy
együttes említés esetén mint a „Felek”)
között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.
1. Előzmények
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A Felek rögzítik, hogy a Budapest IX. kerület Gyáli út volt MÁV lakótelep, a Gyáli út – Péceli u. –
Szerelvény köz – Zombori u. által határolt területen lévő 29 db ingatlan közvetlenül a Vízművek által
üzemeltetett ivóvíz-hálózatról történő vízellátása (a továbbiakban: „Beruházás”) tárgyában tárgyalásokat
folytattak,

amelynek eredményeképpen

2017…….napján

együttműködési megállapodást

(a

továbbiakban: Együttműködési megállapodás) kötöttek.
Az együttműködési megállapodás IV. 3. pontjában a Felek – mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) személyi hatálya alá tartozó ajánlatkérők – megállapodtak abban,
hogy a Beruházás megvalósítására irányuló, építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárást közösen
valósítják meg a Kbt. 29. § (2) bekezdése szerint, úgy, hogy a Felek maguk közül kiválasztották és
meghatalmazták a Vízműveket a közös közbeszerzési eljárás lefolytatására.
A Beruházás megvalósítására irányuló közös közbeszerzési eljárás a jelen eseti szabályzatban
meghatározottak szerint kerül lefolytatásra.
2. Az eseti közbeszerzési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tárgya:
A Szabályzat a Felek által közös ajánlatkérőként a Beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési
eljárás előkészítésére és lefolytatására, adott esetben az azzal összefüggésben kezdeményezett
előzetes vitarendezésre, a Közbeszerzési Döntőbizottság által lefolytatott jogorvoslati eljárásra, illetve
annak alapján kezdeményezett bírósági eljárásra terjed ki.
3. A Felek képviselete:
3.1. A Feleket a közbeszerzési eljárás során harmadik személyek - így például a Közbeszerzési
Döntőbizottság, illetve bíróságok - felé a Felek eltérő megállapodása hiányában a Vízművek
képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé az egyes Feleket az adott Fél
törvényes képviselője képviseli. Az ellenőrzésről annak megkezdése előtt köteles a Fél a
Vízműveket értesíteni, aki a Fél székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés
során jelen lehet. Amennyiben a közbeszerzési eljárással kapcsolatban harmadik személyek
bármely Féltől tájékoztatást kérnek, a Fél köteles erről előzetesen a tájékoztatás megadása
előtt értesíteni a Vízműveket.
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3.2. Felek tudomással bírnak arról, hogy a MÁV Zrt. ajánlatkérőre kiterjed a közbeszerzések
központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Korm. rendelet) hatálya, ez alapján a jelen szabályzatban meghatározott
közbeszerzés, és annak eredményeképpen kötött szerződés és a szerződés módosításai
közbeszerzési jogi vizsgálata, és szabályosságának ellenőrzése a közbeszerzésekért felelős
miniszter feladata. Felek megállapodnak abban, hogy a Korm. rendeletben szabályozott
ellenőrzések és tanúsítványok beszerzése során a MÁV Zrt.-t. a Vízművek képviseli. Ennek
keretében Vízművek a MÁV Zrt. képviseletében eljár a közbeszerzés megkezdését
megelőzően a közbeszerzés megindíthatóságára kiadott hozzájárulás (eljárás megindítására
vonatkozó tanúsítvány), és a közbeszerzési eljárások részvételi/ajánlati szakaszában az
összegezés megküldését megelőzően az eljárás eredményére vonatkozóan kiadott
hozzájárulás (záró tanúsítvány) beszerzése, és valamennyi a Korm. rendeletbe foglalt, a jelen
szabályzat alapján lefolytatott közbeszerzéssel kapcsolatban a MÁV Zrt.-re háruló egyéb
kötelezettség teljesítése iránt.
4. A közbeszerzés lebonyolítására vonatkozó rendelkezések:
4.1. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szabályzat által nem rendezett kérdésekben a Vízművek
a

saját

közbeszerzési

szabályzata

(mely

elérhető:

http://vizmuvek.hu/files/public/Fovarosi_vizmuvek/tenderek/kozbeszerzesi_szabalyzat.pdf)
rendelkezéseit

alkalmazza

a

mindenkor

hatályos,

közbeszerzésekre

vonatkozó

jogszabályoknak megfelelően.
4.2. A közbeszerzési eljárásokban a Felek a Kbt. 29.§ (2) bekezdése alapján közös ajánlatkérők, a
Felek felelősségére a Kbt. 29.§ (4) bekezdése vonatkozik.
4.3. A közbeszerzési eljárás folyamatáról, eredményéről és annak eredményeképpen a szerződés
megkötéséről a Vízművek tájékoztatja a többi Felet.

4.4. Bíráló Bizottság

3

4.4.1. A Felek a Kbt. 27. § (4) bekezdése szerinti kötelezettségük teljesítésére bíráló bizottságot
hoznak létre, amelybe valamennyien tagot delegálnak az alábbiak szerint.
4.4.2. A közbeszerzési, a jogi és a pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagokat a Vízművek
delegálja, amely tagok egyszerre több szakértelmet is képviselhetnek a bíráló bizottságban,
illet adott szakértelmet több tag is elláthatja. A Vízművek annyi tagot delegál a bíráló
bizottságba, hogy a bíráló bizottság páratlan számú tagból álljon.
4.4.3. A bíráló bizottságba a Felek mindegyike egy-egy fő, a közbeszerzés tárgya szerinti
szakértelemmel rendelkező tagot delegál. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel
rendelkező bíráló bizottsági tagoknak a Beruházással kapcsolatos szakterületen (víziközmű
beruházás) szerzett felsőfokú szakirányú végzettséggel kell rendelkezniük (322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés).
4.4.4. A Felek a jelen Szabályzat hatályba lépésének napjától számított 10 napon belül
tájékoztatják a Vízműveket az általuk a bíráló bizottságba delegálni kívánt tagokról,
megjelölve e tagok nevét, telefonszámát és elektronikus elérhetőségét.
4.4.5. A bíráló bizottság tagjainak nyilatkozniuk kell arról, hogy velük szemben a Kbt. 25. § szerinti
összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.
4.4.6. A bíráló bizottság a Vízművek gazdasági vezérigazgató-helyettesének felkérése alapján
alakul meg. A bíráló bizottság a közbeszerzési eljárás lezárásáig köteles működni. A
Vízművek jelöli ki azt az általa a bíráló bizottságba delegált tagot, aki a bíráló bizottság
munkáját koordinálja.
4.4.7. Felek megállapodnak abban, hogy valamennyi, bírálóbizottsági tagként delegált személy
részt vesz valamennyi, a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során keletkező
dokumentum elkészítésében, a beérkezett ajánlatok (több szakaszból álló közbeszerzési
eljárás esetében a részvételi jelentkezések és az ajánlatok) bírálatában, értékelésében a
következők szerint: Az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok
(köztük a műszaki leírás és az eljárás eredményeként megkötendő szerződés) tervezetét,
továbbá a bíráló bizottsági jegyzőkönyvek tervezetét a Vízművek készíti el, amelyeket
elektronikus úton megküld valamennyi bíráló bizottsági tag részére jóváhagyás céljából. A

4

bíráló bizottsági tagok a Vízművek által meghatározott ésszerű határidőn belül jelzik
észrevételeiket, annak hiányában egyetértésüket a Vízművek felé. Amennyiben a
Vízművek által meghatározott határidőig valamelyik bíráló bizottsági tagtól nem érkezik
visszajelzés, azt a Felek a tervezetek elfogadásának tekintik, azokra további észrevétel
nem érkezhet. A határidőn túl érkezett visszajelzéseket a Vízművek nem köteles
figyelembe venni.
4.4.8. A 4.4.7 pont szerinti rendelkezés nem vonatkozik azoknak a dokumentumokra, amelyek
elkészítését a Szabályzat, vagy az Együttműködési Megállapodás kifejezetten valamely Fél
feladatkörébe utalja.
4.4.9. Valamennyi bíráló bizottsági tag egy szavazati joggal rendelkezik, a bíráló bizottság
egyszerű többséggel dönt a döntéshozó elé terjesztendő javaslatok tárgyában. A szavazás
céljából a Vízművek elektronikus úton szavazó lapot bocsát a tagok rendelkezésére,
amelyet a tagoknak a Vízművek által meghatározott ésszerű határidőn belül kitöltve,
aláírva, szkennelve kell visszaküldeniük. Amennyiben a Vízművek által meghatározott
határidőig valamelyik bíráló bizottsági tagtól nem érkezik aláírt és kitöltött szavazólap, azt a
Felek úgy tekintik, hogy a bíráló bizottsági tag a Vízművek közbeszerzés tárgya szerinti
szakértelemmel rendelkező bíráló bizottsági tagjával megegyezően szavazott. A határidőn
túl érkezett szavazólapokat a Vízművek nem köteles figyelembe venni.

4.4.10. Amennyiben a közbeszerzési eljárásban tárgyalás tartására kerül sor, azon a bíráló
bizottság valamennyi tagja jogosult részt venni és – a képviseletre jogosult írásbeli
meghatalmazása esetén - nyilatkozatot tenni. A bíráló bizottsági tag távolléte nem akadálya
a tárgyalás megtartásának. A tárgyalások lezárásáról a Vízművek dönt.
4.4.11. A bíráló bizottsági feladatok ellátására a Vízművek értekezlet tartását is javasolhatja,
amelyen a bíráló bizottsági tagok személyesen vagy meghatalmazott útján kötelesek részt
venni, és ott nyilatkozatot tenni.
4.4.12. A közbeszerzési eljárással kapcsolatosan keletkező összes dokumentum eredeti példányát
a Vízművek Beszerzési Osztálya kezeli, valamint őrzi a Kbt. 46.§ (2) bekezdése szerint,
azzal hogy a dokumentumokról másolati példány igény esetén a többi Fél rendelkezésére
bocsátható.
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4.5. Döntéshozatal:
A Felek a jelen eseti szabályzat aláírásával kifejezetten megbízzák és meghatalmazzák a Vízműveket a
közbeszerzési eljárásban szükséges – különösen az alábbi - döntések meghozatalára:
 A jelen eseti közbeszerzési szabályzat alapján lefolytatandó közbeszerzési eljárás fajtájának
meghatározása.
 Döntés a közbeszerzési eljárás megindításáról.
 Köztes döntések meghozatala (így különösen döntés hiánypótlás, felvilágosítás-kérés, Kbt. 72.
§ szerinti indokolás-kérés szükségességéről, ajánlat érvénytelenségéről, Kbt. 69. § (4)
bekezdés szerinti felhívásról)
 A közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala.
A döntésekre a Felek a bíráló bizottságba delegált tagjaik útján javaslatot tehetnek.
A döntésekről azok meghozatalát követően a Vízművek haladéktalanul tájékoztatja a Feleket.
A Vízművek döntéshozatalra jogosult személyeit a Vízművek hatályos közbeszerzési szabályzata
határozza meg.
4.6. A közbeszerzési eljárás eredménye:
Az eljárást a Felek eredménytelennek tekintik, ha az értékelés alapján a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő ajánlati ára alapján az ellenszolgáltatás
rendelkezésre álló teljes fedezetének összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez (Kbt. 75. § (2)
bekezdés b) pontja).
A rendelkezésre álló teljes fedezet összegének meghatározása a következők szerint történik: az egyes
Felek a részükre rendelkezésre álló fedezet összegéről a közbeszerzési eljárás előkészítése során, a
bíráló bizottságba delegált tagok útján tájékoztatják egymást. A Felek által közösen meghatározott
rendelkezésre álló teljes fedezet összegét a Vízművek a „Döntés közbeszerzési eljárás megindításáról”
tárgyú dokumentumában rögzíti.
A közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok bontása során ajánlatkérő ezt az összeget fogja
ismertetni mint a szerződés megkötésére rendelkezésre álló fedezet összegét.
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Felek tudomásul veszik, hogy figyelemmel a vonatkozó közbeszerzési szabályokra a fedezet
összegének a teljes fedezet (a közös ajánlatkérők összesített fedezetének összege) számít, ennek
megfelelően a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja szerint csak ezen teljes fedezeti összeget meghaladó –
az értékelési szempont alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő által megajánlott - ajánlati ár
esetén nyilvánítható az eljárás eredménytelennek.
Amennyiben a rendelkezésre álló teljes fedezet összegénél magasabb a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő érvényes ajánlattevő ajánlati ára, úgy bármelyik Fél dönthet a fedezetként rendelkezésre
bocsátott összeg megemeléséről, ezzel a teljes fedezet összegének megemeléséről. Amennyiben a
közbeszerzési eljárás során a fedezetemelés szükségessége felmerül, a Vízművek tájékoztatja erről a
Feleket, akik a fedezetemelésre vonatkozó döntésüket a Vízművek által meghatározott ésszerű
határidőn belül igazolható módon megküldik a Vízművek részére. A Vízművek abban az esetben
nyilvánítja eredményesnek a közbeszerzési eljárást, amennyiben a fedezetemelésről a szükséges
mértékben, az általa előírt határidőben, a fentiek szerint tájékoztatást kap.
4.7. Szerződéskötés:
Eredményes közbeszerzési eljárás alapján valamennyi Felet szerződéskötési kötelezettség terheli a
nyertes ajánlattevővel szemben. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő
szerződés(ek)ben valamennyi Fél szerződő félként vesz részt, azzal, hogy nevükben a szerződés(eke)t
a Vízművek írja alá a mindenkor hatályos aláírási szabályzatában foglaltak szerint.
5. Együttműködés:
Felek megállapodnak, hogy a fent hivatkozott együttműködési megállapodásban és a jelen eseti
szabályzatban rögzített közös céljaik elérése és kötelezettségeik teljesítése érdekében minden
szükséges és ésszerű intézkedést határidőben megtesznek, és jelen szabályzat szerinti tevékenységük
során fokozottan együttműködnek.
Felek vállalják, hogy a jelen szabályzat szerinti kötelezettségeik teljesítéséhez, a közbeszerzési eljárás
lefolytatásához szükséges adatokat, információkat a megadott ésszerű határidőig egymás részére díj-,
és költségmentesen rendelkezésre bocsátják.
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A Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben a jelen eseti szabályzat gondatlan megszegése miatt –
ideértve a késedelmes, vagy nem megfelelő adatszolgáltatást is - a többi Felet kár éri, a többi Féllel
szemben helytállási kötelezettségük fennáll. A helytállási kötelezettség körében a szerződésszegő Fél a
többi Fél azon teljes kárának megtérítésére köteles, mely károk közvetlenül a közbeszerzési eljáráshoz
kapcsolódnak (közbeszerzési eljárásban ismételten megfizetni szükséges díjak, egyéb költségek, a
szerződésszegés miatt kiszabott bírságok). Az egyéb károk, valamint az esetleges elmaradt vagyoni
előny tekintetében megtérítési kötelezettség olyan mértékben áll fenn, amilyen mértékben a kárt
szenvedett Fél bizonyítja, hogy a kár mint a szerződésszegés lehetséges következménye a jelen
Szabályzat megkötésének időpontjában előre látható volt. Szándékos szerződésszegés esetén a
szerződésszegő a kárt szenvedett Fél teljes kárának megtérítésére köteles. A szerződésszegő Fél
mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a jelen Szabályzat megszegését ellenőrzési körén kívül
eső, a jelen Szabályzat megkötésének időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt
elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.
6. Költségviselés
6.1. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, illetve lefolytatásával kapcsolatosan felmerült
költségekre (hirdetmény-ellenőrzési díjak, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
díjazása - amennyiben igénybe veszi a Vízművek -, az esetleges jogorvoslati eljárásban
felmerülő költségek, stb.) összesen legfeljebb 1.000.000 Ft + ÁFA számolható el.
6.2. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, illetve lefolytatásával kapcsolatosan felmerült
költségeket a Felek közösen, egyenlő arányban (1/3-1/3-1/3) viselik.
6.3. A 6.1. pont szerinti költségek számlázásával kapcsolatos rendelkezéseket az Együttműködési
megállapodás tartalmazza.
6.4. Felek vállalják, hogy 6.1. pont szerinti díjat abban az esetben is megfizetik, amennyiben a
közbeszerzési eljárás eredménytelen. Amennyiben az Együttműködési megállapodás
megszűnésére vagy más okra visszavezethetően a közbeszerzési eljárás nem kerül
megindításra, vagy az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül, a díj megfizetésére a
Felek a Vízművek által már elvégzett feladatok arányban kötelesek.
7. A Szabályzat hatálya és módosítása:
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A Felek megállapodnak, hogy a Szabályzat azon a napon lép hatályba, amely napon valamennyi Fél
aláírta. Amennyiben az Együttműködési Megállapodás szerinti Kezdési Időpont a Szabályzat
aláírásának napjánál későbbi, a Szabályzat a Kezdési Időpont napján lép hatályba.
A Szabályzat rendes felmondással egyik Fél tekintetében sem szüntethető meg.
A Szabályzat megszűnik:
 A közbeszerzési eljárás lezárulta esetén, valamennyi Fél Szabályzat szerinti kötelezettségének
szerződésszerű teljesítését követően,
 valamennyi Fél közös megegyezésével.
A Szabályzat megszűnése esetén Felek kötelesek egymással elszámolni.
A Szabályzat az adott Fél vonatkozásában megszűnik, amennyiben a Fél az Együttműködési
megállapodást felmondja, ez azonban nem érinti az adott Fél 6. pont szerinti díjfizetési kötelezettségét.
A jelen szabályzat bármely okból történő megszűnése nem érinti Felek azon kötelezettségeit, amelyek
Feleket időbeli korlátozás nélkül, vagy a megszűnést követően is terhelik.
A szabályzat csak írásban módosítható. A Felek adataiban bekövetkezett változások, így különösen a
székhely változása, illetve a bíráló bizottságba delegált szakértő személyének vagy elérhetőségének
változása nem igénylik a szabályzat módosítását.
8. Ütemterv
A Vízművek által készített közbeszerzési ütemterv jelen Szabályzat mellékletét képezi. Az ütemtervben
foglalt határidők tájékoztató jellegűek, a közbeszerzési eljárás ütemezése függ a közbeszerzési eljárás
fajtájától, és amennyiben a közbeszerzési eljárásban a döntéshozatalt megelőzően a Vízművek
Igazgatóságának jóváhagyása szükséges, az Igazgatóság üléseinek rendjétől.
9. Kapcsolattartás
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A Felek megállapodnak, hogy közöttük valamennyi tájékoztatás, értesítés, továbbá dokumentumok
megküldése elektronikus úton történik, az ettől való eltérést a Vízművek a közbeszerzési eljárás során a
Feleknek jelzi.
Az elektronikus üzenet akkor tekinthető kézbesítettnek, ha azt a címzett igazoltan kézhez vette, és
annak elolvasását vagy automatikusan, vagy manuálisan visszajelezte. A tértivevényes, vagy ajánlott
küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az
átvételt megtagadta.
Felek kijelentik, hogy minden a jelen Szabályzat megkötése után felmerülő, a jelen Szabályzat
teljesítését akadályozó körülményekről, vagy bekövetkezett változásról kötelesek kettő munkanapon
belül egymást írásban értesíteni.
10. Titoktartás
Felek megállapodnak, hogy egyikük sem jogosult a másik Fél írásbeli hozzájárulása nélkül a jelen
Szabályzatot, illetőleg annak lényeges tartalmát nyilvánosságra hozni, a jogszabályban meghatározott
közzétételi kötelezettség kivételével.
Felek rögzítik, hogy együttműködésük során az egymás tudomására jutott - az adott Féllel, illetőleg
annak tevékenységével kapcsolatos - valamennyi adat, tény, jelentés, elemzés, ismeret, megoldás vagy
egyéb információ (a jelen fejezet alkalmazásában: Információ) ezek jellegének megfelelően üzleti
titoknak minősül.
Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bármilyen formában tudomásukra jutott
Információt
 függetlenül a tudomásra jutás formájától – időbeli korlátozás nélkül az adott Információra
vonatkozó szabályoknak megfelelően kezelik,
 a titokjogosult Fél előzetes írásbeli engedélye nélkül nem teszik harmadik személy számára
hozzáférhetővé, illetőleg nem hozzák nyilvánosságra,
 az általuk a jelen Szabályzat teljesítése során alkalmazott személyeken kívül harmadik
személynek nem szolgáltatják ki,
 azt kizárólag a jelen Szabályzat teljesítésével összefüggésben hasznosítják, és a jelen
Szabályzat megszűnése alkalmával és jogszabály által előírt megőrzési kötelezettség
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hiányában az ezen Információkat megjelenítő dokumentumokat a titokjogosult Fél kérésére és
részére visszaszolgáltatják, az esetleges másolati példányokat pedig igazolt módon
megsemmisítik, valamennyi esetben kivéve, ha
 az adott Információ(k) közkinccsé, közismertté vált(ak), feltéve, hogy a(zok) nyilvánossá válása
nem a jelen Szabályzat megszegése miatt következik be; vagy
 a titokjogosult Fél a nyilvánosságra hozatalhoz, vagy az adott információ átadásához
előzetesen kifejezett írásos nyilatkozatával hozzájárult.
Felek titoktartási kötelezettsége nem vonatkozik a közérdekből, vagy egyébként nyilvános adatokra, a
jogszabály, továbbá Felek jelen Szabályzat szerinti céljainak eléréséhez szükséges vagy megkövetelt
bejelentésre, nyilvánosságra hozatalra, vagy írásos nyilatkozatra, azonban a nyilatkozat megtételére
köteles Fél a másik Féllel a nyilatkozat megtétele előtt a nyilatkozattétel időpontját és tartalmát illetően
konzultálni köteles.
Felek bármelyike a jelen Szabályzat szerinti titoktartási kötelezettség alól - az Információk körének
pontos meghatározásával - a másik Fél részére előzetes írásbeli nyilatkozattal felmentést adhat, annak
feltételéül azonban az Információ birtokába jutó harmadik személy által történő, azonos tartalmú
titoktartási kötelezettség vállalását szabhatja.
Felek tudomásul veszik és elfogadják, hogy az eljárással kapcsolatban keletkezett Kbt. 43.§ (1)
bekezdése szerinti dokumentumokat az Fővárosi Vízművek Zrt., a Közbeszerzési Hatóság által
működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, és a honlapján közzétenni köteles.
11. Egyéb rendelkezések
Felek kijelentik, hogy megtesznek mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján
rendeznek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük jelen Szabályzattal kapcsolatosan
felmerül.
Felek megállapodnak abban, hogy a közérdekű adatok közzétételéről szóló jogszabályi előírásokban
foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesznek.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó, mindenkori hatályos jogszabályok
irányadók.
Felek megállapodnak abban, hogy jogvitájukat elsődlegesen peren kívül kívánják megoldani, ennek
sikertelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.
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Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a Szerződés aláírásához szükséges jog- és cselekvőképességgel,
továbbá nem állnak, csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt. Mindkét fél kötelezettséget vállal
arra, hogy amennyiben ezen feltételekben változás áll be, azt kettő munkanapon belül a másik Fél
tudomására hozza.
A Felek kijelentik, hogy jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, az aláírásra jogosultak – aláírási joguk igazolása után – helybenhagyólag 6 példányban
aláírták. A Szabályzatból a Feleket 2-2 példány illeti meg.
Budapest, 2017. ………………………………

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….
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