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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  

a  „Villamosenergia és közvilágítás beszerzés”, valamint  
a „Földgáz beszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárásokhoz 

  
amely létrejött egyrészről,  
a Dévaványa Város Önkormányzata (5510 Dévaványa, Hősök tere 1., adószám: 15725321-2-
04, a továbbiakban: Dévaványa), mint GESZTOR ajánlatkérő 
 
másrészről, 
a Békés Város Önkormányzata (5630 Békés, Petőfi Sándor u. 2., adószám: 15725060-2-04, a 
továbbiakban: Békés), mint Együttműködő ajánlatkérő  
  
harmadrészről, 
a Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., adószám: 
15725527-2-04, a továbbiakban: Gyomaendrőd), mint Együttműködő ajánlatkérő  
 
negyedrészről, 
a Mezőberény Város Önkormányzata (5650 Mezőberény, Kossuth tér 1., adószám: 15725390-
2-04, a továbbiakban: Mezőberény), mint Együttműködő ajánlatkérő 
  
a továbbiakban együtt: Felek között alulírott helyen és időben, a jelen Megállapodásban 
részletezett feltételek szerint.   
 

PREAMBULUM 
  

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alanyi hatálya alá 
tartozó ajánlatkérőnek minősülő szervezetek dönthetnek úgy, hogy célszerűségi, gazdaságossági 
megfontolásból más, szintén ajánlatkérőnek minősülő szervezetekkel együtt kívánnak 
közbeszerzési eljárást lefolytatni.  

Az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek a közöttük létrejött megállapodásban rögzítettek szerint 
maguk közül valamely szervezetet (Gesztort) felhatalmaznak arra, hogy nevükben az 
ajánlati felhívásában kapcsolattartó, vezető ajánlatkérőként jelenjen meg.   

 Fentiekre tekintettel a GESZTOR kezdeményezésére Felek tevékenységükhöz kapcsolódó 
beszerzés érdekében – a jelen Megállapodásban részletezettek szerint – elhatározták, hogy 
jelen Megállapodás 3. pontjában rögzített beszerzést közösen lefolytatott közbeszerzési eljárás 
keretében valósítják meg.   
  

1. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETEI  
Felek rögzítik, hogy a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti klasszikus ajánlatkérőnek 
minősülnek, így a jelen  Megállapodás szerinti közös ajánlatkérésnek nincs 
akadálya. Megállapítják, hogy a tervezett beszerzés becsült értéke együttesen meghaladja az 
európai uniós értékhatárt, ezért felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (továbbiakban: 
FAKSZ) igénybevétele szükséges az eljárás lebonyolításához.  

A közös közbeszerzési eljárás célja, hogy az egységes működés előnyeit kihasználva az azonos 
típusú tevékenységek ellátása Felek esetében azonos módon, azonos feltételek 
szerint történjen, illetve hogy a közös eljárásból származó előnyöket kihasználva potenciálisan 
csökkenteni tudják a működési költségeiket.  

Ajánlatkérők vélelmezik továbbá, hogy a csoportos beszerzés esetén – a nagyobb mennyiség 
miatt – kedvezőbb beszerzési feltételeket érhetnek el, mintha külön-külön szereznék be az 
adott szolgáltatást.     
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Felek jelen Megállapodásának célja olyan együttműködés kialakítása, amely lehetővé teszi, hogy 
a Felek közösen folytathassanak le közbeszerzési eljárást, ezért a jelen Megállapodás az ehhez 
szükséges jogi és adminisztratív feltételeket, együttműködésük kereteit és formáját 
szabályozza.  

A Megállapodás célja így a közös közbeszerzés formális és tartalmi kereteinek meghatározása, 
a közös közbeszerzési eljárás lebonyolítása.  

 A közös közbeszerzési eljárás eredményessége esetén a Felek tudomásul veszik, hogy a 
nyertes ajánlattevő(k) valamennyi Ajánlatkérővel azonos feltételekkel, egy-egy szerződést 
kötnek, mely szerződésekben valamennyi Ajánlatkérő kizárólag a saját maga részére igényelt 
terjedelmű szolgáltatás igénybevételére és ellenértékének megfizetésére köteles.  

 A közbeszerzési eljárás során valamennyi Ajánlatkérő egyenrangú félként szerepel az 
eljárásban, azonos jogosultságokkal és kötelezettségekkel.  

 Ajánlatkérők tudomásul veszik, hogy a közbeszerzési eljárás szakértői támogatását 
kizárólagosan a Justitia Tanácsadó Kft. (1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 34. fszt. 1.) 
Lebonyolító jogosult ellátni. 

Együttműködő Ajánlatkérők és GESZTOR megállapodnak, hogy a közbeszerzési eljárás 
költségét arányosan rendezik Lebonyolítóval szemben. 

A megbízási díj teljes összege az alábbi bontásban fizetendő az egyes Együttműködő 
Ajánlatkérők részéről Lebonyolítónak: 

- Dévaványa Város Önkormányzata:  …. % 
- Békés Város Önkormányzata:  … % 
- Gyomaendrőd Város Önkormányzata:  … % 
- Mezőberény Város Önkormányzata:  … % 

 

2. AZ AJÁNLATKÉRŐK NEVÉBEN AZ ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSA SORÁN ELJÁRÓ 

AJÁNLATKÉRŐ MEGNEVEZÉSE ÉS FELADATAI  

Felek megbízzák Dévaványa Város Önkormányzatát, mint GESZTOR ajánlatkérőt, hogy 
a jelen Megállapodás szerinti közbeszerzési eljárásban nevükben eljárjon, így különösen:  

a) meghatározza az együttes közbeszerzés becsült értékét az Együttműködő ajánlatkérők 
által biztosított adatok alapján,  

b)  Felek általi elfogadást követően elkészítse az ajánlati felhívást és a közbeszerzési 
dokumentumokat,  

c) Ajánlatkérők nevében lefolytatja a közös közbeszerzési eljárást, mely során a 
jogszabályokban meghatározott módon jár el, biztosítva az eljárás átláthatóságát és 
nyilvánosságát, a verseny tisztaságát, az ajánlattevők diszkriminációmentesen történő 
kezelését és esélyegyenlőségét,  

d) tartson rendszeres kapcsolatot az Együttműködő ajánlatkérőkkel és a lebonyolító 
szervezettel,  

e) a Felek nevében tegye meg a közbeszerzési eljárás során szükséges egyéb 
nyilatkozatokat, a Felekkel történő szükséges mértékű egyeztetések és a Felek 
jóváhagyása után,  

f) a közbeszerzési hirdetmények közzétételi díjait megfizesse a Felek nevében,  

g) döntsön a Közbeszerzési Szabályzat szerinti rendben, a jelen Megállapodásban foglaltak 
szerint ajánlattevők alkalmasságáról.  

A lebonyolítással kapcsolatban Felek megállapodnak abban, hogy a közbeszerzési 
eljárással kapcsolatosan keletkező összes dokumentáció eredeti példányát, illetve az EKR 
rendszerbe feltöltött dokumentumokat a GESZTOR kezeli.  
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Az iratmegőrzésre vonatkozóan a Kbt. rendelkezései az irányadóak.  
 
 

3. A KIÍRANDÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ÉS AZ ABBAN RÉSZT VEVŐK 

MEGHATÁROZÁSA  

Felek az alábbiakban nevesített szolgáltatás tekintetében tervezik közös közbeszerzési eljárás 
kiírását:   
 

Szolgáltatás megnevezése 
Közbeszerzési eljárás 

típusa 
Résztvevő Felek: 

közös Ajánlatkérők 

Villamosenergia és  
közvilágítás beszerzés 

Kbt. 81. § (1) bekezdés 
szerinti nyílt 

Dévaványa Város Önkormányzata 
(Gesztor) 

Békés Város Önkormányzata 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
Mezőberény Város Önkormányzata 

Földgáz beszerzés 
Kbt. 81. § (1) bekezdés 

szerinti nyílt 

Dévaványa Város Önkormányzata 
(Gesztor) 

Békés Város Önkormányzata 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
Mezőberény Város Önkormányzata 

    

4. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK INDÍTÁSÁNAK IDEJE, VÁRHATÓ BEFEJEZÉSI 

IDEJE  

 
Eljárás 

indításának ideje 

Eljárás várható 

befejezésének ideje 

Villamosenergia beszerzés:  2022.11.30. 

Földgáz beszerzés:  2022.11.30. 

  

5. A FELEK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI  

5.1. A Felek jóhiszeműen együttműködnek egymással és minden szükséges intézkedést kellő 
időben megtesznek a közös célok elérése és a közös közbeszerzési eljárás megvalósítása 
érdekében.   

5.2. Felek a közbeszerzési eljárás dokumentációjának összeállításához szükséges valamennyi 
információt, adatot Dévaványa Város Önkormányzata (Gesztor) részére önállóan 
szolgáltatják azzal, hogy a szolgáltatott adatok valódiságának, hibátlanságának tekintetében 
önálló felelősséggel tartoznak, illetve önállóan viselik az esetlegesen téves vagy hibás 
adatszolgáltatásból adódó valamennyi jogkövetkezményt.   

5.3. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közbeszerzési eljárást megindító felhívások 
közzétételéig Dévaványa Város Önkormányzata (Gesztor) részére írásban tájékoztatást 
adnak arról, hogy a belső szabályozásuk szerinti döntéshozó szerv vagy személy egyetért-e az 
adott Félnek az egyes közbeszerzési eljárásokban való részvételével. Felek ezt a tájékoztatást 
azon tény figyelembevételével meghozott döntésük alapján kötelesek megadni, hogy a 
közbeszerzési eljárás megindításával – a Kbt-ben kifejezetten meghatározott esetek 
kivételével – a GESZTOR kötelezettséget vállal arra, hogy az eljárást lefolytatja, és 
amennyiben az eljárás eredményes, a nyertes ajánlattevővel a szerződést megköti.  
Amennyiben az eljárást megindító felhívások közzétételéig a résztvevők írásbeli tájékoztatása 
nem érkezik meg, úgy a Gesztor úgy tekinti, hogy a Felek belső szabályozásuk szerinti 
döntéshozó szerve vagy személye a közbeszerzési eljárásban való részvétellel egyetért.  
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5.4. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közbeszerzési eljárás szakmai-műszaki 
tartalmának kidolgozásához 1-1 főt delegálnak, a delegált személyről a Gesztor részére 
tájékoztatást adnak. Amennyiben Felek delegáltat nem adnak, úgy tudomásul veszik, hogy az 
eljárás szakmai-műszaki tartalmát a többi résztvevő delegáltja készíti el.  

5.5. A Gesztor köteles kijelölni egy munkatársat a lebonyolítóval való kapcsolattartási feladatok 
ellátására.    

5.6. Felek a jelen Megállapodás aláírásával elfogadják, hogy a közbeszerzési eljárást lezáró döntést 
– a Bíráló Bizottság Szakértői javaslata alapján – a részvevők illetékes döntéshozója önállóan 
hozza meg, mellyel elismerik, és kötelezik magukat a döntésnek megfelelő jognyilatkozatok 
megtételére és a nyertes ajánlattevővel való közös szerződés aláírásra.  

5.7. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Megállapodást a közbeszerzési eljárás jogerős 
lezárásáig nem mondják fel. Amennyiben azonban ma még nem látható okból a beszerzés 
jogerős lezárultáig valamelyik Fél a megállapodást mégis megszüntetné, úgy köteles 
a ráeső költségek, illetőleg a megbízási díj arányos részének megfizetésére, illetve köteles 
megtéríteni a többi Félnek mindazt a költséget és kárt, amely a kiválása nélkül nem 
következett volna be.  

  

6. A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG   

A jelen Megállapodás alapján lefolytatandó közbeszerzési eljáráshoz Felek eseti bíráló 
bizottságot (a továbbiakban: Bíráló Bizottság) állítanak fel. A Bíráló Bizottság tagjai az 
Ajánlatkérők által delegált személyek, akik megnevezését a tárgyi közbeszerzési eljárás BB 
megbízólevele tartalmazza. Amennyiben a Felek az eljárás megindításáig a Bíráló Bizottságba 
nem delegálnak tagot, úgy tudomásul veszik, hogy a Bíráló Bizottságban feladataikat a többi 
résztvevő delegáltja látja el.  

Felek jelen Megállapodás aláírásával kifejezetten elfogadják, hogy a jelen pontban 
részletezettek szerinti Bíráló Bizottság eljárása során a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok 
mellett a hatályos Közbeszerzési Szabályzatot alkalmazza.   

 

7. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI SZABÁLYOK  

A közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérők nevében eljáró személyekre – legyenek azok bíráló 
bizottsági tagok, bevont szakértők, vagy egyéb személyek, szervezetek – szigorú 
összeférhetetlenségi és titoktartási szabályok vonatkoznak.  

Az eljárásban bevont személyek összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kötelesek 
tenni, a hatályos Közbeszerzési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően. 

 Felek megállapodnak továbbá, hogy a jelen Megállapodás tárgyát képező közbeszerzési eljárás 
során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra jutott bizalmas információt, üzleti titkot 
időbeli korlátozás nélkül titokban tartják, és bizalmasan kezelik, azokat harmadik személyek 
számára semmilyen formában nem teszik hozzáférhetővé.  

 Felek rögzítik, hogy minden információ és tanács – szóbeli, írásbeli vagy bármilyen más 
jellegű –, amelyet a jelen Megállapodásban szereplő Felek egymás számára rendelkezésre 
bocsátottak, kizárólag a jelen Megállapodás teljesítéséhez szükséges mértékben használható fel. 
A Felek jelen Megállapodás aláírásával kijelentik, hogy sem önmaguk, sem kapcsolt 
vállalkozásuk a közös közbeszerzési eljárásban sem ajánlattevőként, sem alvállalkozóként nem 
vesz részt.   

Felek hangsúlyozottan megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodásban foglalt 
titoktartással kapcsolatos jogok és kötelezettségek a Megállapodás megszűnését követően is 
korlátlan ideig megilletik és kötelezik őket.  

Felek rögzítik, hogy a titoktartási kötelezettség megsértéséből eredő károk megtérítéséért Felek 
kártérítési felelősséggel tartoznak.  
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E rendelkezés nem érinti azon adatok körét, melyek jogszabály alapján nyilvános adatnak 
minősülnek.  

 
 

8. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS IDŐBELI HATÁLYA  

A jelen Megállapodás a Felek által történő aláírás napján lép hatályba és a 3. pontban 
meghatározott közbeszerzési eljárásból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig marad 
hatályban.  

 

9. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE  

A jelen Megállapodás értelmezésével, illetve teljesítésével összefüggő vitás kérdések rendezését 
Felek kötelesek tárgyalás útján megkísérelni. Amennyiben a békés rendezés nem vezet 
eredményre, Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény alapján 
hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz fordulnak.   

 

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK  

10.1. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar 
jogszabályokat, és különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint 
a Kbt. rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

10.2. Jelen Megállapodás csak Felek közös megegyezése alapján, írásban módosítható.   
   
A Felek a jelen együttműködési megállapodást gondos átolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag, cégszerűen írják alá.  
  
Kelt: …………… 
 
 
 
 

 …………………………… 
……………. 

Dévaványa Város 
Önkormányzata 

GESZTOR 

 

  
 

 

 

   
…………………………… 

…………… 
Békés Város Önkormányzata 
Együttműködő Ajánlatkérő 

…………………………… 
…………… 

Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata 

Együttműködő Ajánlatkérő 

…………………………… 
…………… 

Mezőberény Város 
Önkormányzata 

Együttműködő Ajánlatkérő 
 


