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Együttm űködési m egállapodás  

„Földgáz energia beszerzése 2017." tárgyú közbeszerzési eljárás közös lebonyolítására 

mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi felek között:

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1034 Budapest, Szőlő u. 38.; cégjegyzékszáma: 01-10-043152, képviseli: Szőke 
László vezérigazgató).

Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1134 Budapest, Váci út 23-27., cégjegyzékszám: 01-10-042694, képviseli:
Horváth József vezérigazgató),

FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 1145 Budapest, Szugló u. 9-15.; cégjegyzékszáma: 01-09-466332, képviseli: 
Kovács Balázs ügyvezető).

Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
(székhelye: 1073 Budapest, Dob utca 90.; cégjegyzékszáma: 01-10-042452, képviseli:
Szabó József vezérigazgató).

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1134 Budapest, Váci út 23-27.; cégjegyzékszám: 01-10-042451, képviseli:
Haranghy Csaba vezérigazgató és Keszler Ferenc gazdasági vezérigazgató helyettes).

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1980 Budapest, Akácfa u. 15., cégjegyzékszám: 01-10-043037, képviseli: Bolla 
Tibor elnök-vezérigazgató).

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
(székhelye: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.; cégjegyzékszáma: 01-10-043157, képviseli:
Nagy László Albert vezérigazgató),

és a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9 - 11., cégjegyzékszáma: 01-10-046833, képviseli: 
Egry Attila elnök-vezérigazgató, továbbiakban: BVH),

a továbbiakban egyenként Társaság, együttesen Felek.

I. Preambulum

Budapest Főváros Közgyűlése 2010. október 27-i ülésén a 1812-1822/2010. (X.27.) Főv. Kgy. 
határozataival új városüzemeltetési koncepciót és hozzárendelt feladat meghatározást 
fogadott el, melynek részeként létrehozta a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési 
Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot. Az új városüzemeltetési modellben a 
Fővárosi Önkormányzat közgyűlésének döntése értelmében a Budapest Főváros 
Önkormányzat tulajdonában álló, közszolgáltató társaságok vállalatcsoportba szerveződtek. 
A vállalatcsoport anyavállalatává az Önkormányzat a BVK HOLDING Zrt.-t tette  meg, míg a 
többi vállalat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (2) bekezdés 2. pont szerinti 
leányvállalatként csatlakozott a cégcsoporthoz.



Budapest Főváros Közgyűlése 2014. november 26-i ülésén a 1284/2014.{XI.26.) Főv. Kgy. 
határozatával a BVK HOLDING Zrt. egyedüli részvényeseként a BVK HOLDING Zrt. elnevezését 
Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaságra változtatta. 
Majd újabb névváltozást követően a társaság neve BVH Budapesti Városüzemeltetési 
Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaságra változott.

A BVH célja, hogy a városüzemeltetési szempontból meghatározó, jellemzően 
közszolgáltatási feladatokat ellátó gazdasági társaságok működését szakmai szempontból 
hatékonyabbá tegye, és az általuk nyújtott szolgáltatások színvonalát magasabb szinten 
biztosítsa.

A csoportszintű közbeszerzések előnyeit kihasználandó Felek úgy döntöttek, hogy a földgáz 
energia beszerzésére vonatkozó igényüket közös közbeszerzési eljárás keretében szerzik be 
annak érdekében, hogy a teljes vállalatcsoport szintjén egységes feltételek szerint legyen 
biztosított a szolgáltatás, illetve, hogy a közbeszerzés során a csoport nagyságából adódó 
piaci előnyöket érvényesítve valamennyi csoporttag számára a lehető legkedvezőbb 
feltételekkel kössenek szerződést.

II. Kapcsolattartás

A Felek jelen Megállapodás, valamint a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött 
szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki jelen Megállapodás 1. sz. 
mellékletében foglaltak szerint. A közbeszerzési eljárás előkészítéséért és lefolytatásáért 
felelős Közbeszerzési Bizottságba valamennyi Társaság delegálhat 1-1 (egy-egy), a 
közbeszerzési eljárás tárgya szerinti szakértőt. A bizottság pénzügyi-gazdasági, jogi és 
közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tagjait a BVH biztosítja. A kapcsolattartó és a 
szakértő Társaságonként megegyezhet. Amennyiben a Társaság kijelölt kapcsolattartója, 
illetve Közbeszerzési Bizottságba jelölt szakértője eltér egymástól, úgy a Közbeszerzési 
Bizottság ülésein csak a szakértő rendelkezik szavazati joggal.

A Felek jelen Megállapodás aláírásával kijelentik, hogy az 1. sz. mellékletben megjelölt 
kapcsolattartók és/vagy szakértők az általuk képviselt gazdálkodó szervezet (Társaság) 
tekintetében, azok nevében és azok helyett, a közbeszerzési eljárás során nyilatkozattételre 
teljes körűen meghatalmazással rendelkező személyeknek minősülnek.

III. A szerződő felek képviselete

A Feleket a közbeszerzési eljárás során harmadik személyek felé (így többek között a 
Közbeszerzési Döntőbizottság illetve Bíróság) a Felek eltérő megállapodása hiányában a BVH 
képviseli jelen Megállapodásba foglalt eseti meghatalmazással.
Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Társaság törvényes képviselője a 
Társaságot önállóan képviseli.



Az ellenőrzésről annak níiegkezdése előtt köteles a Társaság a BVH-t értesíteni, aki a Társaság 
székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben 
a közbeszerzési eljárással kapcsolatban harmadik személyek (ide nem értve hatóságok) 
bármely Társaságtól tájékoztatást kérnek, a Társaság köteles erről előzetesen a tájékoztatás 
megadása előtt értesíteni a BVH-t.

IV. Közbeszerzési eljárás lefolytatása során eljáró személyek

A közbeszerzési eljárás megindításának és lefolytatásának módját, az eljárás során hozott 

döntésekért felelős személyeket, ill. testületeket a BVH hatályos Közbeszerzési Szabályzata 

szabályozza.

A Felek megállapodása alapján a „Földgáz energia beszerzése 2017."  tárgyú közbeszerzési 
eljárást önállóan, saját felelősséggel a BVH bonyolítja le. A BVH kötelezettséget vállal arra, 
hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítására alvállalkozót nem vesz igénybe. Kivételt képez a 
rendelkezés alól a Fővárosi Közbeszerzési Kft., mely az eljárásban a BVH megbízása alapján 
független akkreditált közbeszerzési szakértőként vesz részt. Jelen Megállapodás aláírásával a 
Társaságok a közbeszerzési eljárás előkészítésére, megindítására, teljes körű bonyolítására, 
valamint esetleges előzetes vitarendezési vagy jogorvoslati eljárásban elvégzendő 
ajánlatkérői cselekmények ellátására és a Felek képviseletére kifejezetten felhatalmazzák a 
BVH-t - mint közös ajánlatkérők képviselőjét - azzal, hogy az eljárás előkészítése során 
figyelembe veszik a Társaságok által te tt javaslatokat, észrevételeket, melyek beépítése 
szükséges ahhoz, hogy a Társaságok belső szabályzatai ne sérüljenek.

A közbeszerzési eljárás során alkalmazandó fizetési és kereskedelmi feltételeket a 
dokumentáció végleges szövegezését a BVH határozza meg a Társaságok által delegált 
tag(ok) észrevételei, javaslatai figyelembe vételével, azzal, hogy a dokumentációt előzetesen 
a tervezett ütemtervben meghatározott határidő teljesítése mellett véleményezésre 
megküldi az érintett Társaságok jelen Megállapodásban megjelölt képviselőjének. A BVH 
kizárólag olyan szakmai, fizetési és kereskedelmi feltételeket határozhat meg a közbeszerzési 
dokumentumokban, amelyekkel valamennyi, a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti 
szakértelemmel rendelkező bíráló bizottsági tag egyetért.

A közbeszerzési eljárás megindításáról és lezárásáról a BVH Zrt. Igazgatósága dönt. A 

közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a közbenső döntések meghozatalában döntéshozó 

a BVH Zrt. elnök-vezérigazgatója.

V. Kötelezettségvállalás

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés saját nevükben történő 

aláírására a Társaságok jelen együttműködési Megállapodás aláírásával kötelezettséget 

vállalnak eredményes közbeszerzési eljárásban, amennyiben nem áll fenn érvénytelenségi 

ok. Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján minden Társaságot kizárólag a rá vonatkozó 

szerződéses mennyiség tekintetében terhel szerződéskötési kötelezettség.



A Társaságok jelen Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közös 
ajánlatkérők képviselőjeként eljáró BVH kapcsolattartója részére az általuk megrendelni 
kívánt beszerzési igény leírásukat teljes körűen megadják jelen Megállapodás 1. sz. 
mellékletében jelölt kapcsolattartón keresztül, a közbeszerzési eljárás előkészítő szakaszában 
kölcsönösen együttműködnek a BVH illetékeseivel. Kötelezettséget vállalnak továbbá arra, 
hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megjelölésre kerülő nyertes Ajánlattevővel 
megkötendő szerződésben vállalt feltételeket teljesítik. Az egyes beszerzési igények 
összesítését a jelen megállapodás 2. sz. melléklete tartalmazza.

A Társaságok tudomásul veszik, hogy amennyiben késedelmes vagy nem megfelelő 
adatszolgáltatásukkal okozati összefüggésben a közbeszerzési eljárás megindítása, 
lefolytatása vagy lezárása (a szerződés megkötése) oly módon elhúzódik, hogy emiatt a többi 
Társaságot kár éri, úgy ezen okozott kár megtérítésért felelősek, és helytállási 
kötelezettségük fennáll abban az esetben, ha az adatszolgáltatásra a tervezett ütemtervben 
meghatározott időtartam állt a Társaságok rendelkezésére. Ugyanígy helytállni tartoznak az 
eljárás során bekövetkezett, jogellenes, szándékos vagy gondatlan magatartásukból adódó 
esetleges hibákból, hiányosságokból fakadó károkért. Aki a jelen Megállapodás 
megszegésével bármely másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a 
felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a Megállapodás megszegését ellenőrzési körén kívül eső, 
a Megállapodás megkötésének időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem 
volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

A Társaságok legkésőbb az ajánlatok tervezett bontásának napját megelőző napig zárt 
borítékban megküldik a BVH-nak a rájuk vonatkozó szerződés teljesítéséhez rendelkezésre 
álló anyagi fedezet összegéről szóló nyilatkozatot.

VI. A megállapodás megszűnése és módosítása

Jelen Megállapodást a Felek határozott időre kötik meg. Jelen Megállapodás az I. pontban 
meghatározott tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásának napját (Kbt. 37. § (2) bekezdés) 
követő naptári napig hatályos, azzal, hogy a BVH a Társaságok képviseletét az esetleges 
előzetes vitarendezés és jogorvoslati eljárás során is ellátja. Jelen Megállapodás azon a 
napon lép hatályba, amikor azt minden Társaság cégszerű aláírásával látja el.

A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a lefolytatott közbeszerzési eljárást a 
Döntéshozó a Kbt. szabályait betartva eredménytelennek nyilvánítja, úgy a kiírásra kerülő 
újabb közbeszerzési eljárásra jelen együttműködési Megállapodás nem terjed ki, az arra 
vonatkozó együttműködés szabályait a Felek újabb megállapodásban rögzítik, azzal, hogy 
ebben az esetben fenntartják a jogot arra, hogy a beszerzés tárgyában foglalt szolgáltatás 
folyamatosságának biztosítása érdekében a beszerzési eljárást önállóan folytatják le.

A Megállapodás csak írásban módosítható. A Felek adataiban bekövetkezett változások, így 
különösen a székhely, kapcsolattartó adatai, illetve a Közbeszerzési Bizottságba jelölt 
szakértő személye, stb. nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a 
Társaságok haladéktalanul értesítik a közös ajánlatkérők képviselőjét.



A Felek megállapodnak abban, hogy minden Társaságot az eljárás megindításáról szóló 
döntés meghozatalának napjáig illeti meg az a jog, hogy a jelen Megállapodás alapján 
fennálló jogviszonyát indoklással ellátott írásbeli rendes felmondással megszüntesse. E 
határnapot követően a Felek a Megállapodás rendes felmondás útján történő egyoldalú 
megszüntetését kizárják.

Bármelyik Társaság jogosult a jelen Megállapodás alapján fennálló jogviszonyát indoklással 
ellátott írásbeli rendkívüli (azonnali hatályú) felmondásával megszüntetni, ha bármelyik 
másik Társaság a jelen Megállapodásban, vagy jogszabályban rögzített lényeges 
kötelezettségét súlyosan, vagy ismételten megszegi. A Felek súlyos szerződésszegésnek 
tekintik az adatszolgáltatási kötelezettségek megszegését, valamint olyan magatartás 
tanúsítását, amely a közbeszerzési eljárás határidőinek megsértését eredményezi (ide nem 
értve a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező bíráló bizottsági tagok 
kereskedelmi, fizetési és szakmai feltételekben való egyet nem értését).

VII. Üzleti titok védelme és közérdekű adatok nyilvánossága

A Társaságok tudomásul veszik, hogy a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan róluk a többi 
résztvevő bizalmas információkat/üzleti titkokat ismerhet meg az együttműködés során.

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közös közbeszerzési eljárás során a többi részes 
félről megismert bizalmas információkat/üzleti titkokat zártan kezelik, azokat nem adják át 
illetéktelen személyeknek.

A Felek kijelentik, hogy közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan munka-, illetve 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyeket a tudomásukra jutó bizalmas 
információk/üzleti titok vonatkozásában titoktartási és e kötelezettség megszegése esetén 
kártérítési felelősség terheli. Az eljárásban résztvevő személyek (kapcsolattartók és/vagy 
szakértők) a BVH közbeszerzési szabályzata szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási 
nyilatkozatot kötelesek megtenni.

A közérdekű adatok közzétételére, illetve a Kbt. szerinti közzétételi kötelezettségeknek a 
teljesítésére a BVH köteles amellett, hogy a Társaságok a közbeszerzési eljárás alapján 
megkötött szerződéseket maguk teszik közzé.

Vili. Záró rendelkezések

A Felek akként állapodnak meg, hogy a közbeszerzési eljárásban felmerülő hatósági díjakat a 
BVH előlegezi és viseli.

Az eljárás valamennyi dokumentumának közzétételéről a BVH a saját honlapján 
(http://bvh.budapest.hu/) -  valamint szükség szerint a Közbeszerzési Hatóság KBA 
rendszerében -  gondoskodik azzal, hogy az egyes dokumentumok késedelmes, hiányos, vagy 
nem megfelelő tartalmú közzététele esetén a BVH Társaságokkal szembeni felelősségére a 
jelen Megállapodás V. pontjában foglaltak irányadóak.

http://bvh.budapest.hu/


Jelen Megállapodás 10 (tíz) db eredeti példányban készült. Jelen Megállapodásban nem 
szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A Felek képviseletében aláíró személyek kijelentik, hogy társasági dokumentumaik szerint 
jogosultak a Társaság képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás 
megkötésére és aláírására.

Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás 
megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, és harmadik személyeknek 
semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Társaság részéről megakadályozná, vagy 
bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését és az abban foglalt kötelezettségek 
maradéktalan teljesítését.

Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg 
rendezni. Amennyiben a kialakult vita békés rendezése az egyeztetés során meghiúsul, úgy a 
Felek kötelezik magukat, hogy a bírósági eljárást a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. 
törvény általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt indítják meg.

A Felek a Megállapodást átolvasták és közös értelmezés után, mint szerződéses akaratukkal 
és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Kelt: Budapest, 2017. .
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