
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODAS

(az 1. sz. módosítással egységes szerkezetben)

amely létrejött

egyrészről az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofít Kft. (székhely:
2000 Szentendre/ Dózsa György út 26. ; adószám: 20783185213, képviselő: Gyutai
Csaba vezérigazgató, a továbbiakban: ÉMI)/
másrészről a Közbeszerzési Hatóság (székhelye: 1026 Budapest, Riadó u. 5., adószám:
15329190-2-41, képviseli: dr. Kovács László elnök, a továbbiakban: Hatóság),

- a továbbiakban együtt Felek - között/ alulírott napon és helyen, az alábbiakban
rögzített feltételekkel:

Preambulum

A Hatóság a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)
187. § (2) bekezdésének j) pontja, valamint a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Hatóság által végzett
ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27. ) Korm. rendelet (továbbiakban: 308/2015. Korm.
rendelet) szabályai szerint folytatott szerződés-ellenőrzési tevékenységet kiemelten
fontos feladatának tekinti.

A Hatóság szerződés-ellenőrzési tevékenységét az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. tör^ény, a Kbt. és a 308/2015. Korm. rendelet alapján

hatósági ellenőrzés keretében végzi.

A Hatóság által végzett szerződés-ellenőrzés célja elsősorban annak vizsgálata, hogy a
közbeszerzési szerződések teljesítése a Kbt. szabályainak megfelelően, a megkötésük
alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban közölt feltételek szerint zajlik-e; valamint az
e feltételektől való eltérés megfelel-e a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó
rendelkezéseinek.

A hatósági ellenőrzés kiterjed a közbeszerzési szerződések teljesítésének és
módosításának jogi, műszaki/ és szakniai szempontú ellenőrzésére.

A 308/2015. Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az építési
beruházás tárgyú szerződések ellenőrzése tekintetében a 308/2015. Korm. rendelet
szerinti hatósági ellenőrzés során az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs
Nonprofit Kft. a Hatósággal kötött együttanűködési megállapodás alapján



szakértőként működik közre (továbbiakban: szakértő szervezet). A szakértő szervezet
közreműködésére különösen akkor kerülhet sor, ha a Hatóság az e rendelet szerinti
hatósági ellenőrzés során felmerült műszaki szakkérdés megítéléséhez megfelelő
szakértelemmel nem rendelkezik.

A 308/2015. Korm. rendelet 9. § (6) bekezdése alapján az ÉMI által a 308/2015. Korm.
rendelet keretében végzett szakértői tevékenység közfeladat, amelyre vonatkozóan az
EMI a Hatósággal együttműködési megállapodást köt.

Az EMI a jelen megállapodásban foglaltak szerinti együttműködés keretében látja el a
Hatóság szerződés-ellenőrzési tevékenységének szakértői támogatását.

I. A megállapodás tárgya

1. A Felek megállapodnak abban, hogy az ÉMI szakértőként közreműködve - a
Hatósággal kötött külön megállapodás, valamint az az alapján történő egyedi
megrendelések alapján - a 308/2015. Korm. rendelet 9. § (1)-(6) bekezdéseiben
meghatározottak szerint megvizsgálja a hatósági ellenőrzési eljárás alatt felmerülő
műszaki szakkérdéseket különösen, de nem kizárólagosan az alábbi témakörökben:

a műszaki dokumentáció és a teljesítés összhangjának vizsgálata/ így
különösen eltérésvizsgálat végzése, amelynek célja a tervezett és
kivitelezett tételek közötti minőségi és mennyiségi eltérések értékelése;

az elvégzett pőtmunka, többletmunka, akadályközlés indokoltságának
műszaki-szakmai vizsgálata;
általános - koncepció-/ engedélyezési-, és kiviteli tervdokumentációra is
kiterjedő - tervfelülvizsgálati tevékenység ellátása;

költségvetés-realitási vizsgálatok műszaki szempontó elvégzése;

egyes szerződésmódosítások műszaki/ szakmai indokoltságának
vizsgálata;

építési beruházásokra és kapcsolódó szolgáltatásokra kiterjedő egyéb
műszaki szakértői tevékenység ellátása;
egyéb, a fentiekben nem nevesített mérnöki tanácsadói szolgáltatások
ellátása.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy a 308/2015. Korm. rendelet 9. § (2) és (4)
bekezdése szerinti összeférhetetlenségi szabályok vizsgálata - és összeférhetetlenség
fennállása esetén annak bejelentése a Hatóság számára - az ÉMI feladata és felelőssége.



3. A Felek megállapodnak továbbá abban/ hogy a másik Fél szakterületeihez tartozó
tárgyú jogszabályok értelmezésével/ a joggyakoriat alakulásával kapcsolatos szakmai
konzultációkat tarthatnak, ennek keretében közreműködhetnek a másik Fél

szakterületeihez tartozó kérdések szakszerű megválaszolásában, a kiadni tervezett
útmutatók/ állásfoglalások, egyéb tájékoztatások tartalmának megfelelő kialakításában,
a másik Fél szakterületeit is érintő jogszabálytervezetek véleményezésében. Az
útmutatók kialakítása során a Hatóság a másik Fél bevonásával előkészíti a tárgyi
útmutató tervezetét, amelyet a Kbt. 183. § c) pontjának megfelelően a közbeszerzésekért
felelős miniszterrel egyeztet és az egyeztetett útmutató tervezetét a Hatóság keretében
működő Tanács elé terjeszti jóváhagyásra.

4. A Felek megállapodnak abban/ hogy nem tartanak sem konzultációt, sem szakmai
egyeztetést folyamatban lévő olyan jogorvoslati ügyben/ avagy a Hatóság előtt
folyamatban lévő eljárás ügyében/ amelyben jelen együttműködési megállapodás
alapján az ÉMI szakértőként nem működik közre, különös tekintettel a Kbt. 64. §/103.
§, illetve 187. § (2) bekezdés j) pontjában foglalt eljárásokra.

5. A Felek megállapodnak abban/ hogy a Magyarország Kormánya által elfogadott a
2020-2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia, valamint az
ahhoz kapcsolódó intézkedési terv elfogadásáról szóló 1328/2020. (VI. 19.) számú Korm.
határozat végrehajtását szakpolidkai eszközeikkel támogatják. Ennek keretében a
Hatóság felajánlotta együttműködését az intézkedési tervben foglalt feladatok
végrehajtásáért felelős személyeknek/ illetve szervezeteknek, amely felelősökkel
történő együttműködést/ a Stratégia eredményes végrehajtása érdekében/ az ÉMI is
vállalja.

II. Egyéb rendelkezések

1. A Felek jelen megállapodás aláírásával elismerik, hogy tevékenységüket a
mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett folytatják.

2. A jelen megállapodás szerinti kommunikáció a Felek között írásban történik. A Felek

ezen túlmenően/ egymás munkájának elősegítése és a megállapodás minél
hatékonyabb teljesíthetősége érdekében törekednek az elektrorúkus úton történő
kommunikációra.



3. A Felek a jelen megállapodás aláírásával magukra nézve megerősítik a
megállapodási cél elérése érdekében szoros együttműködési kötelezettségüket,
melynek keretében kötelesek a megállapodás teljesítését befolyásoló minden lényeges
körülményt egymással haladéktalanul közölni.

4. Felek részéről kapcsolattartásra jogosultak:

a) a Hatóság részéről:

Név '

Tel:

E-rnail:

b) az Epítésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofít Kft. részéről:

Név: i . -
I

Tel:4

E-mail:

Név: ' -... --

Tel: .

E-mail:

5. A Felek megállapodnak/ hogy a jelen megállapodással és annak teljesítésével
kapcsolatos, vagy az egymásról, különösen egymás működéséről, szervezetéről
tudomásukra jutott/ birtokukba került információt az információs önrendelkezési

jogról és az iníormációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó
rendelkezéseinek megfelelően kezelnek.

6. Felek rögzítik, hogy ajelen megállapodás keretében folytatandó együttműködés nem
eredményezheti a jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörük módosítását/
illetőleg nem érinti a jogszabályban meghatározott feladataik ellátásáért fennálló
felelősségüket.



7. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás végrehajtása költség- vagy költségvetési
vonzattal nem jár.

8. A jelen megállapodás az aláírás napját követö hónap első napján lép hatályba és
határozatlan időre szól.

9. Jelen megállapodást bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, 30
napos felmondási idővel, indokolás nélkül felmondhatja.

10. Mindkét Fél jelen megállapodás hatályos szövegét - az aláírástól számított 30 napon
belül - a saját honlapján hozzáférhetővé teszi.

11. A jelen megállapodás 4 (négy), egymással szó szerint megegyező eredeü
példányban készült.

12. A jelen megállapodást a Felek annak elolvasását és értelmezését követően, mint
akaratukkal mindenben megegyezöt, jóváhagyólag írják alá.
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