.

^^lnjíc^ű

EGYÜTTMÜKÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS
(Egységes szerkezetben az 1. sz. módosílással)
amely létrejött

egyrészröl az Agrárminisztérium (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.;
törzsszám: 305679, adószám: 15305697-2-41. képviselö: Dr. Nagy Ist\'án agrárminiszter, a
továbbiakban: Minisztérium vagy Fél),

másrészröl a Közbeszerzési Hatóság (székhelye: 1026 Budapest, Riadó u. 5., adószám:
15329190-2-41, képviseli: Dr. Kovács László elnök, a továbbiakban: Hatóság vagy Fél),
- a továbbiakban eg^ttesen: Felek - között, alulírott napon és helyen, az alábbiakban
rögzített feltételekkel
Preambulum

A Hatóság kiemelt céljának tekinti a jogalkalmazók munkájának támogatását a
közbeszerzésekterén, melynek keretében nagy hangsúlyt fektet a közbeszerzésekbenérintett
szervezetekkel. állami szervekkel való szoros szakmai együttmüködésre. E célok elérése
végen a Hatóság és a M'inisztérium a jelen megállapodásban foglaltak szerint - hatékony

együttműködés keretében - elömozdítja egymás munkájának kölcsönös támogatását.
I.

A megállapodás célja és tárgya

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a közös célok megvalósítása érdekében:
a. a másik Fél szakterüleleihez tartozó tárgw jogszabályok értelmezésével, a
joggyakorlat alakulásával kapcsolatos szakinai konzultációkat tarthatnak, eimek
keretében közremüködhetnek a másik Fél szakterületeihez

tartozó kérdések

szakszerű megválaszolásában,a kiadni ten'ezett útmutatók, állásfoglalások,egyéb
tájékoztatások tai-talmának megfelelö kialakításában. a másik fél szakterületeit is
érintö jogszabály tervezetek véleményezésében; az útmutatók kialakítása során a

Hatóság a másik Fél bevonásával elökészíti a tárgyi útmutató tervezetét. melyet a
közbeszerzésekról szóló 201 5. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt. ) 183. § c)

pontjának megfelelöen a közbeszerzésekért felelös miniszterrel egyeztet és az
egyeztetett útmutató ten'ezetét a KözbeszerzésiHatóságkeretében müködöTanács
elé teijesztijóváhagyásra,
b. közösenszer\;ezett konferenciákat tarthatnak.

2. A Felek rögzitik, hogy a jelen megállapodás alapján fol}rtatott konzultációk és a szakmai

kérdésekbentörténöegyeztetésektárgya kizárólagáltalánosjogkérdéslehet. Nem tartható
sem konzuitáció. sem szakmai egyeztetés folyamatban lévö jogorvoslati ügyben. avagy
Hatóság előtt folyamatban lévő eljárás ügyében, különöstekintettel a Kbt. 64. §, 103. §.
i.Uet^'e 1 87, § (2) bekezdésj) pcntjában foglalt eljárásokra.

3. A Felek megálkipodnak abhan, hogy' u Kormúny által u= 1328/2Ü20. (VI. 19. ) számi'i

Konn. haiározatlal clfogadoli. a 2020-2022 közötti idöszuh'a szóló kö^éptávúNcmzeti
Kon-upcióellencs Stratcgia, valamint a: ahhoz kapcsolúdóintá=kcdésitcrv végrchajlását
szakpolitikai es^kö^eikkel támogatják. Ennek keretében a Hatósá^ felafán!otta
eg)'üttmuködését az intézkedési íervben foglull feladalok végrehajtásáerl felelős

személyeknek, illeive szervezeteknek. amely felelösökkel történö eg)'ütímüködésí a
Stratégiacredmcnyes vcgrehajtása crdekábcn a Mmisztéríiim is vállalja.
II.

Egyéb rendelkezések

1. A Felelí jelen megállapodás teljesítése során a mindenkor hatályos jogszabályok
rendelkezéseinekbetartásamellettjárnak el.
2. A jelen megállapodás szerinti kommunikáció a Felek között írásban elektromkus

levélváltás útján, a 4. pontban meghatározott kapcsolattartókon keresztül történik. E
körben. egymás munkájának elösegítése és a megállapodás minél hatékonyabb
teljesíthetösége érdekében törekednek az elektronikus úton történö kommunikációra.

3. A Felek ajelen megállapodás aláírásával magukra nézve megerösítik a megállapodási cél
eléréseérdekébenszoros együttműködésikötelezettségüket,melynek keretébenkötelesek a
megállapodás teljesítését befolyásoló minden lényeges kömlményt egymással
haladéktalanul közölni.

4. Felek részérölkapcsolattartásrajogosultak:
a) a Hatóságrészéről:
Név, . -'
Tel: .
E-mail:

b) a Minisztériumrészéről:
Név;

Tel:
E-mai.1

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodással és annak teljesítésével
kapcsolatos.

vagy az egymásról.

különösen egymás működéséröl. szervezetéröl

tudomásukra jutott, birtokukba kemlt mfomiációt az iníbrmációs önrendelkezési jogról és
az infonnációszabadságrólszóló 2011. évi CXII. tön^ény vonatkozó rendelkezéseinek
megfeielöen kezeinek.

6. Felek röszítik. hog\ a jelen megállapodás keretében fblytatandó együttmüködés nem
eredményezheü a jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörük módosílását,
illetöleg nem érinti a jogszabályban meghatározott feladataik ellátásáért feimálló
felelőssésüket.

7. Felek a jelent együttmüködési megállapodás teljesilésével kapcsoiatban felmerülö
költségeiket maguk viselik, egymással szemben jelen együttműködési megállapodásból
eredően követelésigénnyelnem lépnekfel.
8. A jelen megállapodás az aláírás napját követö hónap első napján lép hatályba és
határozatlan idöre szól.

9. Jelen megállapodástbármelyik Fél a másik Félhezintézett írásbeli nyilatkozattal, 30 napos
felmondási idövel, indokolás nélkül felmondhatja.

10. Mindkét Féljelen megállapodás hatályos szövegét - az aláírástól számított 30 napon belül
- a saját honlapján hozzáférhetövé teszi.

ll. A jelen megállapodás 4 (négy), egyniással megegyező eredeti példányban készült,
amelyböl az aláírást követöen a Minisztériumot és a Hatóságot 2-2 eredeti példány illeti
meg.

12. A jelen megállapodást a Felek annak elolvasását és értelmezését követöen, mint
akaratukkal mindenben megegyezöt. jó^'áhagyólagírják alá.
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