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EGYÜTTMÜKÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS

(Egységesszerkezetbenaz 2. sz. módosítással)
aniely létrejött
egyrészről a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete/ (székhely: Budapest, 1136 Hegedüs
Gyula u. 43., adószám:19000321-2-41,képviselő:Kogon Mihályelnök, a továbbiakban:
Egyesület),

másrészről a Közbeszerzési Hatóság (székhelyc: 1026 Budapest, Riadó u. 5., adószám:
15329190-2-41,képviseli:dr. KovácsLászlóelnök, a továbbiakban:Hatóság),
együttesen: Felek -

között/ az alulírotfc napon és helyen az alábbiakban rögzített

feltételekkel:
Preambulum

A Hatóság kiemelt céljának tekinti a jogalkalmazók munkájái-iak támogatását a
közbeszerzések terén, melynek keretében nagy hangsúlyt fektet a közbeszerzésekben
érintett szervezetekkel, állami szervekkel való szoros szakmai együttműködésre. E célok

elérésevégetta HatóságésazE^esület a jelen megállapodásban foglaltak szerinthatékony
együttműködés keretében előmozdítja egymás munkájának kölcsönös támogatását
I. A megállapodáscéljaés tárgya
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a közös célok megvalósítása érdekében:
a) a másik Fél szakterületeihez tartozó trárgyú jogszabályok értelmezésével, a
joggyakorlat alakulásával kapcsolatos szakmai konzultációkattarthata^ak, ermek
keretében közreműködhetnek a másik Fél szakterületeiliez tartozó kérdések

szakszerűmegválaszolásában, a kiadni tervezett útmutatók, állásfoglalások, eg}^éb
tájékoztatások tartalmának megfelelő kialakításában, a másik fél szakterületeit is
érintő

jogszabály

tervezetek

véleményt v. pyében;

az

útmutatók kialakítása

során a

Hatóság a másik Fél bevonásával előkészíti a tárgyi úta-iutató tervezetét/ melyet a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt. ) 183. § c)

pontjának megfelelően a közbeszerzésekért felelős miniszterrel egyeztet és az
egyeztetettútaiutatótervezetéta Közbes/.erzésiHatóságkeretébenműködőTanács
elé terjesztijóváhagyásra,
b) közösen szervezett koi-iferenciákat, érzekenyítö programokat tarü-iatnak;

c) együttműködnek az egyetemes tervezés módszerével készült jó gyakorlat
terjesztésében.

2. A Felek rögzítik, Iwgy a konzulfcációk és a szakmai kérdésekben történő egyeztetések
tárgya kizárólagáltalánosjogkérdéslehet. Nem tarthatósem konzultáció,sem szakmai

egyeztetés folyamatbai-i lévő jogorvoslati ügyben/ avagy Hatóság előtt folyamatban lévő eljárás ügyében/ különös tekintettel a Kbt. 64. §, 103. §, illetve 187. § (2) bekezdésj)
pontjábanfoglalt eljárásokra.

3. A Felek megállapodnak abban/ hogy a Kormány által az 1328/2020. (VI. 19.) számú
Korm. határozattal elfogadott, n 2020-2022 közötti idősznkm szóló középtávú Nemzeti
Kornipcióelknes Strntégin, vnlmnuit nz nlilwz kapcsolódó intézkedési terv végrehajtását
szakpolitikai eszközeikkel táinogatják. Ennek keretében a Hatóság felajánlotta
együttműködését az mtézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáért felelős
személyeknek/ illetve szervezeteknek/ amely felelősökkel történő együttműködést a
Stratégia eredményes végrehajtása crdekében azEgyesület is vállalja.
II.

Egyéb rendelkezések

1. A Felek jelen megállapodás aláírásával elismerik, hogy tevékenységüket a mindenkor
hatályos jogszabályok renclclkezéseinek betartása mellettfolytatják.
2. A jelen megállapodásszerinti kommunikációa Felek közöttírásban történik.Felek ezen
túlmenően/

egyinás

munkájcinak elösegítése

és

a

megállapodás

minél

hatékonyabb

teljesíd-ietősége érdekébentörekednekaz elektronikus úton történőkommunikációra.
3. A Felek a jelen megállapodás aláírásával magukra nézve megerősítiJí a megállapodási cél

elérése érdekében szoros együttműködési kötelezettségüket, melynek keretében
kötelesek a megállapodás teljesítését befolyásoló minden lényeges körülményt
eg}^mással haladéktalanul közöh-ii.

4. Felek részérőlkapcsolattartásra jogoyultak:
a) a Hatóság részéről:
Név

Tel:
E-mail.

b) az Egyesület részéről:
Név;
Tel:
E-mail:

5. A Felekmegállapodnak/hogy a jclen megállapodássalésannak teljesítésével kapcsolatos,
vagy az egymásról, különösencgymás működéséről,szervezetérőlft^domásukrajutott,
birtokukba került mformációt az információs öiTrendeIkezési jogról és az

információszabadságról sxóló 2011. évi CXIT. töi"vény (Infotv. ) vonatkozó
rendelkezéseinekmegfelelőenkezelnek.
6. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás kcretében folytatandó együttműködés nem
eredményezheti a jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörük módosítását,
illetőleg nem érinti a jogszabályban megliatrározott fcladataik ellátásáért fennálló
felelősségüket
7. Felek kijelentik, hog}^ jelen megállapodás végrehajtása költség- vagy költségvetési
vonzattal nem jár.

8. A jelen megállapodás az aláírás napjál' követő hónap első napján lép hatályba és
határozatlan időre szól.

9. Jelenmegállapodástbármelyikféla másikféliiezmtézetl:írásbeli nyilatkozattal, 30napos
felmondásiidővel, indokolásnélkül feimondhatja.
10. Mindkét Fél jelen megállapodás hatályos szövegél. - az aláírástól számított 30 napon
belül - a saját honlapján hozzáférhetövé t-cszi.

11. A jelen megállapodás4 (négy), egymással szó szerint megegyezőeredeti példányban
készült.

12. A jelen megállapodást a Felek annak elolvasása cs ertelmezését követően/ mint
akaratukkalmindenbenmegeg)7ezöt,jóváhagyólagíiják alá.
Budapest, 2020.

05.

Budapest, 2020. november 05.

...\.
Mozgáss

Itek Bu^iapesti Egyesülete
képviseli
Kogon Mihály
elnök

