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MEGBÍZÁSI SZERZÓoÉs

műszaki ellenőri feladatok ellétásár a
amely létrej ött egyrészről :
polgármester
Nov:F'tit<lpszállái-K<izség Önkormányzata,képviseli: Cseh Szakáll Sándor
Cím:Fülöpszállás Kossuth L. u.2.
továbbiakban mint,, Megbízó "
másrészről : Kaposi Lászlő
Székhely: Kiskőrös Kisfaludy'u. 2.
CégJe gy zékszérrn: ME-ÉII-MÉKo : -ooo 03 l 20 12
ME-MII-MÉr o:-ooo 03 l20I2
továbbiakban mint,, Me gbízott'
(továbbiakban együttes en,, Fel e k' )
kcjzött 20 1 I . február 28 - án az a\ábbiak szerint

:

Megbízó megbizza a tulajdonában lévő' természetben a FülöpszáIlás, Kossuth L.u.1-3. sz'
Egészségház
ala11 ingatlanon, brsz: 995 (továbbiakban 'Ingatlan') megvalósítandó
kialakítása Füliipszálláson
DAoP_4.1 .l t A-0g -2010_0019 egyedi azonosító j elzésű proj ekt
.,Project') megvalósításáltoz, rendeltetésszerií iizemeltetésénekmegkezdéséhez
(továbbiakban
rögzített
sztikséges műszaki" ellenőri feladatok ellátásával a jelen Megbízási Szerződésben
feltételek szerint.

szerzódő Fetek tanúsítják és kijelentik, hogy egymás között
következőkben állapodnak meg:

A

jeten okirattal

a

a

1. Megbízás tárgya
Megbízó a jelen szerződésben megfogalmazott feltételek alapjan megbizza Megbízott-tat a
műszaki
tulaJdonában lévő Ingatlanon a feniiekben leirt Project megvalósításéútoz sztikséges
ellenori feladatainak óllatásával' amely megbizást a Megbízott elfogadja'

A műszaki ellenőr által e|Iátandó feladatok
Mesvalósítás időszaka

o

A vállalkozó (kivitelező)

á|ta| összeállított részletes építésiiitemtervek felülvizsgálata'

előterj esztése Megbízó felé j óvahagyásra'

o A
o

kivitelezés ütemének folyamatos ellenőrzése, 5 napnál hosszabb lemaradás esetén
Megbízó értesítése,15 napnál hosszabb lemaradás esetén azorlalí javaslattétel
Megbízó felé a szükséges intézkedésekre'
A kivitelezési munkák ellenőrzése, felülvizsgálata annak, hogy a beépítettanyagok és a
munka minősége megfelel-e a terv és a vonatkoző szabvÍnyok szerinti előírásoknak.
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. A műszaki szükségességből felmerülő

pótmunkák, valamint a kivitelező áItaljavasolt
módosítások feltilvizsgblata, javaslattétel Megbízó felé azok elfogadására vagy
elutasítására.

o
o
o

Kivitele ző áItal benyújtott szám\ák ellenőrzése, a teljesítések igazolása.
JavaslattéteI aMegbízó felé a pótmunkák elfogadásáravagy elutasítására.

A műszaki tartalomban előirt minőség teljesítése érdekébena minőségbiztosítási tervben foglaltak végrehajtásának ellenorzése, Megbíző érdekkörének megfelelő folyamatos helyszíni műizaki ellenőrzés végrehajtása, részvétela szükséges ellenőrző
méréseken(nyomáspróbákon), a szükséges eltakarás előtti és gyártáskozi ellenőrzések
elvégzése. Az ellenőrzések tényénekés eredményének minőségbiztosítási tervnek
me gfelelo dokumentálása.

o Az
jo

építésinapló rendszeres ellenőrzése és ellenjegyzése a Megbizőval egyeztetett

gkörnek megfelelően:

o

Megbízott minden, a tervektől eltérő megoldásokra vonatkoző, szerződéses kérdéseket
erinto (p1. határidő módosítását maga után vonható), illetve pénzngyi követ_
jogosult
kezményekkel járó esetben csak Megbízoval történo előzetes egyeztetés után
naplóbejegyzést tenni. KizarőIag műszaki jellegű, az elfogadott tervek szerint
mógvalósi1ándó, de nem megfelelően végzett munkákra vonatkozóan Megbiző
önállóan is jogosult naplóba torténő beírásra.

o

Megbízott képviselőjeként a kivitelezés folyamán rendszeres helyszíni ellenőrzés.

A műszaki átadás-átvétel ellenőrzése

o A

beruházás végső múszaki és hatósági átadás-átvételének ellenőrzése. Megbizott az
ellenőrzés eredriényérol írásban tájékoztatjaMegbízőt. Megbízott általjavasolt átvételt
Megbízó visszautasíthatj a.

o A szerződésbetrögzítettparaméterek teljesítésétigazolő mérésekellenőrzése'
o Azelozőek a\apján javaslattétel a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére.
o A sziikséges szakhatósági és közműszolgáltatói ellenőrzések megtörténtének és az
üzemeltethető

o A

sé gre

vonatkozó nyi l atkozat ok

b eszerzé sének e l l enorzés e.

hiba- és hiényjegyzék összeállítása, intézkedésa hibak kijavításara, a hibajavítás

ellenőrzése.

o Javaslattétel Megbíző feIé az átadás-átvételi eljárás \ezárásáta.
o Az egy éves garanciális eljarás megszervezése, lebonyolítása és jegyzőkönyvének
elkészítésea helyszínen.

2.

Személyi feltételek

Me gb

ízott az

e\őző e\<ben

ré szlete
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me gfe

le

1

ő tapasztalattal és j o gosultsággal

rendelkező módon végzi.

Megbízott a Megbízőva| egyeztetett mértékben rendelkezik intézkedésijogkönel (Megbízót
érintő naplóbejegyzések haladéktalan továbbítása Megbízó számára, naplóba történo beírás
Megbíző nevében.)'
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3.

A Megbízó á|ta|blztosított szolgáltatások

o
o
o

Jelen szerzódés teljesítéséhezszükséges Megbízói adatszolgáltatások, dokumentumok,
dokumentációk biáosítása.

Megbízott felkéréséreMegbiző részvételea személyes bekapcsolódását igénylő
minden megbeszélésen,konzultáción, amelyeket a megbizott igényel, és amelyek a
megbízás telj esítéséhezszükségesek.

a

Megbízott tevékenységéhezsziikséges állásfoglalások, döntések,
jőváhagyások biztosítása az előterjesztéstől számított 7 (rendkívüli esetben 3) napon

Megbízó álta|
belül.

4.

Megbízási díj

A

műszaki e1lenőri feladatok ellátásanak fedezetéül szolgáló megbízási díjat Megbízott a
műszaki átadást követő en j o go sult szérnlánru.

A díj 400.000,_ Ft

+

ÁFA, összesen 500.000,- Ft azaz

ótszázezer forint.

Megbíző Megbízott jo}o' számlak<jvetelését a szár:;/rakézhezvéte|étőI számított 5 napon belül
megbízott Budapest Banknál vezetett 10102543-78789100átutalással egyenlíti ki.
számlájára
0 1 000005 sz'
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5.

Megbízás időtartama és határidők

Jelen MegbizásiSzerződésben ógzített feladatokat Megbízott az 1. pontban körülirt benlházás
miiszaki átadás-átvételi eljárás Iezárásának időpondáig látja el.

A műszaki

6.

átadás _ átvétel kitűZött határideje

:20II' június 15'

Egyéb feltételek és kikötések

Megbízott saját hatáskörében hozott döntésekért felelősséget és garanciátváLlal.

A kivitelezési munkákat amagyat szabványok előírásainak megfelelően kell elvégezni.
Megbízott a jelen szerződés a\apján rá háruló feladatok teljesítéséhezMegbízőhozzájánulásával és a sqát díja terhére közreműködőt vehet igénybe, kinek magatartásáért, mint sajátjáért
felel' Ha Megbízott a Megbízó hozzájaru|ása nélktil vesz igénybe közreműkodőt, Megbízott
felelminden olyan kárért, ami emiatt nem következett volna be.

Ha Megbízott szükségesnek tartja módosítások kezdeményezését,amelyek a beruhÍzást
befolyásolj tk, azt köteles aMegbízőva| előzetesen jóváhagyatni.

Amennyiben a beruházás megvalósítása a Megbíző döntése alapján szüneteltetésre. vagy
leállításra kerül, úgy Megbízott jogosult az addig e|végzett tevékenységeknekelkészítésellenértékéta jelen Megbízási Szerződésben rögzített elszámolási elvek alapján elszámolni.
Ilyen eset bekövetkezése esetén Felek a jelen szerzódésben foglaltak végrehajtásáú' szuneteltetik, és a beruházás ujtaindítása esetén a szerződést a folytatás körülményeinek megfel

elően aktualízáIj ák és módo sítj ak.

Megbízott, a szerződés időtartama alatt a Megbízó érdekében jétr eI, képviseli azt és a saját
hatáskörében hozott döntésekért felelősséget és garanciát vállal.
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teljesítésesorán
Megbízott vállalja, hogy jelen Megbízási Szerződésben rögzített feladatok
sztikséges mértékben
tudőmására j.'tott infJrmációkat csak jelen megbizás te|1esítéséhez
előzetes írásbeli enMegbízó
használja fei, az iz1etí adatokat, titkokai megőrzi és kízérőIag
gedélyével ad ki információt harmadik személynek'
A szerződésben nem érintett kérdésektekintetében a Ptk. és a vonatkoző jogszabá|yok az
irányadóak.

erősebb minden szóbeli,
Jelen Megb ízási Szerzodés teljes körű megállapodást testesít meg és
vagy javukra történt
vagy írásós értelmezésnél,javáslat náI, vagy közlésnél' amely a Felek á|tal,
illetve történik.
felmertilő
Felek megá1lapodnak, hogy jelen Megbízási Szeruődéssel kapcsolatban esetlegesen
Ennek
rendezni.
meg
vitás kérdésekete1sősorbá""gy-ás koz<itti megállapodással kísérlik
jelen szerződésből, vagy azzal
sikertelensége esetén bármely-vita eldöntésére' amely a
vagy értelmezésével
összefiiggésben, annak megszágésével, megszűnésével, érvényességével,
szabályai szerint.
kapcsoláiban keletkezik, Fe"lek álavetik magukat a bírósági eljarásnak annak

A jelen

szerződést

a

szerzódő Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben

egyezőtírták aIá.

Fülöpszállás

201 1'február 28.

KAro9l uAgzuó

4

^',!i:ri#i?:#;1:iir;
Megbízott

