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MEGBLZ^SI SZERZÓoÉs

rnúszaki el lerrőri feladatok ellátására
amely létrej ött egyrészről :
Név:Fülöpszál\ás Község Önkormanyzata, képviseli: Cseh Szakáll Sándor polgármester
Cím:Fülöpszállás Kossuth u. 2.
továbbiakban mint,, Megbízó "
másrészről : Kaposi Lász|ő
Székhely: Kiskőrös Kisfaludy u. 2'
Cégj egyzék szám: ME-ÉII_MÉKo: -ooo 03 l2O12
ME-MII-MÉK o:-ooo 03 l20I2
továbbiakban mint,, Megbízott'
(továbbiakban együttes en,, F e l ek' )
között 20II. február 28-ánaza|ábbiak szerint:

Megbiző megbízza a tulajdonában lévo, természetben a Fülöpszállás, Petőfi S.u.10. sz. alatti
ingatlanon, hrsz: 595. , (továbbiakban 'Ingatlan') megvalósítandó Integrált Közosségi
Szolgáltató Tér kialakítása

EMVA

2068169670 egyedi azonosító jelzésű projekt

(továbbiakban "Project') megvalósításához, rendeltetésszerű üzemeltetésének megkezdéséhez
szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátásával a jelen Megbízási Szerződésben rögzített
feltételek szerint.

A jelen okirattal a
következőkben

szerződő Felek tanúsítják és kijelentik, hogy egymás kőzőtt a
állapodnak meg:

1. Megbízás tárgya
Megbízó a jelen szerzodésben megfogalmazott feltételek alapjár megbizza Megbízott-tat a
tulajdonában lévő Ingatlanon a ferrtiekben leirt Project megvalósitásához szükséges műszaki
ellenori feladatairrak ellátásával, amely rnegbízást a Megbízott elfogadja'
A műszaki ellenőr által

el]rátandó feladatok

Megvalósítás időszaka

o

A vállalkozó (kivitelező) által összeállított részletes építésiütemtervek felülvizsgálata,
előterj esztése Megbízó felé j óvahagyásra.

o A

kivitelezés ütemének folyamatos ellenőrzése, 5 napnál hosszabb lemaradás esetén
Megbizó értesítése,15 napnál hosszabb lemaradás esetén azowtali javaslattétel
Megbiző felé a sztikséges intézkedésekre.

o

A kivitelezési munkák ellenőrzése, felülvizsgálata

arurak, hogy a beépítettarryagok és a

munka minősége megfelel-e a tetv és a vonatkoző szabványok szerinti előírásoknak.

o A műszaki

szükségességból felmerülő pótmunkák, valamint a kivitelezó áIta|javasolt
módosítások felülvizsgálata, javaslattétel Megbízó felé azok elfogadására vagy
elutasítására.
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o
o

C
C

igazolása'
Kivitele ző általbenyújtott számlak ellenőrzése, a teljesítések
elutasítására'
Javaslatt étel aMegbízó felé a pótmunkak elfogadásáravagy
tervA műszaki tartalomban előirt minőség teljesítése érdekébena minőségbiztosítási foben fogtaltak végrehajtásának ellenőrzése, Megbiző érdekkörének megfelelő
részvétela szükséges ellenőrzo
lyamato-s helyszínl műizaki ellenorzés végrehajtás a,
és gyáfiásközi ellenőrzések
méréseken (nyomáspróbákon), a szükségeseltakaras előtti
tervnek
elvégzése. Az ellenőrzések tényének Éseredményének minőségbiztosítási
megfelelő dokumentálása.
Az építésinapló rendszeres ellenőrzése és ellenjegyzése a Megbízőval egyeztetett
j ogkörnek megfelelően:
szetződéses kérdéseket
Megbizott minden, a tervektől eltérő nregoldásokra vonatkoző,
pénzügyi követérintő (p1. hataridő módosítását ^ugu után vonható), illetve
után jogosult
egyeztetés
kezményekkel jaró esetben csak Megbiáoval történő.előzetes
jellegű, az elfogadott tervek szerint
naplóbejegyzést tenni. K\zarő|ag ilűszaki
vonatkozóan Megbízó
megvalósítandó, á. nem megfJlelően végzett munkákra
önállóan is jogosult naplóba történő beírásra'

o

ellenőrzés'
Megbízott képviselójeként a kivitelezés folyarnán rendszeres helyszíni

a

az
végső műszaki és hatósági átadás-átvételérrek ellenőrzése. MegbízotI
javasolt
átvételt
által
ellenorzés ered'íJ,'yérő1 írásban tqékoitatjaMegbízőt' Megbízott
Me gbiző vi s szautasíthatj a'
A szerződésb enfigzítettparaméterek teljesítés étigazolő mérésekellenőrzése'
Az előzőek a|apján javaslattétel a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére'

o

A

o A beruházás
o

o

és az
szükséges szakhatósági és közműszolgáLtatői ellenőrzések megtörténtének
ellenorzése'
üzemeltetúetőségre vonatkozó nyilatkozatok beszerzésének
A hiba- és hiányjegyzék összeállitása, intézkedésa hibák kijavítására, a hibajavítás
e1lenőrzése.

o Javaslattétel Megb iző felé az átadás-átvételi eljárás |ezárásáta'
o Az egy éves garanciális eljárás megszervezése' lebonyolítása és jegyzokonyvének
elkészítésea helyszínen.

2.

Személyi feltételek

3.

A Megbízó által biztosított szolgáltatások

a\attal és j o gosultsággal
Megbízott az előzoekben részlete zett feladatokat megfelelő tapaszt
rendelkező módon végzi.
j ogkörrel (Me gbízót
Megbízott a Megbízóval egy eztetett mértékben rendelkezik intézkedési
naplóba torténő beírás
érintő naplóbej egyzések nítuaena* továbbítása Megbíző számára,
Megbízó nevében').

o

dokumentumok,
Jelen szerzodés teljesítéséhezszükséges Megbízói adatszolgáltatások,
dokumentációk bizto sítása'

o
o

igénylő
Megbízott felkéréséreMegbízó részvételea személyes bekapcsolódását
és amelyek a
min&n megbeszélésen, konzultáción, amelyeket a megbízott igényel,
megbizás telj esítéséhezsztikségesek'

Megbízott tevékenység€hez szükséges állásfoglalások, döntések,
előterjesztéstól számított 7 (rendkívüli esetben 3) napon
;orrínugyarok biztosítíru*

Megbízó

áItaI

a

belül.

4.

Megbízási díj

megbízási díjat Megbízott a
műszaki ellenőri feladatok ellátásanak fedezetéül szolgáló
műszaki átadást követően j o gosult szám|ázni'

A

A díj 300.000'- Ft

+

ÁFA, összesen 375.000,- Ft azazhiromszáz|tetvenötezer forint'

számított 5 napon belül
Megbízó Megbízott jogos számlakövetelését a szárriakézhezvéte|étóI
vezetett IaI02543-78189700'
átutalással egyenlíti ki. A megbízott Budapest Banknál
0 1 000005 sz. szttm|ájára

5.

Megbízás időtartama és határidők

Megbízott az 1' pontban körülirt beruházás
Jelen Megb ízási Szerződésben rogzitettfeladatokat
g
a el'
műszaki átadás- átv ételi e lj árás Iezár ásának i dőpo ntj ái l átj

A műszaki

6.

átadás

- átvétel kitűzott hatarideje :20II. augusztus

31.

Egyéb feltételek és kikötések

és garanciat válial'
Megbízott saját hatáskörében hozott döntésekért felelősséget
kell elvégezni.
A kivitelezési munkák at amagyar szabványok előírásainak megfelelően

teljesítéséhezMegbízőhozzájáruláMegbízott a jelen szeruődés a?apján rá háruló feladatok
kinek magatartásáért' mint sajátjáért
sával és a sqátdíja terhére közróműködőt vehet igénybe,
vesz igénybe kcjzreműködőt' Megbízott
felel. Ha Megbízott a Megbíző hozzájáru|ása nélktil
volna be.
felelminden ólyu'' kárért, ámi emiatt nem következett
amelyek a berrrházást
Ha Megbízott szükségesnek tar1ja módosítások kezdeményezését,
jóváhagyatni.
uerotvaJotj ák, aztkötelés a Megbízóval előzetesen
döntése alapjan szürreteltetésre' vagy
Amennyiben a beruh ázás megvalósítása a Megbiző
tevékenységeknek elkészítéselleállításra kerül, úgy Megbízott jogosu,t az addig elvégzett
eiszámolási elvek aIapján elszámolni'
1enértékéta jelen Megbízási Szerződésben rögzltett
foglaltak végrehajtását szuIlyen eset bekövetkez?se esetén Felek a jeleir szerzodésben
a folytatás körülményeinek megneteltetik, és a beruh ázás iljraindítása esetén a szeruődést
felelően aktudrizáIják és mó do sítj ák'
jár el, képviselí azt és a saját
Megbízott, a szeruődés időtartama alatt a Megbízó érdekében
vállal'
hatÁkorében hozott döntésekért felelősséget és garanciát
feladatok teljesítése19rán
Megbízottvállalja,hogyjelenMegbízásiSzerződésben rogzített
jelen megbízás teljisítéséhezszükséges mértékben
tudómására jutott információkat csak
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használja fel, az iiz1eti adatokat, titkokat megorzi és kízárőIag Megbízó előzetes írásbeli engedélyével ad ki információt harmadik személynek'
jogszabáLyok az
szeruődésben nem érintett kérdésektekintetében a Ptk. és a vonatkozó

A

iranyadóak.
Jelen Megbizási Szerződés teljes körú megállapodást testesít meg és erősebb minden szóbeli,
vagy írásJs értelmezésnél,javaslatnál,vagy közlésnél, amely a Felek á|tal,vagyjavukra tör1ént
illetve történik.

Felek megállapodnak, hogy jelen Megbizási Szerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő
vitás kérJéseket elsősorban egymás közötti megállapodással kísérlikmeg rendezni. Ennek
sikertelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerzodésből, vagy azza|
összefiiggésben, annak megszágésével, megszűnésével, érvényességével,vagy értelmezésével
kapcsoláiban keletkezik, Felek álávetik magukat a bírósági eljárásnak annak szabályai szerint.

A jelen

szerződést

a

szerződő Felek elolvasták, értelmezték' és mint akaratukkal mindenben

egyezőtírtákaIá.

Fülöpszállás 20

11

.február 28.
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Cseh Szakáll
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KAPogl tÁgztó
épft.éai műczaki el\cnőr
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Kis,iírög, KioÍaludy u. 2.
\dógzám: 61490 833-3-23

Kaposi Lász|ő
Megbízott

