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mint Megbiz6 (a tovtibbiakb an ,,Megb[26,,), misr€szriil

N6v: Waste Control Kft.Sz6khely: 3535 Miskolc, Solt6sz Nagy Krilmrln u. ll7.
Cegtregyzeksziim: 05 09 015009
Banksz6mlasz6m: 10918001-00000093_92470006
Ad6sz6m: 14159578-2-05
K6pviseli: Szab6 Viktor tigyvezetriTelefon: +36-20-575000,

mint Megbizott (a tov6bbiakban uMegbfzott'), a tov6bbiakban egytitt esen: ,,Felek,, kozottalulirott helyen 6s napon az ar/}Jbi feltEtelek mellett:

I. Aszerzfidfis tfrrya

1' Megbizl megbizzaMegbizottat a ToP-3.2.1-16-Bo1 -2017-0004ii azonositri szrlmri
,,Energetikai korszeriisft6sek: Polgrlrmesteri Hivatal 6s Sportcsarnok,, (a tovdbbiakban:Projekt) megval6sitiisiival kapcsolatos miiszaki ellen6ri feladatok elliitiisrival, ezen behil aProjekthez kapcsol6d6 mtiszaki ellenSri tev6kenysdg ell5t6sriv al az epitorpari kivitelez6si
tev6kenysdgrol sz6l6 19112009. (Ix.15.)_Kor-. ."na.6t @ bvdbbiakbai: Rendelet;, valamint
aTli:i"rymvezet alakftas6r6l 6s v6delm6r6l sz6l6 tgil.eviLXxvIII. t6rv6ny eloirtisainak
megreleloen.

2' Megbizott a kivitelezdsi tevdkenys6g teljes foly amatitban el6segiti 6s ellen6rzi avonatkoz6 jogszabiiyok, hat6s6gi eloirrisok, siabvrinyok, szerzodlsek 6s a kivitelez6sidokument6ci6 betartrisitt. Az 6pitieto, megrendelo helyszini megbfzottjak6nt elsdsorb an az6pit6s szakszeriis€gedrt,terv szerinti, eloirt k,iltr6gk"."ten beltili m"gratosit its1ertfelelos 6s azebben a feladatk<irben megbizott szolgiiltat6nak ,iind., szakiriinybJn uiztositani kell mtiszakiszakrigank6nt a megfelell tapasztalaital, vdgzettseggel el6irt szakmagyakorl6si feltdtelekkel
rendelkezo mriszaki szakembereket.

3 Megbizott rl'sztvesza vonatkoz6 projektben, mint miiszaki szakertla szaktertiletenkdnt
illetdkes szemdlyekkel, valamint a tiimogat6 szervezet fel6 a palyinat ziro besz6mol6j6nakelfogadasiiig a mriszaki szakdrtelmet biztosida, az onkorm 6nyzat, mint kedv ezm1nyezett
nev6ben.



1. resz - PolgSrmesteri Hivatal energetikai korszerfisit6se

o homlokzatok h6szigetel6se I 8 cm vastag polisztirolhab (Austrotherm AT H80, vagy azzal egyendrt6kii, hovezetdsi

tdnyezo min. 0,040 WmK)
o lflbazat hriszigetel6se 18 cm vastag extrud6lt polisztirolhab (Austrotherm XPS TOP P, vagy azzal egyen€rtdki,

hovezet6si tdnyezo min. 0,040 WmK)
o r6szleges homlokzati nyil6szdr6 csere: mtianyag tokszerkezetff nyilisz6r6k, h6rom r6tegf iivegez6s

o zilr6ftid6m ut6lagos h6szigeteldse A vasbetonlemez fiiddm fels6 sikj6ra a padl6st6rben 24 cm vastag sz6las

szigeteloanyagri hoszigetel6s keriil (Knauflnsulation MPE terhelhetS kozetgyapot, vagy egyendrtdkri, hovezet6si

tdnyezb min.0,040 WmK)
. napelemes villamosenergia rendszer telepit6se : 185 db napelem (JA Solar JAP60S0I-27015C, vagy azzal

miiszakilag egyendrt6kii, min. 2'70 Wp teljesitm6nnyel, IEC 61215, IEC 61730 megfelelossdg, teljesitm6ny
garancia: minimum 20 6vre, minimum 80%).49,95 kWp risszteljesitm6nnyel

2. r6sz - Marosi lstvin Sportcsarnok energetikai korszerfisit6se

o homlokzatok hoszigetel6se I 8 cm vastag polisztirolhab (Austrotherm AT H80, vagy azzal egyen6rt6kii, h6vezet6si

tdnyezo min. 0,040 WmK),
o rdszleges homlokzati nyil6szilLr6 csere

. lapostet6k ut6lagos h5- 6s vizszigeteldse szigetel6se: 6sviinyi sz6las hoszigetelds 50x 50 cm-es raszterben, 20 mm-

es furat6tm6r6vel, csapad6kviz elleni szigetel6s

. napelemes villamosenergia rendszer telepit6se: 174 db napelem (JA Solar JAP60S0I-270/SC tipusri, vagy azzal

miiszakilag egyen6rtdkti, min. 270 Wp teljesitmennyel, IEC 61215, IEC 61730 megfelel6ssdg, teljesitm6ny

garancia: minimum 20 6vre, minimum 80o/o).46,98 kWp dsszteljesitm6nnyel
o akad6lymentes r6mpa 6pit6se, a folyos6n taktilis jel kdszit6se, valamint mozgiiskorl6tozott WC kialakit6sa

4. A projekt keret6ben Megbiz6 a k6vetkezo tev6kenys6gek megval6sitdsifi tewezi a
cdltenileten:

II. Megbizott feladatai 6s felel6ss6ge

1. A Megbizott feladata a Projekt soriin felmeriilo mtiszaki ellen6ri feladatok ell6t6sa 6s

szak6rtoi segitsdgnyfjt6s a Projekt kiil6nb6zo szakaszai sor6n, ennek keret6ben ktildn<isen:

1. 1. kcizremtikodds a kivitelez6s k<jzbeszerz6s6ben;
I .2. a munkateriilet 6tad6s-5tv6teli elj 6r6s6nak lebonyolit6sa ;

1.3. a kivitelezdsi munk6k helyszini ellenorz6se, feliigyelete (koordiniici6,
kapcsolattart6s);

1.4. egyiittmrikcid6s a leend6 iizemeltet6vel, a szakfeltigyeletet biztosit6 hat6srigokkal,
a megval6sitSssal 6rintett i.izemeltetokkel, kezel6kkel, kcizremtikdd6s a

lebonyolit6sban;
1.5. a Vrillalkoz6 6ltal kezdem6nyezett tervm6dosit6sok, 6sszenisit6si javaslatok

v6lem6nyez6se;
1.6. a kivitelez6s soriin felmeriilt v6llalkoz6i tdbbletk<ilts6gek indokolts6g6nak

feliilvizsg6lata 6s v6lemdnyez6se;
1.7 . a v6llalkoz6i teljesft6sek 6s azok elsz6mol6srlnak ellen6rzese;
1.8. a sztiks6ges enged6lyek megszerz6s6ben val6 r6szvdtel;
1.9. a projekt befejez6s6t kovetoen a garanci6lis bej6r6sokon, 6s a fenntart6si

idoszakban az ellen6rz6seken val6 r6szv6tel;
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1'10' az epitesi napl6 ktilcin jogszabSlyo-kban meghathrozottak szerinti ellen<irz6se, abejegyzdsek 6s egy6b legyiotrinyver. arenjelyzese, illetrileg 6szrev6tele z6se, ahibriknak, a hiiinyosstigoknak, elter6seknek i epitesinapl6ban val6 feltiintet6se.

2' Megbizott ?z 6pitoipari kivitelez6si tev6kenys6g toviibbi r6sztvev6ivel kritelesegyrittmtikddni a kivitelez6si folyamatok megval6sitrisa Jiek6ben.

3' Megbizott a kivitelezdsi tev6kenys6g teljes folyamatriban el6segiti 6s ellen6rzi avonatkoz6 jogszabdlyok, hat6siigi el6irisof, szabv6n yok, ,.rr6d6sek 6s a kivitelez6sidokumentrici6 betartrisrit

4. Megbizott felel:
4-1. a kiviterez6si tervekben fograltak betartiis66rt,4'2' az epitesi napl6 vezetdse eietdn az6pft6si napl6 k6szenl6tbe helyez6s66rt,4.3. az epitesimunkatertilet iiad6s6ert,
4.4. az epitoipari kivitelez6si tev6kenys eg v egzesenek ellen6rz6s66rt,4'5' az 6pitmdnyek rendeltetdsszerii 6s biztonsiigo s haszniiatithoz sztiks6geskivitelez6si minris6g biZositrisri6rt

i;.u0.#"gbizott 
projekthez kapcsol6d6 feladatai a 3. pontban meghat frozott felel6ss6gi

5' 1' a beruh6ziis helyszfnein (hrsz:.7334, 8628/4) az epitiipaikivitelez6si tev6kenys6g,az 6pft6si-szerel6si munka szakszeriisdgdnek ellen6rz6se,
5.2. az 6pft6si napl6(k) ellen6rz6se, a bejegyz6sek 6s egy6b jegyz<ikdnyvek
_ ellenjegyz6se,6szrev6telez6se,
5.3. a hib6k, hiiinyossrigok, elt6r6sek feltiintet6se az lpitesinapl6ban,5'4' a mtiszaki,. illetve gazdasdgi sztiks6gessdg*i indokolt tewviitoztattisokkal

kapcsolatos javaslatok megt6tele az epiitet| rirro",5'5' a munkrik eltakar6sa el6ttLok mennyis6gi 6s min6s6gi ellendrzdse,5'6' azdttadis-6tv6teli, valamint azaktivdiini Jg,iraru* val6r6szv6tel,azokmegbfz6i
oldalr6l trirt6n6 k6pviselete

5'7' egyes dpftmdnyfajtrik miiszaki. teljesitm6ny-jellemz<iinek ellenorz6se, atechnol6gi6val 6sszeft.igg6 biztonsiigi ei<iilisok tetart6srinak ellen6rzdse,5'8' a bedpitett anyagok, LZsaerm6k.k e. berendez6sek megfelelos6g-igazol6sa,
megl6t6nek ellen6rz6se

5'9' az epitesi miiszaki ellen<iri feladatok elv6gzdsdnek dokumentril6sa az epitesinapl6ban
5. 10. m[iszaki k6rd6sekben a megbizod<int6seinek el<ik6szft6se,
5. 1 l. mriszaki k6rd6sekben javaslatt6tel (pl. szak6rto bevon6s6ra),
l. | 2. penzngyi el szrimoliisok, felm6r6sek ell en6rz6se,
5'13' a teljesitdsigazolfus kirillftrisa 6s - a foviilalkoz6 kivitelez6 6ltal megkiildcittteljesitdsr6l sz6l6 drtesitds kdzhezveteldtbl, vagy az 6tad6s-6tv6teli eljrir6slezitti.sirt6l szitmitott, szerzdd6sben meghatiirozott, de legfeljebb tizencitmunkanapon behil - az lpittetil, a flSvillalkoz6 kivitelezd r6sz6re t<jrt6nomegkiild6se,
5.74. a teljesftdsig azolfus rcigzft6se az epitesinapl6ban
5' 15' megbizoval az elobbiiendelkezditot .tter3 megallapodiis esetdn miiszaki igazol*skiiillitiisa,
5'16' a szerz6d6sben meghatirozott.vallalkoz6i dij ds a szitmlbzhat6 clsszegre tettjavaslat elt6r6se eset6n az erterls iriisberi indokol6sa



5.17. annak ellen6rz6se, hogy az 6pitm6nybe a tewezo itltal a kivitelez6si

dokument6ci6ban meghat6rozott, az Etv. 41. $-a szerinti, legal6bb az elvdrt
mriszaki telj esitm6nyti 6pit6si termdk szakszenien kertilt be6pit6sre

5.18. amennyiben az epitesi napl6ban tort6no rdgzitds mellett a tervezo t.Jtal a

kivitelez6si dokument6ci6ban megjeldlt 6pit6si term6k helyett a megadottal

azonos vagy anrtdl jobb teljesitmdny6rt6kri helyettesit6 6pit6si term6k kertilt
kiv6laszt6sra annak ellenorz6se, hogy az atewez6 j6vahagyiis6val es az epitteto

egyet6rt6s6vel t<irt6nt
5.19. rendszeres mriszaki ellen6rz6s, teljesitm6ny szerinti szitmla-igazol6s, 6pitdsi

napl6 ellen6rz6se, 6szrev6telek bejegyzdse, a beruhin6 folyamatos ti$ekoilatdsa

5.20. akivitelez6si tev6kenys6g r6sztvevSi kdzritti 6pit6s kdzbeni konzult6ci6kon val6

r6szv6tel, egyeztet6sek megtart6sa,
mtiszaki feli.ilvizs giilatban r 6szv 6tel
mriszaki ifiadds-tiveteli 6s iizembe helyez6si elj6r6sban r6szv6tel

mtiszaki be sz6mo 16 k elk6 szit6 s ehez adatszo I g6ltat6s

garancirllis feliilvizsg6lat megtartdsa, szavatoss5gi ig6nyek 6rvdnyesit6se,

annak feliigyelete, hogy a beruh5z6sok hat6ridore, illetve min6s6gi

krivetelm6nyeknek megfelel6en keriiltek elv6gz6sre, a biztons6gi el6ir6sok

betart6sa mellett.

Megbizott kiitelezetts6gei

1. Megbizottnak szakc6gtSl elv6rhat6, fokozott gondoss6ggal, a legiobb szakmai gyakorlat

szerint kell teljesitenie a megbizSst.

2. Megbizott kriteles minden, szakc6gtSl elv6rhat6 int6zked6st megtenni a Projekt

hat6rid6re tdrt6n5, mtiszakilag kifogrlstalan 6s kolts6geiben leggazdasilgosabb

megval6sit6sa 6rdek6ben.

3. Megbizott kciteles a munkav6gz6s teljes idotartama alatt sziiks6g szerint, de legal6bb

hetente egy alkalommal a munkateri.iletet szem6lyesen ellen6rizni. Megbizott

krizremrikod6 szakemberei kcitelesek 6szrev6teleiket megtenni, illetve jelenl6ttiket az

6pit6si napl6ban bejegyz6ssel rdgziteni.

3. A kivitelez6s folyam6n heti rendszeress6ggel, illetve sziiks6g eset6n rendkiviili
egyezteto megbesz6l6s kezdem6nyezdse a kivitelez6s helyszin6n a kivitelezovel, a

megbizo k6pviselete, valamint az egyeztet sek dokument6l6sa jegyzSk<inyvben, vagy

az epitesi napl6ban.

4. Megbizott m6s szem6ly kozremrikddds6t kizirllag Megbiz6 el6zetes irSsbeli

hozzdj irulirs6val veheti i g6nybe.

5. Megbizott hiba, hi5nyoss6g megfilapitds6r6l, a terv 6s a szerz6d6s szerinti teljesit6st

befoly6sol6 minden kdrtilmdnyrol kdteles Megbiz6t halad6ktalanul 6rtesiteni.

6. Megbizott koteles betartani Megbiz6 utasit6sait. Amennyiben Megbizott megit6l6se

szerint az adott utasit6s tirll6pi a szerzodes kereteit, vagy a Megbiz6 szakszertitlen

vagyjogellenes utasit6st ad, vagy azzal szemben egy6b fenntart6sa van, akkor azadott
utasitds kezhezveteletol szimitott 8 napon beliil - ha 6rdeks6relmet okoz akkor

haladdktalanul -, 6rtesitenie kell a Megbiz6t,feltitwardszletesen 6s indokoltanazadott
utasit6ssal szembeni fenntart6sait. Amennyiben a Megbiz6 az utasit6st a Megbizott

5.21.
5.22.
5.23.
5.24.
5.25.

III.
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6rtesit6s6ben foglaltak ellendre.meger6siti , a Megbizott - jogsz ab[lyi kivdtelekt6leltekintve - kdteles az ad,ottutasitrlsivdgrehajtani. "

7 ' Megbizottnak mindenkor lojiilisan, mint aMegbizomegbizhat6 tan6csad6ja , szakmirjaetikai 6s egy6b szabiiyai szerint, megfelel trrme"iot t*uritrru iell eljrirnia.Megbiz6 nev6ben kcitelezetts6get annak el6zetes irrisbeli hozzaj[ruldsa n6lktil nemv6llalhat.

7 ' Megbfzott 6s valamennyi a teljesitdsbe bevont k<izremtikddii szakembere titoktartiisikdtelezettsdggel tartozik a tr..r,id6r..l kapcsolaiuan.-tuaom6siira jutott valamennyiinformrici6, megoldiis, adat 6s dokumentum vonatkoz6s itbanaszerz6d6s id6tartama alatt6s annak teljesit6se utiin. Algqviben Megbfzo nem adja elcizetes iriisbelihozzajfirulirsiit, - jogszab6lyban el6frt k<itel"r"ttre'g tir6tel6vel - r"- a Megbizott, semk<jzremtikdd6i nem ktizcllhetnek a szerz<iddssil kapcsolatos, a fentiek szerintiinformrici6t harmadik szem6llyel, illetve nem hozhatj ik azokat nyilvilnossiigra 6s aszerzfides keretein kivril nem hasznrilhatjak fel u ,r"rrld6, t"r;"riter" .gtrib6l k6szitetttanulmiinyokat, terveket.

8' Megbfzott felel<is kcizremtikcidri szakemberei magatart isircrt6s cselekm6nyei6rt, minthaazok a Megbizott magatartiisa vagy cselekedetJi lettek volna. Megbfz6nak valamelyk<izremrikcid6 ig6nybev6telehez idott hozzajantlisa nem mentesiti Megb izolat aszeruild€s szerinti k0telezettsdgei 6s felekissdge al6l.

9' A szerzodds hatrilya alatt Megbizott es k<izremtik6d6 szakemberei nem vdgezhetnekolyan tizleti, gazdasdgi tev6kJnyseget, amely ,o*lo kapcsolatba kertilnek a projekt
kivitelez6sdben, megval6sitrisriban krizremrik<iio ,aluko)61*ul,rr,ilitJ1pa vagy azokbrirmelyik alvirllalkoz6ji'al, egy6b tcizremiik<id6j6v.i. rvr.guiroit ,.- u uinuruorokt6l,szallft6t6l, sem tv alvdllalkoi6kt6l vagy egy6b'kcizremtil<iaomol semmifajta el6nyt,szolgiitatitst nem fogadhat el.

10' MegbizS rogziti, hogy a 32212015. (x.30.) Korm. rendelet 27.$ (1) bekezd6sdnekmegfeleloen a Megbf z6 a szerz6d6s teljesitds6nek ellen<irzdse .oiio az epitesinapl6adatai alapjdn ellen(lrzi,logy u teljesitdsben csak a Kbt. l3g. g (2) 6s (3) bekezd6s6benfoglaltaknak megfelel6 alvrillalkoz6 veszrdszt, es az arviillalkozoiteljesftds ariinya nemhaladja meg a Kbt. 138. g (1) 6s (5) bekezd6sdfen 
-i"gnutarorott 

m6rt6ket.

I l ' Megbizott a kivitelez6si munkiikkal kapcsolatos peres iigyekben kdteles krjzremtik6dni.

12'Megbizott a kivitelez6si tev6kenyseg teljes folyamatriban el<isegiti ds ellen 6rzi avonatkoz6 jogszabalyok, hat6siigi 
"toiiarot, 

rrubr,i"yor., szerz6d6sek 6s a kivitelez.sidokument6ci6 beta-rtrisirt' Az6pit-tetri,.megrendel6 rr.iyrri"i megbizottjak6nt els<isorbanaz fpitds szakszenisegeert, terv szerintil eiloirt t oGgtereten beliili megval6sft i,.ircrtfeleltis €s az ebben a feladatkdrben.megbizott szolf[ltat6nak minde.'szakiriinyban(mdlydpftds 6s mdly6pit6si mtitilrgyak, f]-k<izmri.nirZry biztositani kell a megfelel6tapasztalattal, v6gzettsdggel eltiirt szakmagyakorlisi r.itet.t.tt.l rendelkezo mriszakiszakembereket.

l3' Jelen megbiziisi szerzldeskeret6ben megbizott rdszt vesza vonatkoz6 projektben, mintmriszaki szakerto, valamint a T6mogat6 Szervezet fel6 a p6ly6zat zaro'beizamol6j6nak

;'*ff#:'ig 
a mriszaki szak6rtelmeibiztositja, u, orto.- imyzat,mint kedve:zmenyezett



IV. Megbiztf jogai 6s kiitelezetts6gei

1. Megbiz6 a Projekt megval6sit6sa sor6n a sziiks6ges 6lllsfoglal6sokat megadja, a

d<int{seket meghozza 6s r6szt vehet a Megbizott iital kezdem6nyezett eliitrilsokon 6s

egyeztet6seken. Ezen tirlmenoen rendszeresen 6s folyamatosan ellenSrizheti a megbiz6s

teljesit6s6t.

2. Megbiz6 a Projekt megval6sititsithoz sziiksdges p6nziigyi fedezet titemezdsdr6l saj6t

hat6skcirben d<int, a penzigyi fedezet feletti rendelkez6si jogot nem adja 6t

Megbizottnak. A fedezet iitemez6s6n6l tekintettel kell lenni a frnansziroztisi forrrisok

el6rhetos6g6re 6s a szabtiyaira.

3. Megbiz6 koteles ir6sbeli 6s sz6beli inform6ci6szolgilltatitsra az adott int6zked6ssel

kapcsolatosan felmeriil6 t6makban.

4. Megbiz6 koteles Megbizott jelent6seinek feltilvizsgirlatira 6s j6v6hagy6sira.

5. Megbiz6 kdteles nyilatkozatt6telre feljogositott k6pviselSvel r6szt venni a Megbizott

5ltal szervezett koordiniici6s megbesz6l6seken.

6. Megbiz6 a v6llalkoz6k, sz6llit6k 6s szolg6ltat6k Megbizott 6ltal feltilvizsg6lt 6s

teljesit{si igazol6ssal ell6tott szimlfuit ellenSrzi, 6s j6v6hagy5s eset6n tov6bbitja a

KozremrikcidS Szervezetnek.

7. Megbiz6 koteles Megbizott rdszdre 6tadni Megbizott feladatainak ellitdsihozsziiks6ges

dokumenttic i6k re lev 6ns 16 sze it, kiil ono sen az alitbbiakat:

7.1. kivitelez6sre ir6nyul6 kozbeszerz6si eljSr6s aj6nlati dokument6ci6ja,

tervdokument6ci6val e gYi.itt

7.2. v6llalkoz6si szerzod6sek alapj6ul szolg6l6 nyertes ajirnlat,

7.3. v6llalkoz6siszerz6ddsek,melldkletekkelegytitt,
7.4. 6pit6si enged6lyek, iizemeltetoi,kezeloi,szakhat6s6gi el6ir6sok,

7.5. a Projektet 6rint6 tov6bbi alapdokumentumok relev6ns rdszei (pdlyazati

dokument6ci6k relev6ns r6szei, t6mogat6si szerzod6s)

8. Megbiz6 vizsgiihatja, hogy az osszefdrhetetlensdg elh6rit6sira tett int6zked6sek

megfelel6ek-e, eloirhatja tov6bbi int6zked6sek megt6tel6t 6s felsz6lithatja Megbizottat

az osszeferhetetlens6g megsztintet6s6re.

V. Aszerz6d6s id6tartama:

1. A megbizits id6tartama jelen szerzodls megkdtds6t6l a projekt zdr6 besz6mol6jSnak

elfogad6sSig tart.

2. Amennyiben a projekt meghosszabbit6sa v6lik sziiks6gess6, a mtiszaki ellenor a

meghosszabbitott t6mogat6si szerzodes hatSridej6ig, a zhro projekt el6rehalad6si

jelent6s elfogad6s6ig koteles az 6nkorm6nyzattal szerzSd6ses viszonyban 5llni.

3. Megbizott viilalja, hogy r6szt vesz a Projekt megval6sitSsa sor6n a mtiszaki 6tad6s-

6tvdteli elj6r6s folyamat6ban, valamint a Projekt fenntart6si idSszak6nak v6g6ig

szerzoddsdvel osszefi.igg6sben keletkezett muszaki k6rd6sekben rendelkez6sre 611.
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\zI. ASzerz6d6steljesit6se

I' Felek rdgzitik, hogy jelen szerzld.f 
.tdrgydt kdpezo projekt keret6ben Megbizo -kozbeszerzdsi elj6rrist kcivet6en - 6pit6si tiivt tivltetezesi szerzoddst krit.

2' Jelen szerz<id6s akkor tekinthet6 teljesitettnek, amennyibe n az alibbi felt.telekegyrittesen 6s teljeskrlnien teljestilnek:

2'1' Az 1' pont szerinti kivitelez6si szerzldesekben foglaltak marad6ktalanulmegval6sultak 6s a Projekt teljesit6s helyszindn a beirharasi ievetenys6gekmriszakilag 6s pdnziigyileg megval6sultak.

2'2' Rendelkez6sre 6llnak az epitesi szerzrid6sekben el<iirt, a kivitel ezb iiltalelk6szitend 6, Megbizott 6ltarl6vrihagyott dokumentumok.

VII. Fizet6sifelt6telek

1' Felek megiillapodnal,,,,,,,,,,,,,-< abban, hogy Megbizottat a megbizks teljesit6s66rt 2.165.000,-Ft+ 4p4, azazkettfimilliri_szr{zf,atvaniitezer forint + AFA megbizrisi dij illeti meg.

2' Az ajanlatkdrl az 
-ellenszolgriltatris risszegdt, teljesitdsig azolis alapjin, szirmlaellendben' u 

".'?.=o!?sben 
meghatirozott -Zdon gs ta.tatommal val6" teljesit6st6lszilmitott legk6sribb 30 napon bertil rrtutara*ur t.f 

"riti.
3' Ajrinlatk6r<i ezuton nyilatkozik, h:g, a sztiksdges pdnziigyi fedezet a t6mogat6siszerzodds szerint rendelkez6sre an- a megbilasi 'dr3, 

tiimogatiis szempontjiib6lelsziimolhat6 k<ilts6g6nek finanszi rozitsa t00 i-bana Top-3.2.1-16-Bol -2017-0004sszdmu elnyert pdlyazati fornisb6l tcirt6nik. A szerz6d6s, elsziimoliis 6s a kifizet6sp6nzneme: magyar foflt (HUF).. A 
. 
szrimlik ta-ogutat tartalmilnak kifizet6se a27212016' Korm' rendeletben, valamint u Ta-;;;asi szerzkd6sben szabilyozottut6fi nansziroziis keretdben trirtdnik.

4' Megbfzott a teljesit6ssel ar6nyosan jogosult 2 db rcszszhmla 6s I db v6gsz6mlakirillft6srira' A r6szszdml6k riamtasira- az dpitlsr kivitelez6ri ,r.rr,iJe.ben foglaltkivitelez6s mtiszaki megval6sul6siival uraryo.arl 
"i.lrro. min. 50 o%-os mtiszakik6sztilts6gn6l a megbiiasi szerzodes sooi-at, 75i)uos mtiszaki k6sziilts6gn6l amegbizrisi szerzodes 25%_6t jo gosult sz6ml inni.

A v6gszrimla ki6llitrisira, azai a megbizitsi szerz6d6s 25 o/o-6nzrk kisz6ml izitsira aProjekt sikeres mtiszaki ifiadds-iltvdteli eljrirds r.u""v"ritasiit kdvetoen kenilhet sor.

5' Megbfzott szrlml6in kdteles felttintetni a Projekt szitmait, megnevez6s6t, 6s aszerz<ld6sben el6irt, a munka azonositiisiiho, ,r,itreges, valamint a jogszab 6ly altalmegktivetelt egy6b adatokat. Ennek hirlnyriban 
" 

rtdgi';o a szitmli$nem fogadja be.

6' A szrimlik kifizet6se banki iitutaliissal t6rt6nik. A sz6mlik formiitumiira a magyar jogeloir6sai az ir6nyad,6k, azaz csak. olyan ,raai-iogad be a Megbizo, amelyikbefogad6srira a 
?agyarjog szab6lyai szlrint jogosult. A teljesit6sigazoliisnak a szimlamell6klet6t kell k6peznie.



V[I. A szerz6d6s felmondfsa

1. Felek meg6llapodnak abban, hogy a

6vi V. tdrv6ny (a tovdbbiakban:
kdtelezetts6g n6lktil, 30 napos

felmondhatja.

szerz6ddst a Polg6ri Torv6nykdnyvrol sz6l6 2013.
Ptk.) 6:278.$ alapj6n b6rmelyik fel, indokol6si
felmond6si id6 figyelembevdtel6vel, ir6sban

2. Rendkfvtili felmond6snak van helye srilyos szerz6d6sszeg6s eset6n. Srilyos

szerz6ddsszegdsnek min6siil kiil<in<isen, ha:

2.1. Megbizott szerzod6ses kcitelezetts6geit srilyosan vagy ism6telten megszegi

(srilyosnak min6si.il kiilonrisen az a szerzod6sszeg6s, amely a Projekt hat6rid6re

tdrt6nS me gval6 sul6s6t vesz6ly ezteti) ;

2.2. Megbizott 6sszerii hatarid6n beli.il nem tesz eleget Megbiz6 felsz6litiisnak,

ho gy kdtelezetts6 geit szerzod6 ss zerien telj e sitse ;

2.3. Megbizott ism6telt felsz6lit6s ellen6re nem teljesiti a Megbiz6 6ltal adott

utasit6sokat;

2.4. Megbizott fizet6sk6ptelenn6 vrllik, csod-, felsz6mol6si, v6gelsz6mol6si

elj6rris indul vele szemben, felfiiggeszti gazdasiryi tev6kenys6g6t, besziinteti

kifizet6seit;

2.5. Megbizott megs6rti jelen szerz6d6s III.11. 6s a IV.8. pontjaiban foglaltakat.

3. Felmond6s eset6n Felek elsz6molnak egym6ssal 6s Megbizott kdteles minden, a

projekttel kapcsolatban n6la l6vo adatot, iratot, adathordoz6t, cimjegyzeket, stb., annak

l6sztiltsdgi 6llapot6t6l fliggetleniil a Megbiz6nak t6telesen 6tadni. Kdteles tov6bbri

minden szi.iks6ges jognyilatkozatot megtenni a projekt Megbiz6i vagy m6s Megbizotti

folytat6sa 6rdek6ben.

4. Rendkiviili felmondtis eset6n Megbiz6 a Megbizott k<ilts6g6re maga vegzi el a jelen

szerz6d6 sben fo glalt feladatokat, v agy azokat harmadik szem6llyel elv6 geztetheti.

IX. Szerz6d6stbiztosit6mell6kkiitelezetts6gek

1. Amennyiben Megbizott jelen szerz6d6sben meghatitrozott valamely kotelezetts6g6t

nem teljesiti az eloirt hataridoben, vagy mulaszt6s6val a Projekt hat6ridoben t<irt6n6

megval6sul6s6t vesz6lyeileti, k<rteles a k6sedelem fenn5ll6sa alatt kdsedelmi k6tb6r

megfizet6s6re. A k6sedelmi kdtb6r m6rt6ke a k6sedelemmel 6rintett r6szteljesitds neff6

ellen6rt6k6nek lo/o-a naponta, de legfeljebb a szerzod6s nett6 6rt6k6nek l1oh-a. A
kotb6rig6ny a kdsedelem napj5n v6lik esed6kess6.

2. Amennyiben Megbizott jelen szerzSd6sben meghatirozott valamely kdtelezetts6g6t

nem szerzod6sszenien teljesiti, a Megbiz6 hib6s teljesit6si kotb6rre jogosult a hiba

beje1ent6s6t6l, annak kijavit6s6ig terjedo id6szakra. A hib6s teljesitds miatti kdtb6r

m6rt6ke a k6sedelemmel 6rintett rdszteljesit6s nett6 ellen6rt6k6nek lo/o-a naponta de

legfelj ebb a szerzodes nett6 6rt6k enek | 5o/o-a.



3' Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a Megbizottnak felr6hat6 k6sedelemel6ri a 15 napot, ds Megbizott afiegbizo iiasueti felsz6litrisa ellen6re k6sedelm6t nemhozza be, a teljesit6st a Megbfzott t iuaiauot erea<iln-meghifsultnak kell tekinteni, 6sMegbizl jogosult a szerzodest azonnali hatdllyal f"lmondani. Ebben az esetben aMegbfzott meghirisul6si k<jtb6rt k<iteles fi zetni.

A felek a szerzbdes teljesft6sdt akkor tekintik meghirisultnak, ha- a Megbizott aterjesitdst jogos, m6lt6nyolhatiok n6lkril ,,,"gtagualu- Megbizott a szerz(5d6st jogellenesen felmondja vagy att6l jogellenesen elill- a szerz6d6s teljesft6se a Megbizott drdekkdr6ben felmertilt okb6l ellehetetlentil- Megbizott ellen cs6d-vagy felsz6moliisi elj6nis, vagy v6gelsziimol6s indul.

4' Megbizo kdtb6rktivetel6sdt irdsbeli felsz6litris ritjrin drv6nyesftheti, melynek Megbizott
koteles 8 naptiiri napon beltil marad6ktalanul eieget tenni. Amennyiben Megbfzott afelhivris k€zhezvdtel6t kcivetti 3 napon beliil drdemi - indoklissal 6s bizonyftdkokkal
aliilitmasztott - kiment6st nem tesz, akkor a kcitbdrk<ivetel6s Megbizott rcsz6r6l
elismertnek tekinthetri 6s ezzer besz6mithat6v6 vrilik.

5. Megrendel6 jogosult a k6tb6rt meghalad6 k6r6nak 6rvdnyesitdsdre is.

X. Ertesit6sek

1' Amennyiben a Szeru6d6s szerint valamely 6rtesft6s vagy miis iriisbeli dokumentiici6megkiild6s6re hattirid6t szabtak, a hatiridi' betartottnak tekintend<i, ha azta hat6ridoutols6 napjrin 24.00 6rriig t6rtivev6nyes, ajrinlott krildem6nykdnt feladtrik.

2' A sz6beli k<izl6seket ut6lagosan, indokolt k6sedelem n6lktil iriisban meg kell enisiteni.Sz6beli kcizl6sekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt itolagiriisba foglaltrik.

3' Megbfz6nak megfelel5 idoben at kell adnia a Megbizott resz1re a szerzbd3steljesitds6hez sztiks6ges 6s rendelkezds6re rill6 informdci6kat es/vagy dokumentiici6t.Megbizott kciteles az igy kapott dokumentumokat a szerz6d6s megsztin6sekorvisszaadni Megbfz6nak

lVlegbizott kapcsolattartrisra kijeldlt szem6rye 6s er6rhet6s6ge:N6v: Szab6 Viktor
Postacim: 3529 Miskolc, Solt6sz Nagy Krilm6n u. l l7.Telefon: 06 20 5750009
E-mail: Szabo.viktor@creditinform.hu

Megbizott t€szetolmtiszaki ellenSrzdsbe bevont szakemberek list6j6t jelen szerz6d6s 1.fliggeldke tartalmazza. Abban az esetben , ha a.ruk"-b.."k szem6ly6ben viiltoziisktivetkezik be, ennek- tdnydtMegbfzott kdteles rvreguirJ re b av[ltozas bekcivetk eztet6lszimitott 5 napon beltil ir6sban jelezni

lvlegbiz6 kapcsolattartrisra kijekllt szemdlyei 6s el6rhet6s6gek:Ndv: Friklyrine Krirti Eva
Postacim: ozd v6ros 0nkorm6ny zata- 3600 ozd, viiros hin ter r.Telefon: 06-48-574-10014230

4.

5.

6.

E-mail: faklyane@gzd,hu



XI. Egy6b rendelkez6sek

1. Feleknek minden er6feszit6st meg kell tennie, hogy targyaliisos riton rendezzenek a

SzerzSd6ssel kapcsolatban bdrmely vit6t, amely kdzotttk felmeriil.

2. Ameruryiben vit6s tigy mertilt fel, a szerzod6 Felek ir6sban 6rtesitik egym6st a vit6s iigyre

vonatkoz6 vdlem6nyiikr6l, valamint az 6ltaluk lehets6gesnek tartott megold6sokr6l.

B6rmelyik F6l k6rheti, hogy a vita rendezdse c6lj6b6l egyeztessenek. Amennyiben a
targyal6sos rendez6sre ir6nyul6 kisdrlet nem sikeres annak megkezddsetol szhmitott 30

napon beliil vagy a rendez6si kdr6sre a F6l nem viilaszol 6rdemben 30 napos hataridon

beliil, b6rmely F6l jogosult a vita rendez6se 6rdek6ben a szerzodlskdt6s helye szerint

illetdkes J6r6sbir6s6ghoz fordulni.

3. A Szerzod6sre, annak 6rtelmez6sre 6s teljesit6s6re, vagy azzal osszefiiggo b6rmilyen

cselekm6nyre a magyar jog azirinyado.

4. Jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben a Ptk. szabdlyai az iri,rl,yadok.

Jelenszerz6d6s 10 szitmozott oldalb6l 6ll, k6sztilt 4 p6ldanyban magyar nyelven, melybol I
p61d6ny Megbfzottat, 3 p6ldany Megbiz6t illet meg.

,2019. m6rcius 21.Ozd

4 ,r{l,Lrco^,--,,zw
Szab6 Viktor tigyvezeto

MegbizottMegbizo
J aniczakD6vid poft6ffiestet -''
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