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Ndv:
Szdkhely:

mint Megbizott (a tovdbbiakban "Megb[zott"), a tovfbbiakban egytttesen: ,,Felek'kozott
alulirott helyen 6s napon az alftbbr feltdtelek mellett:

I.

A.szerzfdfls tfrgya

1.

Megbiz6 megbizza Megbizottat a TOP-4.2.1-15-BO1-2016.00011 azonosito szitmu
,,Szoci6lis alapszolgdltatdsok infrastruktrirdjdnak b6vitdse, fejleszt6se 6zd vriroshban" (a
tovdbbiakban: Projekt) megval6sitilsdval kapcsolatos mtiszaki ellen6ri feladatok elIilthshvaI,
ezen beliil a Projekthez kapcsolod6 mriszaki ellen6ri tevdkenyseg ell6tdsdval az epitoipari
kivitelezdsi tevdkenys6grol sz6lo 19112009. (IX.15,) Korm. rendelet (a tovdbbiakban:
Rendelet), valamint az epitett kornyezet alakitdsilr6l 6s vddelmerol szol6 1997.6,tri LXXVIII.
torvdny eloir6sainak megfelel6en,

2.

Megbizott a kivitelez6si tev6kenysdg teljes folyamatitban elosegiti 6s ellen6rzi a
vonatkoz6 jogszabalyok, hat6s6gi eloirdsok, szabv6nyok, szerz6d6sek ds a kivitelez6si
dokument6ci6 betarl6sdt. Az epitteto, megrendel6 helyszini megbizottjakdnt els6sorban az
dpit6s szakszenisegeert, terv szerinti, eloirt kolts6gkereten beliili megval6sitfsdert felelos 6s az
ebben a feladatkdrben megbizott. szolgilltat6nak minden szakir6nyban biztositani kell mriszaki
szakdgankent a megfelel6 tapasztalatlal, vdgzetts6ggel el6irt szabnagyakorl6si feltdteleki<el
rendelkezo m fiszaki szakembereket.

3. Megbizott rdszt vesz a vonatkoz6 projektben, mint muszaki szak6rto a szakteriiletenkdnt
illetekes szemdlyekkel, valamint a t6mogat6 szewezet feld a pttlydzat zhro beszttmol6j6nak
elfogad6s6ig a muszaki szak6rtelmet biztositja, az onkormilnyzat, mint kedvezmdnyezett
nevdben. Feladata tov6bb6, hogy a projekt keretdben lervezett, projekt-ar6nyos
akad6lymentesitds pfllyfnatnak va16 megfeleles6t - rehabilit6ci6s szakm6rnok bevon6s6val igazolja.

4.

A projekt keretdben Megbizo a kovetkezo

c6ltertileten

tevdkenysdgek megval6sitdsitt tervezi a

i

4.I. Ozd,Petofi ft

10. sz. alatti Szolg6lati 6ptilet 148,84 m2-en
- el6tet6 kdszit6se, pofafal bont6s,
- kozponti k<jzlekedo, iigyfdlv6r6 helyisdg ds h6rom iroda keriil kialakitAsa,
- akad6lymentes WC-k, dolgoz6i szoci6lis blokk kdszit6se
- csoportszoba kiilon kij6rattal, ahhoz el616pcs6, eloteto kivitelez6se,
kiilso- ds abelso nyililszhro szerkezetek cser6je,
- homlokzat, padl6sfoddm h6szigetel6se.

4.2. Ozd, Petofi it 12. sz, alatti Iroda dpiilet 162,88 m2-6n:
- veranda resz bont6sa, nyitott-fedett terasz kialakitdsa,
- 5 iroda helyisdg, dolgoz6k szocidlis blokkja, teakonyha, ttrgyal6 kialakitdsa,
- kiils6- 6s a belso nyil6szdr6 szerkezetek cserdje,
- teljes mdrt6kti dpiiletg6p6szeti, 6piiletvillamoss6gi atalakitils es korszerr.isitds,
- kiils6 falak 6s oadlAsfodem szisetel6se.
4. 3

.Ktilso t6r fej lesztdse :
- tdrburkolds, csapad6kv iz elv ezetds
- mell6k6piil et elb ont6s a, szemdlys z6llit6 j 6rmu thr ol6;sdr a,
- utcafronti kerit6s felirjit6sa,
- h6ts6 telekhatdron steelvent- kerit6s kialakitAsa.

4.4, A projekt helyszin6nek kiilso ds belso akaddlymentesit6se.

II.
1.

Megbizott feladatai

6s felel6ss6ge

Projekt sor6n felmeri.ilo muszaki ellenori feladatok ell6t6sa ds
szakdrt6i segits6gnyrijt6s a Projekt ktilonboz6 szakaszar sor6n, ennek keret6ben kiiloncjsen:

A Megbizott feladata

a

1.1. Kcizremrikcid6s a kivitelez6s kdzbeszerz6si elj6r6stthoz kapcsol6d6 Aj6nlati

.

dokument6ci6 elk6szitds6ben, valamint elk6sziti
drtdkeldset , r6szt vesz abir6l6 bizotts6g munk6j6ban
L2. A munkateriilet-6tad6si elj6r6s lebonyolitdsa
1.3. A tervezdsi 6s megvalositdsi iitemtervek j6v6hagy6sa
|llapotban tortdno figyelemmel kfs6rdse

a

kozbeszerzls szakmai

6s teljesitdsdnek naprakdsz

L4. Kivitelez6si munkAk helyszini ellenorzdse, feliigyelete

(koordindci6,

kapcsolattart6s)

1.5, A kivitelezds ideje

alatt a l6tesftmdnyek megval6sit6s6ban rdsztvevo kivitelezok,

rizemeltetok, szakfeliigyeletet ell6t6 hat6s69ok, valamint sziiksdg eset6n
szakdrtok 6s a Megbiz6 rdszvdtel6vel rendszeres koordin6ci6s drtekezletek
szervezdse es vezetdse. A koordin6ci6s ertekezleten targyah kdrddsekrol 6s
intdzkeddsekrol a helyszinen jegyz6konyvet kell k6sziteni 6s azt a Megbizo
r1szdre is meg kell kiildeni.
1.6. A ldtesitmdny megval6sft6sa sor6n folyamatos egyi.ittmrikodds a leend6
rizemeltetdvel, a szakfeliigyeletet biztositd hat6sdgokkal, a megval6sitdssal

I.7.
1.8.

6rintett tizemeltet6kkel, kezel6kkel, kozremukod6s a lebonyolit6sban
A Vrillalkozo 6ltal kezdemdnyezett tervm6dosit6sok, dsszerusitdsi javaslatok
v6lemdnyez6se.
A kivitelez6s sordn felmeriilt v6lIalkoz6i tdbbletkolts6gek indokolts6g6nak
feliilvizsg6lata 6s vdlemdnyezdse

!

1.9, A vitllalkoz6i teljesitdsek ds azok elsz6mol6sdnak ellen6rz6se
1.10. Haszn6latbaveteli, 6s egydb hat6s6gi engeddlyek megszerzds6ben tortdno
kcizremukod6s

1.1

1.

A

garanci6lis idoszak alatt dvente ut6lagos mriszaki feliilvizsg6latok

megszervezese, lebonyolit6sa, dokumentdl6sa

I.12. Kozremtikod6s adatszolgdltatdssal a Projekt megvalosit6sa sor6n felmertilo
feltigyeleti ellenorzdsek elokeszitds6ben, lebonyolit6s6ban. A Megbizott koteles
a Projekt ellen6rzesdre, feliigyeletere kirendelt illetdkes szervek rendelkezdsere
6llni, kdrdsiikre a Projekt adminisztr6ciojaba betekintdst biztosftani, azonban a
Megbizot az ellenorok fel6 tov6bbitott dokument6ciokr6l, inform6ciokr6l
el o zete

s

en tdj ekoztatni koteles.

2.

Megbfzott az 6pit6ipari kivitelezdsi tev6kenys6g tovdbbi r6sztvevoivel koteles
egyiittmrikddni a kivitelezdsi folyamatok megval6sit6sa 6rdekdben.

3.

Megbizott a kivitelez6si tevdkenysdg teljes folyamatdban elosegiti 6s ellenorui a
vonatkoz6 jogszabalyok, hat6sdgi eloir6sok, szabvitnyok, szerzoddsek 6s a kivitelezesi
dokument6 cio

b

etartdsifi .

4.

Megbizott felel:
a j6vahagyott, enged6lyez6si ztradeld<al ell6tott tervdokument6cioban, valamint
a kivitelez6si tervekben foglaltak betartds66rt,
4.2. az epitotpari kivitelezdsi tev6kenyseg megkezdesehez sziiksdges jogszab6lyban
eloirt dokumentumok (tervek) megl6t66rt, epitdsi napl6 vezet6sddrt
4.3. az lpitesi munkateriilet 6tad6s66rt,
4.4. az epitSipari kivitelez6si tevekenysdg v6gzds6nek ellenorzes66rt,
4.5. aZ 6pitm6nyek 6s epiiletek rendeltet6sszeni 6s biztons6gos haszndlat|hoz
sziiks6ges kivitelez6si mino sdg biztosit6s66rt

5,

Megbizott projekthez kapcsolod6 feladatai a 3. pontban meghatttrozott felelossdgi

4.1.

kordben:

5.1. a beruhdzds helyszindn (projekt f6 helyszine: Ozd, Petofi u. 10. hrsz.:1266,

Ozd,

Petofi u,12. hrsz.: 1267.) az epitlipari kivitelez6si tev6kenys6g, az dpit6si-szerel6si
munka szakszertis6gdnek ellenorz6se
5.2. az 6pitesi napl6(k) ellenorzdse, a bejegyz6sek 6s egy6b jegyz6konyvek
ellenj e gy zes e,

ds

zrev6tel ez6se,

5.3. a hibdk, hi6nyoss6gok, elt6r6sek felttintetdse az 6pit6si napl6ban,
5.4. a muszaki, illetve gazdasdgi szr.iks6gessdgbol indokolt tervv6ltoztat6sokkal
kapcsolatos javaslatok megt6tele az epittet6 r6,szdre,
5.5. a munk6k eltakar6sa elott azok mennyisdgi 6s min6segi ellen6rz6se,

'

5.6. az ffiadds-htv6teli,

a birtokba ad6si, ahaszntiatbaveteli elj6r6sban, valamint az
aktiv6l6sban val6 r6szv6tel, azokmegbiz6i oldalr6l tcirl6no k6pviselete

5.7. egyes 6pitm6nyfajt6k muszaki teljesitmdny-jellemzoinek ellen6rzdse,
techno

I6

gi

6val

o

s

szeftig go biztons 6gi

5.8. a bedpitett anyagok,

'

eIo

a

ir6s ok b etartdsfunak el len6rzd s e,

k6szterm6kek 6s berendezdsek megfeleloseg-igazol6sa,
megl6t6nek ellenorz6se
5.9. az epitesi muszaki ellenori feladatok elvegzdsdnek dokumentfiilsa az epitesi
napl6ban
5.10. mriszaki kdrddsekben a megbizo dontdseinek el6kdszit6se,
5.11, muszaki kdrddsekben javaslatt6tel (pl. szakert6 bevonhs6ra),
5 . | 2. penzigyi elszilmo l6sok, felmdrd sek ellenorz6se,

5,13.

a teljesit6sigazolils ki6llit6sa ds - a fov6lla1koz6 kivitelezo 6ltal megkiildott
teljesitdsr6l sz6lo 6rtesit6s kezhezvetelet6l, vagy a birtokba ad6si elj6r6s
lezlrhshtol szilmitott, szerzoddsben meghat6rozott, de legfeljebb trzenot
munkanapon beliil - az epitteto, a fdv6llalkoz6 kivitelezo reszere tortdno
megktilddse,

. a telj e s it6 s i g azolis ro gzit6se az epitesi napl6b an,
5.15. megbiz6val az elobbi rendelkez6stol elt6ro meg6llapod6s eset6n muszaki rgazolils
ki6llit6sa,
5.16. a szerz6d6sben meghatiuozott v6llalkoz6i dij 6s a szhml6zhat6 6sszegre tett
javaslat eltdr6se esetdn az elt6rds ir6sbeli indokol6sa,
5,17. annak ellen6rzdse, hogy az 6pitmdnybe a tervezl 6hal a kivitelez6si
dokument6cioban meghat|rozott, az Etv. 41. $-a szerinti, legal6bb az elvdrt
muszaki telj esitmenyu 6pit6si termdk szakszerrien kertilt be6pit6sre,
5.18. amennyiben az lpitesi naploban tort6no rogzites mellett a tervezo 6ltal a
kivitelezdsi dokument6cioban megjelolt dpit6si term6k helyett a megadottal
azonos vagy annitl jobb teljesitmdny6rtdkii helyettesito 6pit6si termek kertilt
kivflasztdsra annak ellenorzdse, hogy az atewezo jov6hagyhs|val es az epitleto
5.| 4

.

egyet6rtds6vel tort6nt,
5.19. rendszeres mtiszaki ellenorzds, teljesitmdny szerinti szhmla-rgazolis, dpitdsi
napl6 ellenorzdse, dszrev6telek bejegyz6se, a beruh6z6 folyamatos tdjekoztatdsa
5.20. akivitelezesi tev6kenysdg r6sztvev6i kozotti 6pit6s kdzbeni konzult6ci6kon val6
reszv6tel, egyeztetdsek megtart6sa,
5 .2L miszaki feli.ilvizsg6latban r6szv6tel,
5.22. miszaki 6tadds-6tv6teli 6s tizembe helyez6si elj6r6sban rdszvdtel,
5 .23 . miszaki besz6mo I 6k e lk6sz itesehez adatszolg|ltatds,
5.24. garanciillis feliilvizsg6lat 6venkdnti megtart6sa, szavatoss6gi igdnyek
drv6nyesit6se,
5,25. annak feliigyelete, hogy a beruh6z6sok hat6ridore, illetve minosdgi
kovetelm6nyeknek megfelel6en keriiltek elv6gz6sre, a biztons6gi eloir6sok
betartdsa mellett.

ilI.

Megbizott kdtelezetts6gei

1.

Megbizottnak szakcdgtol elvdrhat6, fokozott gondoss6ggal, a legjobb szakmai gyakorlat
szerint kell teljesitenie a megbiz6st.

2.

Megbizott koteles minden, szakc6gtol elv6rhat6 int6zkeddst megtenni a Projekt
hat6ridore tortdno, muszakilag kifog6stalan ds koltsdgeiben leggazdashgosabb
megval6sit6sa 6rdekdben.

3. Megbizott

kdteles a munkavdgzds teljes idotartama alatt sztiks6g szerint, de legal6bb
hetente egy alkalommal a munkatertiletet szem6lyesen ellenorizni, Megbizott
kozremukodo szakemberei kotelesek dszreveteleiket megtenni, illetve jelenl6ttiket az
epit6si napl6ban bej egyzessel ro gziteni.

4.

A kivitelezes folyam6n heti rendszeresseggel egyezteto megbesz6lds kezdemenyezdse
a kivitelezds helyszindn a kivitelezovel, a Megbiz6 kdpviselete, valamint az
egyeztetdsek dokumentalilsa jegyzokonyvben.

5.

Megbizott mds szemlly kozremukod6sdt krzhr6lag Megbiz6 elozetes ir6sbeli
hozzttj 6rul6s 6val veheti i g6nyb e.

6.

Megbizoti hiba, hi6nyoss6g megSllaptithsSr6l, a terv ds a szerzodes szerinti teljesitdst
befoly6solo minden koriilm6nyrol kcjteles Megbiz6t haladdktalanul drtesiteni.

7, Megbizot! koteles betartani Megbizo

utasit6sait. Amennyiben Megbizott megitdldse
szerint az adott utasit6s trilldpi a szerzodes kereteit, vagy a Megbiz6 szakszertitlen
vagy j ogef lenes utasit6st ad, vagy azzal szemben egy6b fenntarl6sa van, akkor az adott
utasit6s kpzhezveteletol szhmitott 8 napon beliil - ha 6rdeksdrelmet okoz, akkor
haladdktalanul -, drtesitenie kell a Megbiz6t, felt6rva reszletesen ds indokoltan az adolt
utasit6ssall szembeni fenntart6sait, Amennyiben a Megbiz6 az utasitfst a Megbizott
6rtesitdsdUen foglaltak ellendre megerositi, a Megbizott - jogszab6lyi kiv6telektol
eltekintve - koteles az adott utasit6st v6grehajtani.

8.

Megbizotinakmindenkor lojdlisan, mint aMegbizomegbizhato tan6csadoja,szahndja
etikai es egydb szabfiyai szerint, megfelelo diszkrdci6t tanrisitva kell elj6rnia,
Megbizo hevdben kotelezettsdget annak el6zetes ir6sbeli hozzdjfirulftsa n6lkiil nem
v6llalhat,

Megbizott ds valameruryi a teljesit6sbe bevont kozremrikodo szakembere titoktart6si
kdtelezettsEggel tartozik a szerzoddssel kapcsolatban tudomdsdra jutott valamennyi
informdci6, megold6s, adat es dokumentum vonatkozdsttbanaszerzodes id6tartama alatt
6s annak teljesftdse ut6n. Amennyiben Megbizo nem adja el6zetes ir6sbeli
hozzttjttrulls6t, - jogszabtiyban eloirt kotelezettseg kivdteldvel - sem a Megbizott, sem
kozremukddoi nem kozolhetnek a szerzodessel kapcsolatos, a fentiek szerinti
inform6ciQt harmadik szem6lynek, illetve nem hozhatjdk azokat nyilv6nossdgra 6s a
szerzodds keretein kiviil nem haszn6lhati6k fel a szerzodds teliesit6se cdli6b6l kdszftett

7.

tanul m6nyokat, terveket.

Megbiz
azok a

8.

szakembereimagahrtls6drt ds cselekmdnyeierl, mintha
vagy cselekedetei lettek volna. Megbiz6nak valamely
kozremukOdo ig6nybev6tel6hez adott hozzdjdrul6sa nem mentesiti Megbizottat a
szerzodes szerinti k<itelezetts6gei 6s feleliissdge al6l.

9.

A

Szerzod6s hat6lya alatt Megbizott 6s kozremtrkodo szakemberei nem v6gezhetnek
olyan tizlqti, gazdashgi tevdkenysdget, amely sor6n kapcsolatba keri.ilnek a Projekt
kivitelezdsgben, megval6sit6s6ban kiizremukcido v6llalkoz6kkal, szdllit6kkal vagy azok
b6rmelyik alvtllalkozojtxal, egy6b kozremukodoj6vel. Megbizott sem a v6llalkoz6kt6l,
sz|llitotol, sem az alv6llalkozoktol vagy egy6b kozremukod6ktol semmifajta elonyt,
szolglItatQst nem fogadhat el.

10,

Megbizo \ogziti, hogy a 32212015. (X.30.) Korm. rendelet 27.$ (1) bekezdds6nek
megfeleloqn a Megbiz6 a szerzodds teljesitdsenek ellenorzdse sor6n az 6pitdsi napl6
adatat alaljan ellenorzi, hogy a teljesitesben csak a Kbt, 138. $ (2) 6s (3) bekezd6sdben
foglaltaknAk megfelelo aIvhIlaIkoz6 vesz reszt, 6s az alvilllalkoz6i teljesitds ar6nya nem
haladja mqg a Kbt. 138. $ (1) 6s (5) bekezd6sdben meghatdrozott m6fteket.

1.

Megbizott a kivitelez6si munkdkkal kapcsolatos peres iigyekben kdteles kclzremrikodni.

1

I2.Megbizott a kivitelezesi tev6kenyseg teljes folyamat6ban elosegiti 6s ellenorzi

.

a

vonatkoz6 jogszabdlyok, hat6s6gi el6irdsok, szabv6nyok, szerzod6sek ds a kivitelez6si
dokumentqci6 betart6sdt. Az epittet6, megrendelo helyszini megbizottjakdnt elsosorban

az dpitds szakszerusegeerl, terv szerinti, eloirt koltsdgkereten beltili megval6sitilsdert
felelos 6,s az ebben a feladatkorben megbizott szolghltat6nak minden szakir6nyban
(dpiilet, mdly6pitds 6s mdly6pit6si mut6rgyak, 6pitm6ny-6s dpiiletgdpdszet, dpitmdny-6s
dpi.iletvillamoss6g) biztositani kell a megfelelo tapasztalattal, vegzettsdggel eloirt
szakmagyakorlAsi feltetelekkel rendelkez6 mriszaki szakembereket,
13, Jelen megbiz6si szerzbdes keret6ben Megbizott r6szt vesz a vonatkoz6 projektben, mint
mr.iszaki szakerto, valamint a T6mogat6 Szervezet feld a p6ly6zat z616 beszttmol6j6nak
elfogad6s6ig a muszaki szakdrtelmet biztositja, az onkormfunyzat, mint kedvezmdnyezett

nevdben.

IV.

Megbiz6 jogai 6s kiitelezetts6gei

1. Megbizo a Projekt megval6sitdsa sor6n a sziiksdges 6ll6sfoglal6sokat

megadja, a
ds
kezdem6nyezett
ellilrdsokon
vehet
a
Megbizott
6Ital
dcjntdseket meghozza 6s reszt
egyeztetdseken. Ezen trilmenoen rendszetesen ds folyamatosan ellenorizheti a.megbizds
teljesitds6t.

2.
-

Megbiz6 a Projekt megval6sittshhoz szi.iksdges penzigyi fedezet iitemez6s6rol saj6t
hatdskorben dcint, a penzigyi fedezet feletti rendelkezdsi 'jogot nem adja 6t
Megbizottnak. A fedezet iitemezdsdn6l tekintettel kell lenni a frnanszirozdsi forr6sok
elerhet6s6gdre ds a szab5'lyatra.

3.

Megbiz6 koteles ir6sbeli 6s sz6beli inform6cioszolgilltatdsra az adott rntezked6ssel
kaocsolatosan felmertil6 tdmakban.

4.

Megbiz6 koteles Megbizott jelentdseinek feltilvizsg6lat6ra6s j6v6hagySsdra.

5.

Megbiz6 koteles nyilatkozatt6telre feljogositott kdpviselovel rdszt venni a Megbizott
6ltal szervezett koordin6ci6s megbesz616seken.

6.

Megbiz6 a villlalkozok, sz6llitok es szolgdltat6k Megbizott 6ltal feli.ilvizsg6lt ds
teljesitdsi igazol6ssal ell6tott szdml|it ellenorzi, 6s j6v6hagy6s eset6n tovAbbida a
Kozremrikdd6 Szervezetnek,

7

Megbiz6 kcjteles Megbizott r6,sz,6re dtadni Megbizott feladatainak ellltisdhoz sziiksdges
dokument6ci ok rel ev6ns res zeit. ki.il6no s en az alftbbiakat:

7.1,
7.2.
,7.3.
7.4.
7.5.
8.

kivitelez6sre ir6nyul6 klzbeszerzdsi elj6r6s ajilnlati dokument6ci6ja,
v6llalkoz6si szerz6ddsek alapj6ul szolg6l6 nyefies ajinlat,
viilalkozdsiszerzoddsek,mell6kletekkelegyi.itt,
iizemeltetoi,kezeloi, szak'hat6sdgiel6ir6sok,
a Projektet 6rinto tov6bbi alapdokumentumok relev6ns r6szei (phlyhzati
dokumentdci6k relev6ns rdszei, t6mogatdsi szerzod6s)

Megbiza vrzsghlhatja, hogy az osszef6rhetetlensdg elhhrithshra tett int6zked6sek
megfelel6ek-e, eloirhatja tov6bbi int6zkeddsek megt6tel6t 6s felsz6lithatja Megbizottat
az 6sszefdrhetetlensd g megsziintet6s6re.

A szerzfid0s id6tartama

V.

:

1.

A

2

Amennyiben a projekt meghosszabbit6sa v6lik sziiksdgessd, a rnriszaki ellenor a
meghosszabbitott'trlmogatdsi szerzbdeshatfuidejdig, azfr6 projekt fenntart6si jelent6s
elfogadds6ig kciteles rendelkez6sre 6llni, Megbizott v6lLaIta, hogy a Projekt
megval6sit6sasordnamuszaki irtadhs-iltveteltkcivet6en,rdsztveszahaszndlatbavdteli
eljdrds folyamatdban valamint a garanci6lis idoszak alatt keletkezett muszaki

megbiztts idotartama jelen szerz6dds megkot6s6t6l a kivitelezds sikeres mriszaki
iltadits-ffiveteldig tart. Rendelkezdsre 6ll6s a fenntart6si id6szak v6gdig.

k6rdesekben rendelkezesre 6ll.

VI.

A Szerz6d6s teljesft6se

hogy jelen szerz6des thrgyht kepezl projekt keretdben Megbiz6
kozbeszerzdsi elj6r6st kovetoen - 6pitdsi targytt kivitelezesi szerz6ddst kot.

1. Felek rogzitik,

.,2. Jelen szenodes akkor tekintheto teljesitettnek,

amennyiben

-

az aIilbbi feltdtelek

egyiittesen 6s teljes konien teljestlnek:

2.7.

Az 1. pont szerinti kivitelezdsi szerzodesekben foglaltak marad6ktalanul
megval6sultak 6s a Projekt teljesitds helyszin6n a beruhdzftsi tev6kenysdgek
muszakilag 6s pdnztigyileg megval6sultak.

2.2. Rendelkezdsre dllnak az epitesi szerz6ddsekben eloirt, a kivitelezo 6ltal
elke szitend6, Me gb izott 6ltal j SvShagyott dokumentumok,

VII.
1.

Fizet6sifelt6telek

Felek megdllapodnak abban, hogy Megbizottat a megbizds teljesit6s66rt 700.000,forint + AFA, azazhltszfnezer forint + AfA megbizfsi dij illeti meg,

2. Az

aj6nlatkdr6 az ellenszolg6ltat6s osszegdt, teljesitdsigazolils alapj6n, szdmla
ellendben, a szeruoddsben meghat|rozott m6don ds tartalommal va16 teliesit6stol
szhmitott legkdsobb 30 napon beltil 6tutal6ssal teljesiti.

3. Aj6nlatkdro

ezuton nyilatkozik, hogy a sziiksdges pdnzi.igyi fedezet a tdmogat6si
szerzodl,s szerint rendelkezdsre AL A megbizdsi dij, t6mogat6s szempontjdb6l
elszdmolhat6 kolts6genek finanszfrozdsa 100 %-ban aTOP-4.2.1-15-BO1-2016-00011
szdmu elnyert ptiytnatr forrfsb6l tort6nik. A szeruod6s, elsz6mol6s 6s a kifizet6s
pdnzneme: magyar forint (HUF). A sz6ml6k tdmogat6s tartalminak kifizetdse a
27212016. Korm. rendeletben, valamint a T6mogat6si Szerzod6sben szabiiyozott
ut6finansziroz6s keretdben tortdnik.

4.

Megbizott a teljesitdssel ar6nyosan jogosult 2 db rdszsz6mla 6s 1 db vegsz6mla
ki6llitdsdra. A reszsz6ml6k ki6llit6s6ra az epilesi kivitelezdsi szeruodesben foglalt
kivitelez6s mriszaki megval6sul6s6val ar6nyosan, el6szor min. 50 o/o-os ,mriszaki
kdsziiltsegndl a megbiz6si szerzodds 5}%o:irt, 75o/o-os mriszaki k6sziilts6gndl a
megbizitsiszerzodds25%-at jogosultszitmllzni.
A 25 Yo-os v6gsz6mla ki6llit6s6ra a projekt sikeres muszaki iltadds-ttlveteli eljards
lebonyolit6s6t kovetoen keriilhet sor.

szhmlilin koteles feltiintetni a Projekt szdmait, megnevez6s6t, 6s a
szerzoddsben el6irt, a munka azonosit6sdhoz szi.iks6ges, valamint a jogszabhly 6ltal

5. Megbizott

megkovetelt egy6b adatokat. Ennek hi6ny6ban a Megbiz6 a szttmllt nern fogadja be,

tortdnik, A sz6ml6k form6tum6ra a magyar jog
eloirdsai az irhnyad6ak, azaz csak olyan szdmlilt fogad be a Megbiz6, amelyik
befogad6s6raamagyarjog szabdlyai szerint jogosult. A teljesit6sigazol6snak aszdmla
melldkletdt kell k6peznie.

6, A sz6ml6k kifizetese banki 6tutal6ssal

,
V[I.
1.

A.szerzSd6s felmonddsa

Felek meg6llapodnak abban, hogy a szerzod6st a Polg6ri Torv€nykonyvrol sz6l6 2013.
6vi V. torvdny (a tovdbbiakban: Ptk.) 6:278.$ alapj6n b6rmelyik f6l, indokoldsi
kcltelezetts6g ndlki.il, 30 napos felmond6si ido figyelembe vdteldvel, ir6sban
felmondhatja.

2. Rendkiviili

'felmond6snak

szerzo dessze g6snek mino

van helye srilyos

szerz6ddsszeges esetdn. Srilyos

siil ktilono sen, ha:

2.1. Megbizott szerzod6ses kotelezettsdgeit sflyosan vagy ism6telten megszegi
(srilyosnak min6stil kulonosen az a szerzoddsszeg6s, amely a Projekt hat6ridore
tortdno megval6sul6s6t vesz6lyezteti) ;

2.2. Megbizott 6sszeru hat6rid6n beliil nem tesz eleget Megbizo felsz6lit6snak,
ho gy kotel ezetts 6 ge it szerzo ddsszertien telj esits e ;
2.3. Megbizott ism6telt felsz6lit6s ellendre nem teljesiti a Megbizo 6ltal adott
utasit6sokat;

2.4. Megbizott fizetdsk6ptelennd vdlik, cs6d-, felsz6mol6si, v6gelsz6mol6si
elj6r6s indul vele szemben, felfiiggeszti gazdasilgi tevdkenysdget, besziinteti
kifizetdseit;
2.5. Megbizott megsdrti jelen szerzodes III.11. ds a IV.8. pontjaiban foglaltakat.

3. Felmond6s

esetdn Felek elsz6molnak egymdssal ds Megbizott koteles minden, a
projekttel kapcsolatbannllaldvo adatot, iratot, adathordoz6t, cimjegyzeket, stb., annak
kdsziiltsdgi 6llapotdt6l ftiggetleniil a Megbiz6nak t6telesen 6tadni. Koteles tovdbb6
minden sztiksdges jognyilatkozatot megtenni a projekt Megbiz6i vagy mds Megbizotti
folytat6sa drdek6ben.

4.

Rendkiviili felmond6s esetdn Megbiz6 a Megbizott koltsdg6re maga vegzi el
szerz6 de sb en fo

IX.
1.

a jelen

glalt feladatokat, v agy azokat harmadik szem6llyel elvd ge ztetheti.

frtesft6sek

Amennyiben a Szerzodds szerint valamely 6rtesit6s vagy m6s ir6sbeli dokumentdci6
megktilddsere hat6rid ot szablak, a hatarido betartottnak tekintendo , ha azt a hatirido
utols6 napj6n 24.00 6r6ig t6rtivevdnyes, aj6nlott kiildemdnykdnt feladtfk.

2.

A sz6beli kcjzldsoket ut6lagosan, indokolt kdsedelem ndlktil irdsban meg kell erositeni,
Sz6beli kozlesekre hivatkozni csak akkor lehet, ha aztulolag ir6sba foglalt6k,

3.

Megbiz6nak megfelelo idoben
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Me gbizott kapcsolattarldsra kij elolt szemdlye 6s el6rhet6sd ge

6t kell adnia a MegbizotL reszere a szerzbdds
teljesit6s6hez szriksdges 6s rendelkez6s6re 6116 informdci6kat eslvagy dokument6ci6t.
Megbizott kdteles az igy kapott dokumentumokat a szeruodes megszrindsekor
visszaadni Megbizonak.

Ndv:

Postacfrir:

Telefon:
E-mail:

5.

X.

:

Szab6 Viktor
3521 Miskolc, Berekkert utca 71.
06-20-5750009
szabvikT\@gmail,com

Megbiz6 kapcsolattarldsra kijelolt szemdlyei ds eldrhetos6gek:
F6kly6nd Ktirti Eva
Ndv:
Postacim: Ozd V6ros Onkorm6nyzala- 3600 Ozd. Vdrosh6z t6r
Telefon: 06-48-574-130
E-mail: faklyane@ozd,hu

1.

Egy6b rendelkez6sek

1.

Feleknek minden erofeszit6st meg kell tennie, hogy t6rgyal6sos riton rendezzenek
Szerzodessel kapcsolatban bfrmely vit6t, amely kozottiik felmeriil.

2.

Amennyiben vit6s iigy meriilt fel, a szerz6do Felek ir6sban 6rtesitik egym6st a vit6s iigyre
vonatkoz6 vdlemdnyiikrol, valamint az 6ltaluk lehets6gesnek tartott megold6sokr6l.
B6rmelyik F6l k6rheti, hogy a vita rendezdse cdlj6b6l egyeztessenek. Amennyiben a
t6rgyal6sos rendezdsre ir6nyul6 kiserlet nem sikeres annak megkezddsetol szdmitott 30
napon beliil vagy a rendezdsi kdrdsre a Fdl nem v6laszol drdemben 30 napos hatdridon
beltil, b6rmely F6l jogosult a vita rendez6se erdek6ben a szerzoddskot6s helye szerint
illet6kes Jfr6sbir6s6ghoz fordulni.

3, A

Szerzolddsre, annak drtelmez6sre 6s teljesitds6re, vagy
cselekmdnyr e a magy at j o g az ir6nyado.

4,

a

azzal osszefiigg6 b6rmilyen

Jelen szerz6ddsben nem szabillyozott k6rddsekben a Ptk, szab|lyai az tdnyadok.

JeIen szerzod6s 9 sztrmozott oldalb6l 6ll, k6sztilt 4 p€ldanyban magyar nyelvsn, melyb6l I
p6lddny Megbizottat. 3 pdld6ny Megbiz6t illet meg.

'ilrru',';

Ozd,2017. okt6ber 16.
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