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tvtnesiztsr sznRz6ons

miiszaki ellendri feladatok ell6tis6ra

Mely l6trejdtt egyr6szr6l

N6v:
Sz6khely:
Ad6szrim:
Tdrzssz6m:
Bankszrimlaszdm:
K6pviseli:
Telefon:

Ozd Varos 0nkorm6n yzata
3600 Ozd,V6rosh6z t6r 1.
t5726487-2-05
726489
tt734t2t-15350088
J aniczak Drivid pol giirme ster
48t574-100

mint Megb iz6 (a tov6bbiakb an,,Me gbizd,,), m6sr6szr6l

C6gjegyz6kszfim: 05-09-025794
Banksz6ml aszim: 11994002-024t5936-00000000

N6v:
Szdkhely:

Ad6sz6m:
K6pviseli:
Telefon:

SZINVA-TERV Mdrndki Szolg6ltat6 Kft.
3525 Miskolc, M6ty6s Kir6ly utca2-4.

24377407-2-05
Ritter Gydrgy tigyvezet6
06-70-520-6463

mint Megbizott (a tov6bbiakban "Megb{zott'), atov6bbiakban egytttesen. ,,Felek,, k6z6tt
alulirott helyen 6s napon az aldbbi felt6telek mellett:

I. Aszerz6d6s t6rrya

1. Megbiz6 megbizzaMegbizottata TOP-2.1.3-16-BO1-2017-0003 4 azonosit6 sz6mri ,,6zdz
Kiirnyezetv6delmi infrastruktrira-fejleszt6si beruhizisok', (a tovdbbiakban: projekt)
megval6sitisival kapcsolatos miiszaki ellen6ri feladatok ell6t6s6val, ezen beltil a projekthez
kapcsol6d6 mriszaki ellen6ri tev6kenys6g ell6t6stlval az 6pit6ipari kivitelez6si tev6kenys6grdl
sz6l6 19112009. (tX.15.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: Rendelet), valamint az lpitett
kdmyezet alakitasfu6l 6s vddelmdrSl sz6l6 1997.6vi LXXVIII. tcirvdny ekiir6sainak
megfelel6en.

2. Megbizou a kivitelezdsi tev6kenys6g teljes folyam atdban el6segiti 6s ellen<irzi a vonatkoz6
jogszab6lyok, hat6s6gi el6ir6sok, szabvdnyok, szerz6d6sek 6s a kivitelez6si dokument6ci6
betart6s6t. Az 6pitteto, megrendel6 helyszini megbizottjakdnt els6sorban az 6pit6s
szakszenis6geett, terv szerinti, ellirtkcilts6gkereten beltili megval6sit 1sdertfelel6s 6s az ebben
a feladatk<irben megbizott szolg6ltat6nak minden szakirrinyban biztositani kell miiszaki
szak6gank6nt a megfelel6 tapasztalattal, vdgzetts6ggel el6irt szakmagyakorl6si felt6telekkel
rendelkez6 mtiszaki szakembereket.
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3' Megbfzott reszt Yesz a vonatkoz6 projektben, mint mtiszaki szak6rt6 a szakteriiletenkdntillet6kes szem6lyekkel, valamint a trimogat o szervezet rete a paryiit- ,tni a"rre^ol6jrinak

;:?ff#:rig 
a mtiszaki szak6rtelmet bi-zositja, * orto* *y^r, mint kedv ezmtnyezett

l;r,l"rr1r# 
keret6ben Megbfz6 a kdvetkez6 tevdkenysegek megval6srt irs6t tewezi a

c6l l: A v6ros f6 kdzlekeddsi ritvonalainak (Munk6s rit- volny J6zsef rit tengely) 6s v6dend66rt6keinek v6delme

Beavatkoz6sok:

- CS-l jelii csatornaszakasz:
55m DN1200 vb. gytijt6csatorna. Ez a szakasz viszi be a Hangony-patakba
egyesftve azlpati Park (volt acelmri) teriiletdr6l 6rkez6, illetve a Munkds rit -Volny J6zsef rit fel6l6rkez6 csapaddkvi zeket.- CS-3 jelii csatornaszakasz:
435m DN800 vb. gyujt6csatorna. Ez a szakasz a Temet6b6l, a Lomb ntca, aGyujt6 tdri (kcirforgalom), a Munkds rit 6s a volny J6zsef utca Jgy-egy szakaszin
dsszegyiijt6sre ker0l6 vizek elvezet6sdre szolgiil.- CS-4 jelii csatornaszakasz:
230m DN400 vb' gytijt6csatorna. Ez a szakasz azrparvastt utca meghat6rozott
szakaszfln dsszegytijt6sre keriil6 vizekelvezet6s6re szorg6r.- A-t jelii fedett erokszat<asz:
225m 40170150 el6regy6rtott mederelemb6l 6pitend6 burkolt iirok, amely teljeshosszon vizbeeresrt<is vb. fedlappal ki6pftve a Temet6b6l, a Lomb utc6b6l
osszegytijt6sre kertil<i vizek elvezet6s6re szolg6l, illetve a Nagyamerika utca,Kisamerika sor egy-egy szakaszinll osszegyiijtott csapad6kvizei elvezet6s6re.- A-2 cs A-3 jelii sz6les frfyOf.if.,
56m hosszon, 3,0 m sz6less6 gti kdz6pvap6s, betonba rakott term6sk6 burkolat(:170 m2) 6ptil, amely a Temet6be" fertit kialakitrlsra, meglev6 utak helyen

cdl2: Ipari Park (volt ac6lmii) fel6l erkez|csapad6kvizek ervezetdse
Beavatkoz6sok:

- CS-2 jelii csatornaszakasz:
l00m DN800 vb. gytijt6csatorna. Ez a szakasz hivatott kivriltani az Ipari park(volt acdlmti) fel6l etkezo csapaddkvi zek elvezet6sdre szolg6l6 jelenlegi
bek<it6vezetdket.

c6l 3: A Hangony-fiiv0lgyi zdportfuoz6 leereszt6 miitrlrgyanak feltjit6sa 6s azdp ortitr ozd iirokkotr6sa

Beavatkoz6sok:
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- A Hangony-f6vdlryi ziportiroz6 tertileten 6thalad6 rit alatti [tereszfelfjitrisa, amitartalmaz osszesen 28 m rirokkotr6st es 11 m DN600 beton cs66teresz ki6pft6s6t. Azdportaroz' 2 ha-os tertilet6nek feltiletrend ezdse max. 20 cm vastags6gig (csak
onkormiinyzati tertileten), illetve a kikeriil<i fold helyi elterit6se (szint6n 6nkormrinyzati
tertileten).

II. Megbizott feladatai 6s felel6ss6ge

1' A Megbizott 
-{eladata 

a Projekt sor6n felmertil6 miiszaki ellen6ri feladatok ellatisa 6sszak6rt6i segits6gnyrijtrls a Projekiktilonbor b szakaszai ,o.,ir, ennek keretdben kulcin.sen:

l'l' K<izremtikdd6s a kivitelezds kdzbeszerz6si eljrlnlsrihoz kapcsol6d6 Ajrinlatidokument6ci6 elk6szit6s6ben, valamint elkdsziti a kfuzbeszerzhs szakmai6rt6kel6s6t, r6szt vesz a bfr6l6 bizotts6g munk6j6ban

1.2. A munkatertilet-6tadrisi eljrlr6s lebonyolftrisa

l '3' Enged6lyez6si 6s kiviteli tervezdssel kapcsolatos v6lem6nyez6si feladatok

l'4' A tervez6si 6s megval6sit6si titemtervek j6vehagy6sa 6s teljesitds6nek naprak6sz6llapotban t6rt6n6 fi gyelemmel kis6r6se

1'5' Kivitelezdsi munkrik helyszini ellen6rz6se, feliigyelete (koordin6ci6,
kapcsolattart6s)

l'6' A kivitelezds ideje alatt al6tesitm6nyek megval6sft6sdban r6sztvev6 kivitelez6k,tizemeltet6k, szakfeltigyeletet ell6t6 hat6s6go-k, valamint rruddg ;t6n szak6rt6k6s a Megbiz6 rcszvetel6vel rendszeres kJordin6ci6s 6rtekezletek szervezdse 6svezet6se' A koordin6ci6s 6rtekezleten taryyalt k6rd6sekr6l 6s int6zked6sekr<il ahelyszinen jegyz6kdnyvet kell k6szfteni Z; 
^d 

a Megbiz6 r6sz6re is meg kellkiildeni.

l'7 ' A l6tesftm6ny megval6sftilsa sor6n folyamatos egytittmtikodds a leend6iizemeltet6vel, a szakfeltigyeletet biztosit6 tratosagokkaa-

l'8' A vrillalkoz6 6ltal kezdem6nyezett tervm6dosft6sok, dsszer[isit6si javaslatok
v6lem6nyez6se

l'9' A kivitelezds soriin felmeriilt v6llalkoz6i t0bbletk6lts6gek indokolts6grinakfeltilvizsg6lata 6s v6lem6nyez6se

1.10. A v6llalkoz6i terjesit6sek 6s azok elsziimol6siinak ellen6rz6se

l'l l' Haszn6latbavdteli, forgalomba helyez6si 6s egy6b hat6s6gi enged6lyek
megszerz6s6ben t0rt6n6 k6zremtik6d6s

l'12' A garanci6lis id6szak alaft. 6vente- ut6lagos mtiszaki feltilvizsgrilatok
megszervez6se, lebonyolitiisa, dokument6l6sa.

l'13' Kdzremtik6{9s adatszolg6ltat6ssal a Projekt megval6sit6sa soriin felmertil6feliigyeleti ellen<irzdsek el6keszit6s6ben, r.uoryJita-rrlban. A rr,leguirou k6teles a



Projekt ellencirzds6re, feltigyeletdre kirendelt illetdkes szervek rendelkezdsdre 6llni,k6r6stikre a Projekt adminisztraci6jababetekintdst biztositani, azonban aMegbizotaz ellen<irtik fel6 tovribbitott dokumentrici6kr6l, informrici6kr6l elozetesent{j ekoztatni k<itel e s.

2' Megbfzott az 6pitSipari kivitelezdsi tev6kenys6g tov6bbi r6sztvevoivel kciteles
e gytittmtikri dni a kivitel ez6si fo lyamatok me gval 6 sitasa ord"eteben.

3. Megbizott a kivitelez6si tev6kenyseg
vonatkoz6 jogszabrilyok, hat6s6gi eloirrisoi,
dokumenttici6 betartds6t.

teljes folyamatirban el6segiti 6s ellen6rzi a
szabv6nyok, szerz6d6sek ds a kivitelez6si

4. Megbfzott felel:

4'1" a joger<is 6s vdgrehajthat6 6pit6.stigyi hat6srigi enged6lyben (vizjogi l6tesit6sienged6ly) 6s a hozzd tafiozb, j6vrilagyou, Engea?ty 
"ieri ,iruiekkal ell6totttervdokument6ci6ban, valamint itiuit"Gresitervekben foglaltak betart6sdert,

4'2' az 6pit6ipari kivitelezdsi tev6kenys6g megke zdeslhez sziiks6ges jogszab6lyban
eldfrt dokumentumok (tervek) megldiedrt,L elektronitus eprtZsi i"pro vezet6se
eset6n az 6pit6si napl6 k6szenl6tbJ hely ez6s6ert,

4.3. az 5pitlsimunkatertilet 6tad6s6ert,

4.4. az dpitfiipad, kivitelezdsi tevdkenys 6 g v egzlsenek eilen6rz6s66rt,

4'5' az 6pftm6nyek rendeltet6sszeni 6s biztonsdgos haszn6l atiltoz sztiks6geskivitelez6si min6s6g biztosft6s66rt

i;rro.#tgbizott 
projekthez kapcsol6d6 feladatai a 3. pontban meghatirozottfelel6ss6gi

5'l' a beruhrlz6s helyszinein az lpitliparikivitelez6si tev6kenys 6g, az6pft6si-szerel6si
munka szakszeriisdg6nek ellen6rz6se ajogercis 6pit6si (6tesit6si) engeddly alapjrin,

5'2' a kdzsrtivezet6kek, rit stb. kitr26s6nek ellen6rz6se, a talajmechanikai,kdrnvezetv6delmi ds egv6b felm6r6sek,vizsgaliiit i.grrrienl"#t1.n6rz6se,

5.3. az 6pft6si napl6(k) elren6rz6se, a bejegyz6sek 6s egy6b jegyz6kdnyvek
ellenj egyz6se, 6szrev6telez6se,

5.4. ahib6k, hirinyoss6gok, elt6r6sek felttintet6se az 6pit6si napr6ban,
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5'5' a mtiszaki, illetve gazdasigi sziiks6gess6gb6l indokolt tervvilltoztat6sokkal
kapcsolatos javaslatok megt6tele az 6pittet6 risz6re,

5.6. a munk6k eltakarrrsa el6tt azok mennyis6gi 6s min6s6gi ellen6rzdse,

5.7. az Stadds'futvdteli, a birtokbaad6si, a haszn6latbav6teli valamint az aktiv6l6si
elj rir6sban val6 r6szv6tel, azok megbiz6i oldalr6l t0rt6n6 kdpviselete

5'8. egyes 6pitm6nyfajtrik mtiszaki teljesftm6ny-jellemz6inek ellen6rz6se, a
technol6gi6val 6sszefiigg6 biztons6gi ei6ir6sok t.turtar,lrut ellen6rz6se,

5.9. a be6pftett anyagok, k6szterm6kek 6s berendez6sek
megl6t6nek ellen6rz6se

megfel el6 s e g-igazoldsa,

5'10. az 6pft6si mtiszaki ellen6ri feladatok elv6gz6s6nek dokument6lisa az €pit1si
napl6ban

5.11. miiszaki k6rd6sekben a megbiz6 d6nt6seinek el6k6szit6se,

5 .12. miszaki k6rd6sekben j avaslatt6tel (pl. szak6rt6 bevon6siira),

5. 13. pdnztigyi elsz6mol6sok, felm6r6sek ellen6rz6se,

5'14. a_teljesit6sigazolfus ki6llftSsa 6s - a fbvilllalkoz6 kivitelez1 6ltal megktild6tt
teljesitdsr6l sz6l6 6rtesft6s kdz}rezvfiteletol, vagy a birtokbaad6si elj6r6s
lezindsdt6l sziimitott, szerz6d6sben meghatiirozitt, de legfeljebb tizen6t
munkanapon beltil - az 6pittet6, a flvillalkoz6 kivitelez 6- r6iz6re t6rt6n6
megktild6se,

5.15. a teljesft6sig azolds r0gzft6se az 6pit6si napl6ban

5'16. megbizoval az el6bbi rendelkez6st6l elt6r<i meg6llapod6s eset6n miiszaki igazol1s
kirlllit6sa,

5'17. a szerz6d6sben meghatirozott v6llalkoz6i dij 6s a szitmlitzhat6 6sszegre tettjavaslat elt6r6se esetdn az elt6r6s ir6sbeli indokokisa

5'18. arurak ellen6rz6se, hogy az 6pftm6nybe a tewez| 6ltal a kivitelez6si
dokument6ci6ban meghatirozott, az F;tv. qt $-a szerinti, legal6bb az elvint
miiszaki teljesftm6nyu 6pit6si term6k szakszeriien t 

"rutt 
be6pit6ire

5'19. amennyiben az lpitdsi napl6ban tdrt6n6 rdgzft6s mellett a tewezo 6ltat a
kivitelez6si dokument6ci6ban megfeldlt epitesi term6k helyett a megadottal
azonos vagy ann{l jobb teljesitm6ny6rtdkti helyettesit6 6pii6si term6k kertilt
kiv6laszt6sra annak ellen6rz6se, hogy az atewez,O iOrunugyasaval 6s az epittet;
egyet6rt6s6vel t6rt6nt

5'20' rendszeres miiszaki ellen6rz6s, teljesitm6ny szerinti szinria-igazol6s, 6pit6si
napl6 ellen6rz6se, 6szrev6telek beiegyz6se, a beruh az6 folyamato"s t6jeko ztat1sa
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5.21. akivitelez6si tev6kenys6g r6sztvev6i kdzcrtti 6pit6s k6zbeni konzult6ci6kon val6
rdszv6tel, egyeztetdsek megtart6sa,

5 .22. miszaki feliilvizsg6latban r6szv6tel

5.23. miszaki 6tad6s-6tv6teli 6s iizembe helyez6si eljrir6sban r6szv6tel

5 .24. miszaki besziimol6k elk6szit6s6hez adatszolg6ltat6s

5.25. garanci6lis feliilvizsgdlatmegtart6sa, szavatoss6gi ig6nyek 6rv6nyesit6se,

5.26. annak feltigyelete, hogy a beruhrlz6sok hatiirid6re, illetve min6s6gi
k<ivetelmdnyeknek megfelel6en ker0ltek elvdgzdsre, a 

'biztonsagi 
el6fr6sok

betartiisa mellett.

III. Megbizott kdtelezetts6gei

l ' Megbizottnak szakc6gt6l elviirhat6, fokozott gondoss6ggal, a legiobb szakmai gyakorlat
szerint kell teljesitenie a megbiz6st.

2. Megbfzott koteles minden, szakc6gt6l elvrirhat6 int6zked6st megtenni a projekt
hat6rid6re tdrt6n6-, 

_ 
mtiszakilag kifog6stalan 6s kdlts6geiben ieggazdxagosabb

megval6sftiisa 6rdek6ben. Megbizott a Megbiz6 k6pviselet6bln p6tmun[I ehendel6s6re
nem jogosult.

3. Megbizott koteles a munkav6gz6s teljes id6tartama alatt sztiks6g szerint, de legal6bb
hetente egy alkalommal a munkatertiletet szem6lyesen elGn6rizni. Meg.bizott
k0zremtik0d6 szakemberei kdtelesek 6szrev6teleiket megtenni, illetve jelenl6ttiket az
6pft6si napl6ban bejegyz6ssel rOgzfteni.

4. A kivitelez6s folyamrln havi rendszeress6ggel, illetve sztiks6g eset6n rendkiviili
egyeztetil megbe-sz6l6s kezdem6nyez6se a kivitelez6s helyszin6n a kivitelezlvel, a
megbizi k6pviselete, valamint azegyeztet6sek dokument6l6sajegyz6k6nyvben.

5' Megbizott m6s szemdly kdzremtikridds6t kizir6lag Megbiz6 el6zetes flisbeli
ho zzij 6rulas6val veheti i g6nyb e.

6' Megbizott hiba, hirlnyossag meg6llapit6silr6l, a terv 6s a szerzbdds szerinti teljesit6st
befoly6sol6 minden kdriilmdnyr6l kdteles Megbiz6thaladdktalanul 6rtesiteni.

7 ' Megbizott kciteles betartani Megbiz6 utasit6sait. Amennyiben Megbizott megitdl6se
szerint az adott utasitris trilldpi a szerzod,lskereteit, vagy a Megbiz6 szakszenitl., ,ugy
jogellenes utasit6st ad, vagy azzal szemben egy6b ?enntartdsa van, akkor az ad,ott
utasit6s kdzhezveteldtol szdmitott 8 napon beltil - ha drdeks6relmet okoz, akkor
haladdktalanul -, drtesitenie kell aMegbiiSt felt6rva rdszletesen 6s indokolt an az adott
utasit6ssal szembeni fenntart6sait. Amennyiben a Megbiz6 az utasit6st a Megbizott
drtesit6sdben foglaltak ellen6re megerositi, a Megbizott - jogszabdlyi kiv6telektol
eltekintve - kdteles az adott utasit6st vdgrehajtani.

6)-
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8' Megbizottnak mindenkor loj6lisan, mint aMegbiz6megbizhat6 taniicsad6ja, szakmiija
9litai 6s egy6b szabilyai szerint, megfelel6 diszkrdci6t tanrisitva tlu egarnia.
Megbiz6 nev6ben k<itelezetts6get annak ekizetes irrisbeli hozziljarul,1sa n6lktil nem
vdllalhat.

7 ' Megbfzott 6s valamennyi a teljesit6sbe bevont kdzremiikrid6 szakembere titoktart6si
kdtelezetts6ggel tartozik a szerulddssel kapcsolatban tudom6siira jutott valamennyi
inform6ci6, megold6s, adat 6s dokumentum vonatkoz6s6ban aszerzfudksidritartama alatt6s annak teljesit6se utdn. Amennyiben Megbizl nem adja el6zetes ir6sbeli
hozzdjfurulfusiit, - jogszabtilyban el6frt iotel ezettsigkiv6teldvel - ,"- a Megbizoff, semkozremiiktid6i nem kOzcilhetnek a szerz6d6ssil kapcsolatos, a fentiek szerintiinformrici6t harr.na{it< szem6llyel, illetve nem hozhatj ix azouai nyilvrinoss 6gra es a
szerz6d6s keretein kfviil nem haszn5lhatjek fel u rr"o6d", teljesit6se cetiaUOt k6szitett
tanulmrlnyokat, terveket.

8' Megbizott felel6s k0zremtikdd6 szakemberei magatart 6sdert6s cselekm6nyei6rt, mintha
azok a Megbizott mg8atart6sa vagy cselekedetJi lettek volna. tvtegbizJnar valamely
k<izremtikdd6 ig6nybev6tel6hez idott hozz6jrlrul6sa nem mentesiti Megb izottat a
szerz6dds szerinti kdtelezetts6gei 6s felel6ss6gi ar6l.

9' A Szerz6d6s hat6lya alatt Megbfzott 6s kdzremrikdd6 szakemberei nem v6gezhetnek
:lvg tizleti, gazdasdgi tev6kenys6get, amely sor6n kapcsolatba kertilnek a projekt
kivitelezds6ben, megval6sft6s6ban kdzremtikdd6 v6llalkoi6kkal, sz6llft6kkal vagy azok
brirmelyik alviilalkoz6jdval,egy6bkcizremrikdd6j6vel. Megbfzott sem a v6llalkoz6kt6l,
szrlllit6t6l, sem tv alvrillalkoz6kt6l vagy egy6b k6zremtikrrd6kt6l semmifajta el6nyt,
szolgdltatdst nem fogadhat el.

10' Megbfz6 figziti, hogy a 32212015. (x.30.) Korm. rendelet 27.g (l) bekezd6s6nek
megfelel6en a Megbiz6 a szerz6d6s teljesit6s6nek ellen6rz6se sor6n az hpitesi napl6
adatai alapjan ellen6rzi, hogy a teljesit6sben csak a Kbt. 13g. g (2) 6s (3) bekezd6s6ben
foglaltaknak megfelel6 alv6llalkoz6 vesz r6szt, 6s az alvdllalkoz6i teljesitds arrinya nem
haladja meg a Kbt. 138. g (l) 6s (5) bekezd6s6ben meghatinozott m6rt6ket.

11' Megbfzott a kivitelez6si munkrikkal kapcsolatos peres [gyekben a szerz6d6s
megsztin6s6t k6vet6en is kOteles kcjzremtikddni.

lz'Megbizott a kivitelez6si tev6kenys6g teljes folyamat6ban el6segiti 6s ellen1rzi a
vonatkoz6 jogszab6lyok, hat6siigi el6fr6sok, szabiinyok, szerzldeJet es a kivitelez6si
dokument6ci6 betart6sdt. Az 6piiet6,megrendel6 helyszfni megbfzottjak6nt els6sorbanaz 

'pitds 
szakszertisegeert, terv szerinti, el6irt krilts6gkeretenieltili"mllvafOsit6s66rt

felel<is 6s az ebben a feladatkcirben.rnegbizott szoliiltat6nak minden 
"szakilinyban

(m6ly6pftds 6s m6ly6rjt6si mtitargyak, riJ-kozmtidpiiZs) biztositani kell a megfelel6
tapasztalattal, v6gzettsdggel el6irt szakmagyakorlasi felt6telekkel rendelkez6 mtiszaki
szakembereket.

l3' Jelen megbfz6si szeruldds keret6ben megbizott r6szt vesz a vonatkoz6 projektben, mintmtiszaki szak6rt6, valamint a T6mogat6 Szervezet fel6 a pillyazat zafi beszimol6j6nak
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elfogad6sriig a miiszaki szak6rtelmet biztositja, az dnkorm inyzat,mint kedve zm€nyezett
nev6ben.

IV. Megbiz6 jogai 6s kiitelezetts6gei

1' Megbiz6 a Projekt megval6sfkisa sor6n a sztiks6ges 6ll6sfoglal6sokat megadja, a
ddnteseket meghozza 6s r6szt vehet a Megbfzott fl;l kezdem6-nyezett ellfu6sokon 6s
egyeztet6seken. Ezen trilmen6en rendszeresen 6s folyamatosan ellen6rizheii a megbiztis
teljesit6s6t.

2' Megbfz6 a Projekt megval6sitds{rhoz sztiksdges p6nziigyi fedezet iitemez6s6r6l saj6t
hatilskdrben dtint, a plrairgyi fedezet feletti'rendlikezesi jogot n* adja 6t
Megbizottnak. A fedezet titemez6s6n6l tekinteuel kell lenni a fiiisziroz6si forr6sok
el6rhet6s6g6re 6s a szabfuly aira.

3' Megbiz6 kd'teles frasbeli 6s sz6beli inform6ci6szolgiltatirsra az adott int6zked6ssel
kapcsolatosan felmertil6 t6mrlkban.

Megbiz6 koteles Megbizott jelent6seinek feltilvizsgdlatarads j6v6hagy6sina.

Megbiz6 kciteles nyi.l.atfo.Stt6telre feljogositott kdpvisel6vel r6szt venni a Megbizott
6ltal szervezett koordin6ci6s megbesz6l6seken.

Megbiz6 a vrillalkoz6k, szdllit6k 6s szolgriltat6k Megbizott 6ltal feliilvizsg6lt 6s
teljesit6si igazol6ssal ell6tott szimlut ellen6rzi, 6s j6irihagy6s eset6n tov6bbitja a
Kdzremtik0d6 Szervezetnek.

Megbiz6 koteles Megbfzott r€szdre6tadni Megbizott feladatainak ellithsihozsztiks6ges
dokument6c i 6k relev6ns 16 szeit, ktil 6n6 sen az alilbbiakat:

T.l.kivitelezdsre ininyul6 k6zbeszerz6si eljrlr6s ajdnlati dokument6ci6ja,
tervdokument6ci6val egytitt

7.2. vrillalkozrisiszerz6d6sekalapj6ulszolgril6nyertes ajinlat,
7.3. v6llalkozrrsiszerz6d6sek,mell6kletekkelegyiitt,
7.4- 6pftdsienged6lyek,tizemeltet6i,kezel6i,szakhat6s6giel6ir6sok,
7 '5' a Projektet drint6 tovribbi alapdokumentumok relev6ns r6szei (p1lyazati

dokumentaci6k relevirns r6szei, t6mo gat6si szerz6d6s)

8' Meg\iz6 vizsg6lhatja, hogy az Osszeferhetetlens6g elh6rit6s 6ra tett int6zked6sek
megfelel6ek-e, el6frhatja tov6bbi int6zkeddsek megt6lel6t 6s felsz6lfthatjaMegbizottat
az risszeferhetetlens6g megsziintet6s6re.

V. Aszerzfidfis id6tartama:

l' A megbizits id6tartama jelen szerz6d6s megk6t6s6t6l a projekt zin6 beszdmol6j6nak
elfogad6s6ig, a proj ekt lezir6s6ig, azaz 20 19 .10.3 I ._ig tart.

2' Amennyiben a projekt meghosszabbitdsa vrilik sztiks6gess6, a miiszaki ellen6r a
meghosszabbftott t6mogat6si szerz6d6s hat6ridej6ig, a zir6 projekt el6rehaladasi
jelent6s elfogadas6ig kdteles az dnkorminyzattalszerz6d6ses viszonyban 6llni.
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3' Megbizott vdllalja, hogy a Projekt megval6sitasa soriln a miiszaki 6tadris-6tu6telt
kdvet6en r6szt vesz a haszndlatbav6teli elj6r6s folyamat6ban, valamint a projekt
fenntarkisi id6szaktinak v6g6ig szeru6desevel osszefiiggdsben keletkezett mtszaki
k6rd6sekben rendelkezdsre 6ll.

VI. A Szerz6d6s teljesft6se

1' Felek rogzftik, hogy jelen szerz6d.6s 
.targydt kepez| projekt keret6ben Megbiz6 -kdzbeszetz6si eljrir6st kdvet6en - 6pit6si tiiv"kivitelezesi szerztiddst kotl

2' Jelen szerz6d6s akkor tekinthet6 teljesitettnek, amennyibe n az al1bbi felt6telekegytittesen 6s teljes kdriien teljesiilnek:

2'l' Az 1' pont szerinti kivitelez6si szerzbdesekben foglaltak marad6ktalanulmegval6suh* $ a Projekt teljesft6s helyszfndn a uerutrazrisi tev6kenys6gek
miiszakilag 6s p6nziigyileg megval6sultak.

2'2' Rendelkez6sre 6llnak az epitdsi szerz6d6sekben el6irt, a kivitel ezo 6ltalelk6szitend6, Megbizou 6ltall6v6hagyott dokumentumok.

VII. Fizet6sifelt6telek

1' I"l* meg6llapodnak abban, hogy Megbilottat amegbiz6steljesit6s66rt g50.000,- f,,t+AFA, azaznyotcszfuzfitvenezer forintl Afa rn.gU1Lsi dijiileti meg. 
--

2' A megbfz6 az ellenszolgriltatris 6sszeg6t, teljesft6sig azollsalapjan, sziimla ellen6ben, aszerz6d6sben meghatiirozott m6don 6s tartalommal val6 teljesit6st6l sz{tmitott
legk6s6bb 3 0 napon beltil 6tutalissal telj esfti.

3' A megbiz6 ezriton nyilatkozik, hogy a sziiks6ges p6nziigyi fedezet a t6mogat6si
szerz6d6s szerint rendelkezdsre 6ll. A megbiL6si dij, tiimogatris szempontj6b6l
elszdmolhat6 k6lts6g6nek finanszf rozisa 100 %-bana Top-2. I .3- 1 6-8C) 1- 20t7 -00034
sziimri elnyert pdlyazati forr6sb6l tdrt6nik. A szeru6d6s, elsz6mol6s 6s a kifizet6s
p6nzneme: magyar forint (HUF). A szrimlik t6mogatrls tartalmanak kifizet6se a27212014' (xI.5.) Korm. rendeletben, valamint 1 T6mogat6s i Szeru1d6sben
szab ily o zon ut6 fi nans zir o z6s keret6ben trirtdnik.

4' Megbizott a teljesftdssel ariinyosan jogosult 3 db rkszszitmla 6s I db v6gszrimla
ki6llft6srlra' A r6szszdml6k ki6llft6srira az lpitdsi kivitelez6s i szerz1desben foglaltkivitelez6s mtiszaki megval6sulis6val ar6nyosan, el6szdr min. 30 ,z-os mtiszaki
k6szriltsdgndl a megbfz6si szerz6d6s 30yo-6t, 60%-os mtiszaki k6sziilts6gn6l amegbiz6si szerzbdds 3oyo'6t,90%-os mtiszaki k6sztilts6gn6l a megb iz6si szerz6d6s
3 0%- 5t j o go sult szilm l6zri.
A v6gsziimla ki6llit6sina, azaz a megbizitsi szerz6d6s l0 %-anak kiszrlml i,,6s6ra u,6pitm6nyek, 6piiletek hasznrilatbav6teli enged6lyez6si eljirhshoz sziiks6ges
dokumentdci6k hat6sdghoz tdrt6nri benyujt6sdval egyiiejtileg kertilhet sor, legk6s6bb a
Proj ekt fizikai zu fusdnak d6tumrii g.
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5' Megbizott szriml6in k0teles felttintetrri_-a projekt szirmait, megnevez6s6t, 6s aszerz6ddsben el6irt, a munka azonosit6siihoz sztiks6ges, valamint a jogszab6l y 6ltalmegkdvetelt egydb adatokat. Ennek hi6ny6ban i-i"giiro usramlitnein rogaaja ue.

6' A szrimlak kifizetdse banki ritutallssal t<irt6nik. A szrimlak form6tum6ra a magyar jogel6ir6sai az itinyad6ak, azaz csak olyan t *^lat fogad be a Megbfz6, amelyikbefogad6srira a-magyar jo g szabiiyairr.irirt:"g"rrii. A teljesft6sigazol6snak a sz.mlamell6klet6t kell k6peznie.

VI[. Aszerz6d6s felmond{sa

1' Felek meg6llapodn* ub9.T, logy u y;1zo!gs1 a Polgrtri r0rv6nyk6nyvr<il sz6l6 20t3.6vi V' t6rv6ny (a tovdbbiakbin: P^tk.) 6:27s.s aLp:en brirmelyik fel, indokolisikcitelezetts6g n6lkiil, 30 napos felrnond6si iao- rrgy.tembe v6tel6vel, friisbanfelmondhatja.

2' Rendkivtili felmond6snak van helye srilyos szerz6d6ss zeg6s eset6n. Srilyosszerz6d6sszegdsnek min6siil ktil6n6sen, ha:

2'1' Megbfzotl szerzod6ses kdtelezetts6geit srilyosan vagy ism6telten megszegi(srilyosnak min6sril kiildntisen az a szerzod6sszeg6s, amely a projekt hatririd6ret6rt6n6 megval6sulilsilt vesz6 ly ezteti);

2'2' Megbizott 6sszeni hatririd6n beltil nem tesz eleget Megbiz6 felsz6litrisnak,
ho gy kdtelezetts6geit szerz6d6ss zeraen .f:.rn*,
2'3' Megbizott ism6telt felsz6lit6s ellendre nem teljesiti a Megbiz6 6ltal adottutasit6sokat;

2'4' Megbizott 
-fizet6sk6ptelenn6 v6lik, cs6d-, felsz6mol6si, v6gelszrlmol6sieljar6s indul vele szembin, felftigges# {iaasagi tev6kenys6g6t, besziintetikifizet6seit;

3' Felmond6s esetdn Felek elszilmolnak egym6ssal 6s Megbizott kdteles minden, aprojekttel kapcsolatban n6la l6v6 adatot , iiiot,uautrroiaor6t, cimjegy z6ket,stb., annakkdsztilts6gi 6llapotat6l ftiggetleniil a Megbiz6nak tdtelesen 6tadni. Koteles tov6bb6

il',ffi;rf#fff 
jognvilatk ozatotmegtenni a projekt Megbiz6i r"er-ir Megbizotti

4' Rendkfviili felmondas.es:161 Megbiz6 a Megbizott k6lts6g6re maga v4gziel a jelenszerz6ddsben foglalt feladatokat,iugy azokat-harmadik szem6llyel elv6geztetheti.

IX. Szeru6d6stbiztosit6mell6kkiitelezetts6gek

l' Amennyiben Megbfzott jelen szerz6d6sben meghatarozo! valamely kdtelezettsdg6tnem teljesfti az ellitt hatririd6ben, vagy mulasztTs6val a projekt hatirid6ben tcirt6nrimegval6sul6s6t vesz6lyezteti, kdteles a k6sedelem rennalasa alatt kesedelmi k6tb6rmegfizet6s6re' A kdsedelmi kotbdr m6rt6ke a k6sedelemmel drintett rdszteljesft6s nett6ellen6rt6k6nek l,2Yo-a naponta, de legfeljeaa i t ioodds nett6 6rt6k6ne[ 20%o-a. Akdtb6rig6ny a k6sedelem napjrin vafik esed6kess6.
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J.

Amennyiben Megbizott jelen szerzod,esben meghatirozott valamely k<itelezetts6gdt
nem szerzod6sszenien teljesiti, a Megbizo hibris teljesit6si kcitbdne jogosult a hiba
bejelent6s6tSl, annak kijavit6sriig terjedo idoszakra. A hib6s teljesitds iniatti k<jtb6r
mdrt6ke a kdsedelemmel 6rintett rdszteljesftds nett6 ellendrt6k6n"k l,2o -unaponta de
legfelj ebb a szerzodes nett6 drt6k enek ZT%o-a.

F919k meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a Megbizottnak felr6hat6 k6sedelem
el6ri a 15 napot, 6s Megbizott aMegbiz6 ir6sbeli felsz6lit6sa ellendre k6sedelm6t nem
!2,r? be, a teljesit6st a Megbfzott hib6j6b6l eredoen meghirisultnak kell tekinteni, 6s
Megbiz6 jogosult a szerzodest azonnali hat6llyal fehJndani. Ebben az esetben a
Megbizott meghirisul6si kotb6rt koteles fizetni. A meghirisuldsi k<jtb6r m6rt6ke a
me ghirisulris sal 6rintett 16 sztelj e sit6s nett6 el len6rt6k6 nek 20o6 - a.

A felek a szeruldes teljesit6s6t akkor tekintik meghirisultnak, ha- a Megbizott a teljesitdst jogos, m6ltiinyolhat6 ok n6lktil megtagadja
- Megbizott a szetzoddst jogellenesen felmondja vagy att6l jogellenesen el6ll
- a szerz6d6s teljesft6se a Megbizott drdekk6rdben felmertilt okb6l ellehetetleni.il
- Megbizott ellen csod-vagy felsz6mol6si eljSriis, vagy v6gelsziimol6s indul.

Megbiz6 kdtbdrkovetel6s6t irrisbeli felsz6lit6s rid6n drvdnyesitheti, melynek Megbfzott
koteles 8 napt6ri napon behil maraddktalanul eleget tenni. Amennyiben Megbizott a
felhivds kezhezvetel6t k<jveto 3 napon beltil drdemi - indokl6ssal 6s bizonyftdkokkal
alifiitmasztott - kimentdst nem tesz, akkor a kcitb6rkcivetelds Megbizott reszerol
elismertnek tekintheto es ezzel besziimithat6v6 v6lik.

5. MegrendelS jogosult a kiitb6rt meghalad6 k6riinak 6rv6nyesit6s6re is.

frtesit6sek

Amennyiben a Szerzbd6s szerint valamely 6rtesit6s vagy miis fr6sbeli dokumentrici6
megktild6s6re hat6rid6t szabtak, a hatrlridri betartottnak iekintend6 , ha azt a hatAirdt|
utols6 napj6n 24.00 6r6ig t6rtivev6nyes, ajrlnlott ktildem6nyk6nt feladtrlk.

A sz6beli kdzl6seket ut6lagosan, indokolt k6sedelem n6lkiil ir6sban meg kell erdsiteni.
Sz6beli kdzl6sekre hivatkozni csak akkor lehet, ha aztut6lag fr6sba fogialtak.

{9sbi16nak megfelel6 id6ben 6t kell adnia a Megbizott rdszhre a szerz6d6s
teljesitds6hez sztiksdges 6s rendelkez6s6re 6116 informa.iotut 6s/vagy dokumentrici6t.
Megbfzott k0teles az igy kapott dokumentumokat a szeruldis megsztindsekor
visszaadni Megbiz6nak.

Izlegbizott kapcsolattartiisra kijekilt szem6lye 6s el6rhet6s6ge:N6v: Ritter Gy6rgy
Postacim: 3525 Miskolc, M6ty6s Kir6ly ttca2-4.Telefon: 06-70-520-6463

4.

x.

t.
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E-mail: szinvatervkft@gmail.com

Megbizott r6sz6r6l mtiszaki ellen6rz6sbe bevont szakemberek list6j6t j elenszerz6d6s l.
fliggel6ke txtalmazza. Abban az esetben, ha a szakemberek szem6ly6ben viiltoz6s
kOvetkezik be, ennek t6ny6t Megbizott kOteles Megbiz6fel6 a viltoz6sbek0vetkezt6t6l
szrimitott 5 napon beliil inlsban jelezni

Megbiz6 kapcsolattart6sra kijekilt szem6lyei 6s el6rhet6s6gek:N6v: Frlklyrin6 Ktirti Eva
Postacfm: ozd varos Onkormrinyzata- 3600 6zd,vrlrosh6z t6r l.Telefon: 06-48-574-t0014230
E-mail: faklyane@qz{hu

XI. Ery6b rendelkez6sek

1' Feleknek minden er<ifeszit6st meg kell tennie, hogy trlrgyal6sos riton rendezzenek a
Szerzrid6ssel kapcsolatban brirmely vit6t, amely ktizotttik feimed.

2' Amennyiben vit6s tigy meriilt fel, a szerz6d6 Felek ir6sban 6rtesftik egym6st a vit6s tigyre
vonatkoz6 v6lem6nytikr6l, valamint az eltaluk lehets6gesnet tartou megold6solir6l.
B6rmelyik F6l k6rheti, hogy a vita rendezdse c6ljrib6l igyeaessenek. Amennyiben a
trirgyal6sos rendez6sre irrinyul6 kis6rlet nem sikeres annak megkezd6s6t6l sz6mitott 15
napon beliil vagy a rendez6si k6r6sre a F6l nem v6laszol 6rdemben 15 napos hatririd6n
!9ltil, b6rmely F6l jogosult a vita rendez6se 6rdek6ben a szerzod6sk6t6s helye szerint
illet6kes Jar6sbfr6s6ghoz fordulni.

3' A Szerz6d6sre, annak 6rtelmez6sre 6s teljesit6s6re, vagy azzal cisszeft,igg6 b6rmilyen
cselekm6nyre a magyax jogu ilinyad6.

4. Jelen szerz6ddsben nem szab6lyozottk6rddsekben a Ptk. szabillyai az ir6nyad6k.

Jelen szeru6d6s 10 szitmozolt oldalb6l 6ll, kdsziilt 4 p6ldrinyban magyar nyelven, melyb6l I
p6lddny Megbizottat, 3 p6ld6ny Megbiz6t illet meg.

6zd,2ll8.augusztus 2l SZINVA.TERV KFT.
3525 Miskolc, MAtY6s kirllY u' 24'

Ad6sz6m: 24377 407 -2'Os

Banksz.: 1 1 994002-02415936"t)0000000

SZINVA-TERY Kft.
Ritter Gydrgy tigyvezet6

Megbfzott

P6nziigyi ellenjegyz6 r, J^-U'i-
l,otf .0 /.?.t .

5.

6.

nyzata
Drivid polg6rmester
Megbfz6

t2



1. ftiggel6k

A mtiszaki ellenSrz6sbe bevont szakemberek Megbizott r6sz6r6l:
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