:
Szerződőfe|ek,egyrészről
Pusztaszabo|csVáros önkormányzata
(2490Pusztaszabolcs,
Velenceiu.2.)
mintmegbízó
CzompóIstván polgármester,
képviseli:
-1536044-0000000
Bankszámlaszáma: 1I736037
Adóigazgatási
száma: 15361844-2-07
:
másrészrő|
ÉdesSzilárd ok|eve|esépítőmérnök,egyénivál|alkozó
(8000Székesfeh
érvár,HorvátI. u' 20' ) mintmegbízott,
igazo|vány
száma:ES 372 527
Vá||a|kozói
-3-27
Adószám: 46528443

1.) Megbízástárgya:
Pusztaszabo|cs Polgármesteri Hivata| épü|et bővítés kivitelezési
munkáinak te|jes körű műszaki ellenőrzése.
egy
csat|akozik
a meg|évőépÜ|ethez
A bővítésfőbb adatai:Azúj épÜ|etrész
nyaktagga|'Az új épÜ|etfö|dszinti hasznosa|apterü|ete302 fr2, a tetőtér
127 m2.
hasznosa|apterÜlete
Az épÜletmagastetős
támaszkodóvb. gerendarács.
Az a|apozás,kúta|apokra
szerkezetű'
hagyományos
,faIazott,
a telkenkívÜ|
történik,újhá|ózatkiépítésére
A közműe||átás
a meglévőépÜ|etrő|
nemkerÜlsor.
dokumentáció'
ésengedé|yezési
kivite|ezési
A megbízóá|taIszolgá|tatott

2') A megbízottfeladata:
pa 1-es pont szerinti munkák műszaki e||enőrzése,
a megbízótó|kapott
a|apján'
tervdokumentáció
éskiviteliésajánlatkérési
engedélyezési

3.) Műszaki el|enőrzéssorán e||átandófeladatok:

2.1
.

fÜggően_ műszakiszÜkségszerűség
Műszakie|lenőrzés,
a munkaje|legétő|
gyakoriságga|.
szerint- de |ega|ább
nyolcnaponkénti

.

e||enőrzése.
meg|étének
Közműkivá|tásoknál
a szakfe|Ügye|et

.

történőrögzítése.
nap|óban
építési
sorántapasztaltak
Az e||enőrzések

.

e||enőrzése'
köte|ezettségeinek
vá||a|t
A kivite|ezőszerződésben

.

e|őírtak
e|lenőrzése'
Az engedé|yekben

.

e||enőrzése'
e|őírtak
A rende|kezésre
á||ó tervekben

.

e|őírtak
Az engedé|yekben,keze|ői és Üzeme|tetőihozzá1áru|ásokban
betartásánake||enőrzése.

e|
me|yeketa kivitelezőnek
. A műszakie|lenőrzés
kiterjedmindazonfeladatokra
ke||végeznie.
.

döntést igény|őesetekben,egy napon
Megbízófolyamatostájékoztatása,
belÜ|'

.

szabványokés műszakie|őírásokbetartásának
Kivite|ezés
során az érvényes
e||enőzése'

e||enőaése.
e|őírásainak
. A beépítésre
ésanyagokminőségi
kerÜlőszerkezetek
jóváhagyott
tervszerint'
. A minőség
minőségel|enőzési
e||enőrzése
.

va|órészvéte|.
vizsgálatokon
méréseken,
A he|yszíni

.

el|enőrzése.
szerintválla|tműszakiÜtemezésének
A kivite|ezőszerződés

.

döntésekelőkészítése.
tervmódosítások,
A beruházássoránszÜkséges
a műszakiátadás-áwételi
átadás-áwéte|i,
A szeződésszerinta munkateru|et

.

összehívása'
e|járás megszervezése,
.

és átadási dokumentáció
eljárásraa minősítési
A műszakiátadás átvéte|i
e||enőrzése.

.

az e|1árás
megszervezése,
fe|Ü|vizsgálatok
A jótá||ásiidőn be|ü|a szÜkséges

.

átvéte|e'
va|óintézkedés
soránfeltárthibákjavításában
, azoke||enőrzése,
nap|óró|,és
épÍtési
kivite|ezési
tevékenységrő|,az
2gOl2O07.(X'31)
az építőipari
betartása'
Korm' rende|et
dokumentációró|
a kivite|ezési

4') Megbízási határidő:

30'
2008.november

5.1

5') A megbízásdíja: műszakie|lenőrzésre
Műszaki
ellenőrzés:
+ 20 o/oÍ+fa

összrsen:

1.570.000,Ft
Ft
314.000,1.884.000,-Ft

amelyeka műszaki
azokata kö|tségeket,
dÍjmagábanfog|a|ja
5.1') A megbízási
A drj
fe|merÜ|nek.
rendszerint
kapcso|atosan
el|enőriteendőke||átásáva|
nemtaftalmazzai
egyetértésben
Megbízóva|
5.1'1.)A kivite|ezőmunkájánake||enőrzésére
és vizsgálatokkészítésének
szakvé|emények
elrende|trendklvÜ|i
kö|tségeit,
5.1.2.)egy éves garanciá|isidőn tú|i vá||alásesetén fe|merÜ|ő
többletkö|tségeket,
5'1'3.) kivite|ező
többIetkö|tségeket,
képvise|etét
5'1.4.) peresÜgybena Megbízó
Vagya
határidőntú|imunkavégzés,
rogzített
a szerződésben
5.2.) A Megbízott
dt;áva|
közreműködésének
5'1.4.)pontbankörü|íftesetekbenszÜkséges
meg'
dr;baná||apodnak
fe|ek45 000 FT + AFA mérnöknap
kapcsolatosan
pénzÜgyifedezet szám|áján
hogy a szÜkséges
5'3.) MegbízónyiIatkozza,
ál|.
rende|kezésre

fe|tételek:
6') Fizetési
a Megbízóa Megbízottá|tal megje|ö|t
6.1.) A megbízásid|j kifizetését
bankszám|ára történőátutalássaI te|jesíti.rcI02952-043624I9-00000009
6 . 2 . ) Szám|ázásiÜtemezés:
Szám|amegnevezése

Kibocsátásidőpontja

Számlaértéke
Nettó

Afa

Bruttó

I' rész.számla

2008.09.0s.

400000,-Ft

80 000,-Ft

480000,-Ft

II. rész-számIa

2008.10.0s.

400000,-Ft

80000,'Ft

480000,-Ft

III.rész-számIa

2008.11.05,

400000,-Ft

B0000,-Ft

480000,-Ft

IV' rész-szám|a

2008.11.30.

370000,-Ft

74 000,-Ft

444000,-Ft

Osszesen:

1 570000Ft

314000Ft

1 884000Fi

a szám|ák
határideje
kiegyen|ítésének
i||etvea végszám|a
6'3') A rész-szám|ák,
kibocsátásátó|számított15 naptárinap'
7')Te|jesrtés:

4.1
7'I')

(2008'
tervezetthatáridejéve|
határidejea kivite|ezés
A te|jesítés
te|jesítetLnek
szerződés
november 30.) egyezik meg, A Megbízási
elvégzéséve|.
fo|yamatos
fe|adatok
tekintendőa 2' pontbanfe|sorolt

a Megbízócsak a Megbízott
utasÍtást
sorána fővá|lalkozónak
B.1') A kivite|ezés
vagy más
adhat'Amennyibenhatóság,Üzeme|tető
egyidejűéftesÍtéséve|
vagy
észrevéte|
a kivitelezőmunkájávaIkapcso|atosan
érintettrészérő|
kívánságmerűl fe|, Megbízottköte|es a Megbízóterrő| ha|adékta|anu|
kiterjedarra, hogy az utasítás
köte|ezettség
A tájékoztatási
tájékoztatni,
vagyjogszabályba.
nemÜtközik-ehatóságie|őírásba
vagykívánság
B.2,) Megbízotta feladatát szakembeftőleIvárhatógondossá9gaIköteIes
határidőreés jó
végezni,mindentőle te|hetőtmegtennia létesítmény
Fe|ek köte|esekegymást
érdekében.
va|ó megva|ósu|ása
miÁőségben
körÜ|ményekrő|'
|ényeges
kapcso|atos
a megbízáse||átásával
tájékoziatni
utasítani,Megbízott
során Megbízottat
Megbízójogosu|taz Ügye||átás
Va9y
köteles Megbízót figyeImeztetni,ha az utasításcé|szerűt|en
szakszerűt|en.
B.3.)
. A Megbízotta Megbízóá|ta|adott utasításszerintnem végezhetie| a
vagy
megsértésére,
Vd9Yhatóságirende|kezés
munkát,ha az jogszabá|y,
vezetne.
veszé|yeztetésére
az é|et-ésvagyonbiztonság
kivite|ezőve| szemben pótmunka e|rendelést,
8'4')
. Megbízott a
csak a Megbízóva|történt e|őzetesegyeztetésés
szerződésmódosítást
jóváhagyásalapjántehet.
9.)Felekegyütt működése:
megva|ósítása
fog|altakmaradékta|an
9.1.) A szerződőfe|ek a szerződésben
egyÜttműködnek.
szerint,fo|yamatosan
szÜkség
érdekében
g'2') A szerződőfe|ekkö|csönösen köte|esekminden,de e|sősorban
a te|jesrtés
egymást
tájékoztatni
je|entősenbefo|yáso|ó
eseményrő|
eredményességét
e|hárítása
akadá|yok
fe|merÜlő
félkötelesaz eset|egesen
Mindkét
írásban.
intézkedéseket
érdekébena saját hatáskörén be|ü| a szÜkséges
me||ett.
értesítése
a másikfélegyidejűírásbe|i
megtenni
ha|adékta|anuI
je|zik,
vál|alnakarra,hogyha|adékta|anu|
9'3.) A szerződőfe|ekkötelezettséget
csőd-,fe|számolási-,
e|őtte||enÜk
teljesítése
maradékta|an
ha a szerződés
pénzügyÍ
fÍnanszírozás
eljárás indul,a beruházás
ilIetve végeIszámo|ási
ellehetetlenülése,
hozni,ha a
köte|esekegymástudomására
9,4') A szerződőfe|ekha|adékta|anul
be.
következett
vá|tozás
bármifé|e
fog|a|tadataikban
szerződésben
érinti(p|':
tarta|mát
a szerződés
utasítása
a Megbízóírásbe|i
9'5.) Amennyiben
a szerződés
dlj,stb'),azt a Megbízott
határidő,megbízási
te|jesítési

5.1
módosÍLására
irányu|ójavasIatnaktekinti' A feIek a szerződéstcsak közös
megegyezéssel
írásba
n módoslthatják'

10.)Megbízó
engedé|yeket
szo|gáltatja.
a szükséges
11.)Egyéb
rende|kezések:
11.1.)A szerződő fe|ek eset|egesjogvitájukate|sőd|egesenbékésúton,
nem szabá|yozott
Je|enszerződésben
útjánkívánjákrendezni.
tárgya|ások
az irányadók'Ezen
kérdésekben
a Po|gáriTörvénykönyvrende|kezései
a
eredő, i||etveezze|összefÜggővitás kérdésrendezésére
szerződésbő|
_
fe|ek a|ávetikmagukat hatásktrtő|fÜgget|enÜ| a Székesfehérvári
VárosiBíróságiIletékességének.
a Megbhőt,L
me|ynek2 példánya
készÜlt,
It,2,)Je|enszeződés3 pé|dányban
példányapedig a Megbízottat
i||etimeg. A szerződés5 db számozott
A szerződőFelekkijelentik,
aláírtak.
|apbó|á||,me|yeta Fe|ekolda|anként
ésazt,
egyezőenérte|mezték,
megértették,
e|o|vasták,
hogy a szerződést
he|yben
megegyezőt
mindenben
akaratukkal
ésÜgy|eti
minta va|óságga|
írtáka|á.
hagyólagcégszerűen

Pusztaszabolcs 2008.08.06.
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Megbízó
Czompó IsWán polgármester

Megbízott
ÉdesSzi!árd egyéniváIlaIkozó
Éors
sztunot'trnlÖxt
tRooÁ.ln

SzékesÍehórvár.
Horvát
l' u' 20.
V á l l i' g 's z ' :E s 3 7 2 5 2 7
Adószám:46528443-3
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