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A napirendet nýlvános iilésen kell taľgyalni.
A đöntés elfogadásához egyszeru szótöbbség szĹikséges.

Melléklet: t. megbizźlsi szerzódés _ Teleki Lász|ó tér I. _ tervezet
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Tisztelt Yáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények
Az onkoľmtnyzatKépviselő.testtilete a329l2O12. (X.04.) szátműhatttrozatában döntött arról,

hogy pźiyźnatot nytijt be Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III (MNP III)

címmel a KMOP-S .1 .| lB -|2 proj ekt keľetein belül.
A Képviselő-testtilet 2Ol3, januar |4-én tźrgya\ta a Kormány 1649l201f. (XII.19.) szźtmu

Koľmanyhatározatát, melyben a Budapest-Józsefuaros Magdolna Negyed Program III. (a
továbbiakban: MNP III) pľojekt 3 819 572953,- Ft tĺĺmogatásban részestilt. A Képviselő-
testiilet a 2l2O13. (I.14.) szźmu határozatában elfogadta a Koľmányhatźrozat alap1źn

kidolgozott Támogatasi śzerződést és annak mellékleteit. Az onkoľmĺínyzat a pźiyźľ;at

keretébęn vźilaIta az alźbbí közterĹiletek megújítását:

o K1/1 projektelem: a Teleki Ltszlő tér I. - Népszínház utca és Fiumei út közötti

zöldterület (ľsz. : 3 5123 l 4) ľehabilitációja
o K2 projektelem, ,,FiDo'' tér: Fiumei út _ Dobozi utca közötti tét _ zoldfelület

(hľsz. :353 88) megujítása
o K3 projektelem: Kálvária téľ közterület rehabilitáciőja.

A Vĺírosgazđźůkodási és Pénzügyi Bizottsźry a |49120|4. (II.24.) szźĺní határozatźtban

megállapította a ,,YtiLa|kozásí szerzőďés keretében Magdolna Negyed Program III. Teleki téľ

zöldfelület kivitelezés,, tźr1yil kozbęszerzési eljrĺľás eredményét.

A Vĺírosgazdźikodási és Pénztigý Bízottság a |56120|4. (II.24.) számú hatźrozatźtban

megállapította a ,,Yá|Ia|kozási szerzodés keretében Magdolna Negyed Program III. FiDo tér

rehabi litáci őj a,, tár gyí közb eszer zési elj áľás eredményét.

A Vĺárosgazdźikodási és Pénzügý Bízottság a |50120|4. (II.24.) szátmtĺ határozatźtban

megállapítotfua aYá|ta|kozźlsí szerz(5dés keretében Magdolna Negyed Pľogram III. Kálvĺĺria tér

rehabilitáci őjď, tźrgytĺ kozbeszerzési eljárás eredményét.



A kivitelezések 2014 tavaszźn kezdődnek el, melynek vonatkozásźĺban az Önkormĺányzat a

|gLlzOOg. (DĹ15.) Kormányľendelet 16. $ (1) bekezdés b) pontja alapjźn a teljesítést műszaki
ell enőr i génybevétel ével elleĺőr zi.

II. A beteľjesztés indoka
A Kisfalu Kft. az onkormányzat tulajdonźhan á||ó egyszemélyes gazdaságs tarsaság, felette

az onkorm źnyzat teljes köríi iranýtási és ellenőrzési jogokkal rendelkezik.

Józsefuaros fejlesztésérő| szóIő 9l2O07. (II.19.) önkormányzati rendelet 9. $ (5) bekezdése

szerint: ,,(5) Az onkormányzat intézményi, közterületi fejlesztési tevékenységet, ezen belt;l a
beruházások bonyolításót, projektmenedzsmentjét, tervezését, műszaki ellenőrzését az

onlmrmányzattal karctt megállapodás szerinti feltételekkel a ]00%-ban önkormányzati

tulajdonban lévő központi vagłonkezelő szervezet a Kisfalu Józsefvdrosi Vaglongazdólkadó
Kfi. végzi kizárólagosan. A kizárólagosság alól, kivételes esetben felmentést a polgdrmester
javaslatára a VPB adhat.',

A kivitelezéshez kapcsolóđó műszaki ellenőri feladatok e|végzése érdekében sztikséges

döntést hozni a Kisfalu Kft. megbízźsźnő|.

III. Tényállási adatok
A Magdolna negyed III. program K1/1 projektelemének: a Teleki LászIő tér I. (a Népszínhaz
utca és Fiumei út közötti zöldterĹilet) (ľľsz.: 35|2314) rehabilitáciőjáÍLak, K2 projektelemének:

a ,,FiDo'' tér: Fiumei út _ Dobozi utca kozötti zöldterület (hľsz.:35388) rehabilitációjanak és

K3 pľojektelemének: Kźůvźnatér köztertilet rehabilitźrciőjánakkivitelezését az onkormźnyzat
műszaki ellenőr igénybevételével köteles ellenőľizni. Az előzőekben hivatkozott
önkoľmanyzati rendeletet a\apjtĺĺ, a műszaki ellenőrzést a Kisfalu Kft. végzi el, az

onkormanyzat és a Kft. között fennálló, 20|4. januar l-jétől hatályos vagyon9azdálkodási

szerződésben foglaltakra tekintettel.

IV. Dłintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése
A Kisfalu Kft. megbízása a Magdolna negyed III. program K1/1 projekteleméhez: a Teleki
LászIő tér I. (a Nepszínhźz ltca és Fiumei út kozötti zöldteľĹilet) (hĺsz.: 35|23/4)

rehabilitáciőjźhoz, a K2 projekteleméhez: a ,,FiDo'' tér: Fiumei út _ Dobozi utca közĺitti
zöldterület (hľsz.:35388) rehabilitáciőjźůloz és K3 pľojekteleméhez Kźivźna ter közterĹilet

rehabilitáciőjáůlozkapcsolódó, kivitelezés soľán műszaki ellenőri feladatok e||átásźra:

o K1/1 projektelem: a Teleki LászIő téľ I. (a Népszínház utca és Fiumei út közötti
zoldteri.ilět) (hĺsz.: 35|2314) ľehabilitációja esetén: 1.100.000,- Ft+ÁFA, azazbruttő
1.397.000,- Ft osszegben;

o K2 pľojekteleméhez: a,,FiDo'' tér: Fiumei út _ Dobozi utca kozőttí zöldterĹilet

(hrsz.:3srs8) rehabilitáciőja esetén: 3.546.305,- Ft+ÁFA, azaz bruttő 4.503.807,- Ft
összegben;

o K3 projektelem: aKźiváťra tér közterĹilet ľehabilitáciőja esetén: 2.364.204,- Ft+AFA,
azaz bruttő 3 .002.539,- Ft összegben.

Az előterjesztés mellékletét képezi a megbizźtsi szerződések tervezete.

V. A dtintés céljao pénziigyi hatása
A döntés céIjaaMagdolna negyed III. program K1/1 projekte|eméhez' K2 projekteleméhez és

K3 projekteleméhez kapcsolódó múszaki ellenőri feladatok e|végzésének biztosítása, mellyel
az onkormĺínyzat a pźůyźzatbaĺ vźila|t kötelezettségeit teljesíti.. A műszaki ellenőľi

tevékenység lebonyolítása LO}Yo-barl az uniós támogatásból kerĹil ťlnanszirozásra. A
Támogatási szerződés 2. sz. melléklete alap1źlĺ a közteľület rehabilitáció során műszaki



ellenőľzés tźrgyéhan az egyes projektelemekľe vonatkoző fedezet az a|ábbí bontásban áll

rendelkezésre:

o K1/1 projektelem: a Teleki LászIő tér I. (a Népszínhaz utca és Fiumei út közotti
zöldteľülět) (ľsz.: 3512314) rehabilitációja esetén: 1.100.000,- Ft+ÁFA' azaz bruttó

1.397'000,- Ft összegben;
o K2 projekteleméhez: a,,FiDo'' tér: Fiumei út _ Dobozi utca közötti zöldteľtilet

gľsź.:r-slsS) ľehabilitźĺciőja esetén: 3.546.305,- Ft+AFA, azazbruttő 4.503.807,- Ft

összegben;
o K3 projektelem: a Kálvária tér közteľület rehabilitáciőja esetén: 2.364.204,- Ft+AFA,

azaz bruttó 3 .002.539,- Ft összegben.

A rendelke zésrę źiIő fedezet teljes egészében felhas zĺźtlź.sra kerĹil.

VI. Jogszabályi ktiľny ezet ĺsmeľtetése
A Yérósgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Budapest Fővaros VIII. keriilet
Józsefuáľosi onkorményzatKépviselő-testtileténęk a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti

és MtiködésiSzabźtlyzatźrő| szőIő 25l2O|3. (Y.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.1.3.

pontjĺĺn alapul, amelynek értelmében a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt

kozbeszerzési ügyekbeÍL az eljĺárás megindításaľól, eredmény megállapítźĺsźrol, beszęrzési

tigyekben az eredmény megállapitźlsźrőI, bĺíľmely önkormányzatí szerzódés megkötéséről,

módosításĺáról, megszĹintetéséről, ide nem éľtve a polgĺíľmesteri és a kizátrőlagos képviselő-

testiilęti hatáskört.

Kéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

H.ł.ľÁnoz,ł.TI JAvASLAT

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság úgy dtint' hogy

1. a Magdolna negyed III. progľam K1/1 projekteleméhez: a Teleki Lász|ő tér I. (a
Népszínhaz utca és Fiumei út közötti zöldteľĹilet) (hrsz.: 35|2314) rehabilitáciőjźůloz,
kapcsolódó miiszaki ellenőri feladatok e|végzésére a Kisfalu Kft-t bízza meg

1.100.000,- Ft+ÁFA, azazbruttő 1.397.000,- Ft összeg dijazással.

Felelős: Polgármesteľ
Határidő: 20|4. március 3.

2. a Magdolna negyed III. program, K2 projekteleméhez: a ,,FiDo'' tér: Fiumei út _

Dobozi utca közötti zöldterület (hrsz.:35388) rehabilitáciőjźůloz kapcsolódó miĺszaki
ellenőri feladatok elvégzésére a Kisfalu Kft-t bízza meg 3.546.305,- FI+^FA, azaz

bruttó 4.503.807,- Ft összeg đijazással.

Felelős: Polgármester
Hatĺáridő: 20|4. mĺáľcius 3.

3. a Magdolna negyed III. pľogram K3 projekteleméhez: a Ká|vźtťra tér közteľtilet

rehabilitáciőjźhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok elvégzéséľe a Kisfalu Kft-t
bizzameg2.364.204,- Ft+ÁF A, azazbruttó 3.002.539,- Ft összeg dijazássa|.

Felelős: Polgármester
Határidő: 20|4. maľcius 3.



4. ahatánozat 1.-3. pontja alapjén felkéľi a Polgĺĺrmestert az előterjesztés |.,2.,3. szĺĺmú
mellékletét képezo megbizási szerződések alźirásźra.

Felelős: Polgármesteľ
Határidő: megbízási szerződés a|źtírásźnakhatrírideje 20|4.marcius 10.

A döntés végrehajtásźftvégző szervezetíegység: Vĺĺrosfejlesztési és Főépítészi IJgyosztáiy
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzétételmódjĺáľa: honlapon
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1. sz. melléklet

Megbízásĺ szeľződés

Amely létrejött egyrészľől
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosĺ onkoľmányzat
széklrelye: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester
törzskönyví azonosító száma: 735715
adőszźlma: 1573515-2-42
KSH statisztikai számjele: 1573515-84LI-32I-0I
szám|avezeto pénzlntézet: SBERBANK MagyarországZrt.
bankszámlaszám: 1410000G102I3949-60000009
mint megbízó (a továbbiakban ,,Megbíző,,),

másrészről

KISFALU Józsefoáľosĺ Vagyongazdá|kodó Koľ|átolt FelelősségíÍ Táľsaság
szél.ĺüelye: 1083 Budapest VItr. Losonci utca2.,
adószám: 10857119-2-42
cégjegyzékszám: 01-09-265463
szám7avezető pénziĺtézet: SBERBANK MagyarországZrt.
bankszámlaszttm: 14100309-92I|0549-01'000008,
képviseli: Kovács ottó ügyvezető igazgatő
mint Megbízott (atovábbiakban:,,Megbízott'')

együttesen Felek között az a|źtbbí feltételelĺ*el:

Pľeambulum 
]

Budapest Főviáros VIII' Keľület Józsefuárosi onkormanyzat Képviselő testiiletének a Józsefuáros
fejlesztéséről szóló 912007. (II.19.) önkormányzati rendelet 9. $ (5) bekezdése szerint: ,,Az
onkormányzat lĺtézlnéĺyi, közterületi fejlesztési tevékenységet, ęzen. belül a beruházások
bonyolítását, projektmeneđzsmentjét, tervezését, műszaki ellenőrzését az önkormźnyzattal kdtött
megállapod;ás szerinti feltételekkel a I1l%o-ban önkormányzati tulajdonban lévő központi
vagyonkeze|ő szęrvezet a Kisfalu Józsefuaĺosi Vagyongazdálkodó Kft. végzi kizaľólagosan. A
kizarólagosság alól, kivételes esetben felĺnentést a polgáľmester javaslatára a VPB adhat.''

Felek a fentiekre tekintettel aza|ábbimegbízási szerződést kötik.

1. A megbízás jogi keľetei

A jelen megbízźst a KISFALU Józsefuárosi Vagyongazdtikodő Korlátolt Felelősségiĺ Tiársaság, mint
1'Ülo/o-barl a Megbíző tulajdonában ál1ó társasága, a Megbizó Képviselő-testiilete Yfuosgazđálkodasi
és Pénzügyi Bizottságának ..... .l20I4. (ilI.O3.)számú hatźlrozataa|apjźn|átja.

2. A megbízás taľtalma

Megbízó megbizza Megbízottat, Megbízott elvállalja az alźlbb megjelölt közbeszerzési eljárás
dokumentumai alapjźn a közbeszerzési műszaki leírásban rogzített kivitelezési feladatok, és ďlhoz
kapcsolódó miíszakí ellenőľzések e||átásźú:

o Magdolna Negyed Program III. (továbbiakban MNPil) K1/1 projektelem: a Teleki Lász|ő ter
I. (a Népszínházutca és Fiumeí út köz<itti Zöldterület) (hĺsz.: 35|2314) rehabilitációja.

3. Megbízott jogosultsága, kötelezettsége
3.I. Megbizott kĺjteles az źltépítés megvalósítása során a hatősági előírásokat, szabványokat

betartani és a kivitelezést végző Yźila1kozőva| betartatni és mindeĺ szakágra kiteťedő
munkák szakszenĺségét ellenőńzni.

3.2. AMegbízott aMegbíző, mint építtető helyszíni képviselőjeként felel:
a) a kiviteli tervdokumentációban foglaltak betartásáért;
b) az épitésimunkateľiilet áúadásáéĺt;
c) a kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzéséért.



3.3. Megbízott jogosult a kivitelezési tervek alapjźn az építési kivitelezési tevékenység
ellenőrzésére. A Megbízott, mint megbizőjźnak _ az építtetőnek - építés helyszíni
képviselóje jogosult és köteles eljárni az épitési helyszínen azkiiteLezés tevékenységével
összefüggésben.

3.4. Megbízott köteles a terveknek megfelelően a kitűzés helyességét, szükség esetén a
talajmechanikai, könryezetvédelmi, talajt<imörségí, ta|aj teherbírási és egyéb felmérések,
(anyag megfelelősé 91) izsgźĺIatok megtöľténtét ellenórizri.

3.5. Megbízott köteles a vonatkozó út és közvilägítźsi, környezetvédelmi jogszabályok, hatósági

előíľások, a műszaki tervnek és a vállalkozźsi szerzőđésben foglaltak betartását ellenőrizni.

3.6. Megbízott köteles a hatósági engedélyek, hatósági előírások, a kivitelezĺĺre vonatkozó
hataridók és a minőségi előírások, valamint a szerzodések megtartását, valamint a
Kivitelezővel kötött szerzódés meg[artását folyamatosan ellenőrizri.

3.7. Megbízott k<jteles az építési naplót kĺilön jogszabályban meýatérozottak szerint ellenőrizni
és jogosult a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzésére, illetőleg
ésnevéteLezésére, a hibáknak, hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való
feltiintetésére. Köteles továbbá akjvĺtetezési munkfü ellenőrzésénél észrevéte|ét az épitési
naplóba bejegyezni, az esetleges hibfüat kijavíttatni.

3.8. Megbízott köteles az építtetot a kivitelezés során tapaszta|t hibákról és hirányosságokról
haladéktalanu| tájékonatnl.

3.9. Megbízott köteles a műszaki, illetve gazdasági szfüségességből indokolt
terwźitoztatásokkal kapcsolatos javaslatokat megtenni az épittető tészére.

3.10. Megbízott köteles a munkákat eltakarás előtt mennýségi és minőségi szempontból

ellenőrizni, az e|takart szerkezeteket átvenni.

3.11. Megbízott köteles az átadás-átvételi eljrárásban részt venni, megtörténtét az építést naplóba
bejegyezri és a műszaki teljesítmény-jellemzőket ellenőrizni.

3.12. Megbízott köteles a beépített anyagok, szeľkezetek és berendezések minőségtanrisítását
ellenőrizni.

3.13. Megbízott köteles a kivitelezést 4 naponként ellenőrizri.

3.14. Amennyrben a kivitelezés során műszaki vagy gazdasági okból tervmódosítás, vagy tervtől
való eltérés szükségessége felmerül, többlet-, vagy pótmunkákra van szĹikség, Megbízott
köteles erľől a lľ..4Legbizőt haladéktalanul értesíteni, javaslatát megtenni és a továbbiakra
utasítást kérni.

3.15. Ha felmerül annak szükségessége, hogy aMegbíző a Kivitelezőnek utasítást adjon, vagy a
Vállalkozó kér utasítást a Megbizőtő|, a Megbízott köteles erre vonatkoző javas|atźń és

véleményét aMegbizőval közölni és azutasitźls kérdésében dĺjntést kérni.

3.16. A Megrendelő a I9|l2009. (DĹ15.) Korm. rendelet 16. $ (1) bekezdés b) pontja a|apjźn a

teljesítést műszaki ellenőr igénybevételével ellenőrzi.

A míĺszaki ellenőr adatai:.
i. építész: ZsídiLajos

cím: 1084 Budapest, or u. 8.

teVfax:+36 1 /3141098 ĺ206, 3339535
e-mail: zsidil@kisfalu jozsefuaľos.hu

ii. gépész: Kántor knre
cím: 1084 Budapest, or u. 8.

teVfax:+36 1 ĺ3I4I098 l I35, 3339535

e-mail : kantoli@kisfalu jozsefuaros.hu

iii. elektromos: Darnay János

cím: 1084 Budapest, or u. 8.

teVfax:+3ó 1 ĺ3I 41098 l |34, 3339535
e-mail: dqmvill@gmail.com



iv. út: Garbacz Áaam.
tel:06 202515138,
e-mail : aaglervkft@gmail. com

4. Megbízásĺ díj - kiiltségviselés

4.1. A miĺszaki ellenöri díj a MNPIII K1/1 projektelem: a Teleki Lźsz|ő tér I. (a Népszínház utca
és Fiumei út közötti zöldterület) (hrsz.: 3512314) rehabilitációjának nettó kivitelezési
költsége alapjan kertilt meghatőrozősra, mely alapján Megbízott dijazása 1.100.000'-
Ft+AFA, azaz egymil|iő-sztnezęr fońnt + az adőfizetési kötelezettség napján érvényes áfa
méltéke. Me gbízott az a|ttbbi szźnůźnásí ütemezésre j ogo sult :

1. részszźnia: 2014.04.30.
250.000,- Ft + Áfa

2. részszźlm7a: 2014.05.3I.
25o.0o0,- Ft + Áfa

3. részszźlm|a: 2014.06.30.
25o.00o,- Ft + Áfa

Végszámla: a kivitelezés befejeztével a sikeres műszaki átadás-átvételkor
350.000,- Ft + Afa

4.2. AMegbíző a műszaki ellenőrzési díj megťĺzetésére köteles.

4.3. A beruhĺázás pénnlgyi fedezetét _ beleértvę jelen megbizźsi szerződés szerinti díjazást - a
KMOP-5.1.IĺB-12-k-2012-0001 azonosító szátmu projekt keretében elnyert támogatás
biĺosítja utófinanszírozás keretében. Megbízó mindezek ťrgyelembevételével nyiIatkozza,
hogy a teljes forrás rendelkezésre áll, figyelemmel aľra, hogy a támogatási íntenzitás I00%.

5. Á. Megbízás időtaľtama

A jelen szerzódés megkötésének napjátóljön létre és a kivitelezés teljes befejezéséig tart. A Megbizó a
kivitelező źita| e|végzett, és a műszaki ellenőr tital igazolt munkálatokat tekinti befejezettnek.

6. A Megbízó kötelezettsége

6.1. Megbízó a 4. pont szerinti szétmlźk. és a szźtm|élk.hoztartoző szakmai besziámolók benyujtását
követően 10 munkanapon beliil köteles a szám|a teljesítését ellenőrizni, teljesítés esetén a
teljesítést igazolni' Megbíző részéró| teljesítésigazo|ásra a Budapest Főváľos VIII. kerĹileti
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Főépítészi Ugyosztźiy igyosúályvezetője jogosult.
A teljesítésigazo|ás k,'lźů|ításźi követően a Megbizó a Megbízott bankszámlájźra a muszakj
ellenőri díjat 30 napon beliilköteles átutalni.

6.2. Az átutalás késedelnes teljesítése esetén a Megbízott jogosult a jegybanki alapkamat szerinti
késedel m i kamat T'lszźmltz;ástr a,

7. A míĺszaki ellenőľ szakmai fe|elősségének biztosítása

A Megbízott szakmai felelősségbiztosítással kell, hogy rendelkezzen a teljes munkavégzés időtartama
alatt. A felelősségbiztosítźs ttrgya a míĺszaki ellenőr tevékenységére irányuló szakmai szabályok és
előíľások véletlenszeríĺ megszegése, a műszaki ellenőr részéro| történő szakmai hiba, mulasztás
következtébęn előálló karok, többletköltségek és veszteségek a mĺĺszaki ellenóľ helyett a biztosító
részéről történő megtérítése kell legyen. A biztosítás keretében a biztosító a megnevezett károk mellett
vállalnia kell a miĺszaki ellenőrrel szemben tttmasztott, jogalap nélkiili kĺárigények elhĺárításával
kapcsolatos eljarási, jogi képviseleti' bizonyítási, illetve szakértői költségek megtérítését is.

8. Megbízott felelősségi ktiľeo ktizľeműkiidők ĺgénybevétele

8.1. Megbízott jelen szęrzódés szerinti építési műszaki ellenőľi feladatok ellátása során a
mindenkor hatályos jogszabályok alapján felel a Megbízó felé.

8.2. Megbízott a Megbízőva| szemben közremiĺkodő igénybevétele esetén is minden esetben
közvetlenül felelős, azok tevékenységéért, mint sajátjáért felel. Megbízott köteles a
közreműködők tevékenységét, az általuk teljesített szolgáltatások a jelen szerződés
feltételeinek való megfelelését folyamatosan ellenőrizri.

8.3. Felek rogzítilk, hogy a kĺjzreműkĺjdők díjanak fędęzętét a 4. pont szerint dij tartatmazza'



9. Zárő rendelkezések

9.1. Felek a szerződés teljesítése soriín keletkezettviltáikat közvetlen tárgyalások során kísérlik
meg rendezni. A targyalások eredménýelensége, sikertelensége esetén a Felek a pertźrgy
értékétől fiiggően bírósághoz fordulnak.

9.2. Amennýben a szerződés bĺánnely rendelkezése hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bíróság rendelkezése' vagy jogszabźiyvźtltozás folyĺán a későbbiekben érvénýelennek
bizonyrlna, ęz a szerződés további, az érvénýelenséggel nem érintett részeinek az
érvényességét nem érinti. Felek az érvénýelen szerzodési rendelkezést az annaktarta|mához
legközelebb á11ó érvényes rendelkezéssel pótolják.

9.3. Jęlen szerződésben nem szabtiyozott kérdésekben _ többek között a szerződésszegés
jogkövetkezményei, a szerzódés módosítása és megsztintetése - a Polgári ,lörvénykönyv 

és

az egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az lĺányadők

Jelen szerződés késziilt 4 otdalon 6 egymással egyező példanyban, melyet a Felek elolvastak,

értelĺneztek, és mint szerződéses akaľatukkal mindenben megegyezót jővźůragyóIag lrtźk. a|á.

Budapest,2014.

Megbízó
Budapest Fővaros VItr. kerület

Józsefuárosi onkonĺlanyzat
képviseletében
dľ. Kocsis Máté
polgármester

Jogi szempontból ellenj e gy zem:.

Riman Edina
jegyző

nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
a|jegyzó

Fedezet: ...... dátum: Budapest,2014.

Pénzügýleg ellenj egyzem:

Práńs Gyuláné
péĺnlgyi ijgy osztźiyv ezető

Megbízott
KISFALU Józsefuiárosi

Y agy oĺgazdálkodó Korlátolt
Felelősségiĺ Taľsaság

képvíseletében
Kovács ottó

ügyvezető igazgató



2. sz. melléklet

Megbízási szeľződés

Amely létrej ött egyrészről
Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosi onkoľmányzat
szélfielye:
képviseli:
törzskönyvi azonosító szźlma:
adószáma:
KSH statisztikai számjele:
szám7avezetőpélulntézet:
bankszámlaszám:
mint megbí zó (a tov ábbiakban,,Megbíző',),

másrészrő1

KISľ.ALU Józsefváľosĺ Vagyongazdálkodó Koľlátolt Fe|e|ősségű Tárcaság
székhelye:
adôszám:-
cégsegyzékszám:
szám|av ezeto p énzintézet:
bankszámlaszám:
képviseli:
mint Megbízott (a továbbiakban:,,Megbízott'')

együttesen Felek között az a|äbbi feltételekĺ<el:

Preambulum

Budapest Fővaros VIII. Kerület Józsefuárosi onkormrányzat Képviselő testiiletének a Józsefuáros
fejlesztéséről szóló 9/2007. (II.19.) önkormrányzati rendelet 9. $ (5) bekezdése szerint: ,,Az
onkormányzat lntéményi, közterületi fejlesztési tevékenységet, ęzen' belül a beruházások
bonyolítását, projektmenedzsmentjét, tewezését' miĺszaki ellenőľzését az önkormányzattal kötött
megállapodas szerinti feltételekkel a lUl%o-ban önkormĺányzati tulajdonban lévő központi
vagyonkezeIő szewezet a Kisfalu Józsefuarosi VagyongazdáIkodó Kft.. végzi kizárólagosan. A
kizárólagosság alól, kivételes esetben felnentést a polgárĺnester javaslatára a VPB adhat.,,

Felek a fentiekre tekintettel az alábbi megbízási szerződést kötik.

1. A megbízás jogi keľetei

A jelen megbizást a KISFALU Józsefuárosi Vagyongazdá|kodő Korlátolt Felelősség{ĺ Tĺársaság, mint
|00%o-baĺ aMegbiző tulajdonában álló tĺáľsasága aMegbíző Képviselő-testülete Yárosgazdálkodási és
PénzĹigý Bizottságanak , ,....l20I4. (III.03.)szźtmíhatározata a|apjźn|źńja.
2. A megbízás taľtalma

Megbízó megbizza MegbízoÍtat, Megbízott elvállalja az alźlbb megjelölt kozbeszerzési eljarás
dokumentumai alapjźn a közbeszerzési mĺĺszaki leírásban rögzitett kivitelezési feladatok, és ahhoz
kapcsolódó műszaki ellenőrzések e||źttását:

o MagdoLna Negyed Program III. (továbbiakban MNPIID K2 projekteleme: a ,,FiDo'' tér:
Fiumei út _ Dobozi utca k<jzötti zöldterület (hrsz':35388) rehabilitációja.

3. Megbízott jogosultsága, kiitelezettsége
3.I. Megbízott köteles az túépítés megvalósítása során a hatósági előírásokat, szabviányokat,

valamint az építésigyi hatóság, illetve a létesítését engedélyező hatóság źita| jővélhagyoÍt
műszaki terveket betaľtani és a kivite|ezést végzo Yá||a|kozóval betartatni és minden
szakźlgra kiteťedő munkák szakszenĺségét ellenőrizri

3.2. AMegbízott aMegbiző, mint építtető helyszíni képviselőjeként felel:
a) a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedélyben és a hozzá tartozó,

jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott'tervdokumentációban, valamint a
kivitelezési tervekben foslaltak betartásáéľt:

1082 Budapest, Baross t:,.63-67.
dr. Kocsis Máté polgáľmester
735715
r5735r5-2-42
r573515-8411-321-01
SBERBANK Magyarorsz źĺg Zrt.
14 100000- 1 0 2139 49 - 60000009

1083 Budapest VilI. Losonci utca2.,
10857119-2-42
0r-09-26s463
SBERBANK Magyarorsz ág Zrt,
1 4 1 00309-921 10549 -01000008,
Kovács ottó ügyvezető igazgató



b) az építési kivitelezési tevékenység megkezdésének építésfelĺigyeleti hatósághoz
történő, jogszabályban előírt bejelentéséért;

c) az építésl munkaterület źúadásáLért;

đ) a kiütelezési tevékenységvégzésének ellenőrzésééľt.

3.3. Megbízottjogosult a (Budapest Fővaros XIV. keriilet ZugIő onkormányzat Polgĺármesteri
Hivatala által kiadott,8-I4I4l7l2013 szĺámú) jogerős és végrehajtható ęítési (létesítési)

engeđély és ahozzátartozőjóváhagyott miiszaki tervdokumeĺtźrciő, valamint a kivitelezési
tervek a\apján az épitési kivitelezési tevékenység ellenőrzésére. A Megbízott, mint
ľlegbízójanak _ az épittetónek - építés helyszíni képviselője jogosult és köteles e|jźrnl az
építési helyszínen a kivitelezés tevékenységével összefüggésben.

3.4. Megbízott köteles az engedélyes terveknek megfelelően a kitiĺzés helyességét, sziikség
esetén a talajmechanikai, könryezetvédelĺni, talajtömöľségi, taIaj tęherbírási és egyéb
felĺnérések, (anyag megfelelőségi) vizsgálatok megtöľténtét ellenőrizni.

3.5. Megbízott köteles a vonatkozó út és közvilágitźsi, köĺryezetvédelmi jogszabályok, hatóságí
előírások, a műszaki tervnek és a vállalkozési szerződésben foglaltak betartását ellenőrizni.

3.6. Megbízott köteles a hatósági engedélyek, hatósági előírások, a kivitelezőre vonatkozó
határidők és a minóségi előírások, valamiĺt a szerzőđések megtartását, valamint 3

Kivitelezővel kötött szerzodés megtartását folyamatosan ellenőńzni.

3.7. Megbízott k<jteles az épitésí naplót (e-napló) ktilön jogszabálýan meghatiáľozottak szerint
ellenóńzrri és jogosult a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzésére, illetőleg
észĺevétęIezésére, a hibáknak, hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való
feltüntetésére. Köteles továbbá a kivitelezési munkák ellenőrzésénél észrevételét az építési
naplóba (e napló) bejegyezni, az esetleges hibfüat kijavíttatni.

3.8. Megbízott köteles az építtetőt a kivitelezés során tapaszta|t hibákról és hiányosságokról
haladéktalanu| tźLj ékońatnl.

3.9. Megbízott köteles a műszaki, illetve gazdasźęi szükségességből indokolt
terw áitoztatásokkal kapcsolatos javaslatokat megtenni az épittďő részére.

3.10. Megbízott köteles a munkiíkat eltakaĺás előtt mennyiségi és minőségi szempontból
ellenőrizri, az ę|takart szerkezeteket átvenni.

3.11. Megbízott köteles az źńadás-átvételi eljarásban részt venni, megtöľténtét az épitési naplóba
bejegyeni és a múszaki teljesítmény-jellemzőket ellenőrizni.

3.12. Megbízott kĺjteles a beépített anyagok, szerkezetek és berendezések minőségtanúsítását
ellenőrizní.

3.13. Megbízott k<iteles a kivitelezést 4 naponként ellenőrizri.

3.14. Amennyiben a kivitelezés soľiín mtĺszaki vagy gazdasági okból tervmódosítás, vagy teMől
való eltérés saikségessége felĺnerül, többlet-, vagy pótmunkákľa van szükség, Megbízott
köteles erről a Megbizőt haladéktalanul értesíteni, javaslatát megtenni és a továbbiakra
utasítást kérni.

3.15. Ha felmeriil annak sziikségessége, hogy aMegbíző a Kivitelezőnek utasítást adjon, vagy a
Vállalkozó kér utasítást a Megbízőtő|, a Megbízott köteles erre vonatkozó javaslatát és

véleményét aMegbízőval közölni és azutasítás kérdésében döntést kénrí.

3.16. A Megrendelő a I9Il2009. (x.15.) Korm. rendelet 16. $ (1) bekezdés b) pontja alapjźn a
teljesítést műszaki ellenőr igénybevételével ellenőrzi.

A műszaki ellenőr adatai:
i. építész: ZsiđíLajos

cím: 1084 Budapest, or u. 8.

teU fax:+361 I 31 41098 /206, 3339 53 5

e-maíl: zsidi_l@kísfalujozsefuaros.hu
ii. gépész: Kántor Imre

cím: 1084 Budapest, Őr u. 8.



teVfax:+36 1 / 31 41098 / I35, 3339 535

e-mail: kantoli@kisfalu jozsefuaros.hu

iii. elektromos: Danrav János

cím: 1084 
-Budapest, 

or u. 8.

teV fax:+361 I 3 I 41098 I 13 4, 3339 53 5
e-mail: dqmvill@gnaíl.com

iv' ŕlŕ": Garbacz Adám.
tel:06 zozsĺslss'
e-mai I : aagfervkfr@gmail. com

4. Megbízási díj - kiiltségviselés

4.1. A miĺszaki ellenőri díj a MNPItr K3 projektelem _,,FiDo'' tér: Fiumei rit _ Dobozi utca
közötti zöldterület (hrsz.:35388) rehabilitációjanak nettó kivitelezési költsége alapjan keľült
meghatźtrozásra, mely alapjan Megbízott dijazása 3.546.305,- Ft+AFA, azaz hźromnljl.|iő-
ötszámegyvenhatezer-hétromszźnöÍ forint + az adőťlzetési kötelezettség napján érvény źĺfa
méľtéke. Megbízott az a|źlbbi szźmlźľ;źsi ütemezésre jogosult:

1. részszámla: 2014.04.30.
800.000,- Ft + Áfa

2. tészsztnia: 20 14.05.3 1.

8oo.00o,- Ft + Áfa
3. részszám7a: 2014.06.30.

8oo.0oo,- ľt + Áfa
Yégszám|a: a kivitelezés befejeztével a sikeres műszaki átadás-átvételkoľ

r.146.305,- Ft + Afa

4.2. AMegbízó a műszaki ellenőrzési díjtételek megťrzetésére köteles.

4.3. Aberuhźnás pénnlgyi fedezetet - beleéľtve jelen megbízási szerzódés szerinti dijazást - a
KMoP-5.l.IĺB-I2-k-2012-0001 azonosító sziáĺnú projekt keretében elnyert tźlmogatás
biztosítja utófinanszírozás keretében. Megbízó mindezek ťrgyelembevételével ĺyL|atkozza,
hogy a teljes foľrás rendelkezésre áll, figyelemmelarra, hogy a tĺámogatási intenzitás Í00%.

5. A Megbízás időtaľtama

A jelen szerződés megkötésének napjátóljön létľe és a kivitelezés teljes befejezéséig tart. A Megbiző a
kivitelező źitaL eIvégzett, és a miĺszaki ellenőr źitaIigazo|t munkálatokat tekinti befejezettnek.

6. A Megbízó ktitelezettsége

6.1. Megbízó a 4. pont szerinti szt.ĺĺĺ^lźil< és a számlákhoztartoző szakmai beszámolók benyujtását
követően 10 munkanapon belül kĺiteles a szźtm|a teljesítését ellenőrizni, teljesítés esetén a
teljesítést igazoLru. Megbíző részéróI teljesítésigazo|ásra a Budapest Főviáros VItr. kerület
Józsefuarosi Polgármesteń Hivatal Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosaály
ügyosztályvezetojejogosult. A teljesítésigazo|ás kiállítását követően aMegbizó a Megbízott
bankszámlź|iára a műszaki ellenőri dijat30 napon belülköteles átutalni.

6,2. Az átutalás késedelĺnes teIjesítése esetén a Megbízott jogosult a jegybanki alapkamat szerinti
kés edelĺni kamat kiszźtm|ázźsáĺ a,

7. .Ą műszaki ellenőr szakmai felelősségének biztosítása

A Megbízott szakmai felelősségbiztosítással kell, hogy rendelkezzen a teljes munkavégzés időtaĺama
alatt. A felelősségbiztosítás tźtrgya a mĹĺszaki ellenőr tevékenységére irányuló szakmai szabályok és
előírások véletlenszeriĺ megszegése, a mĺĺszaki ellenőr részéró| történő szakmai hiba, mulasztás
következtében előálló kĺárok, t<jbbletköltségek és veszteségek a műszaki ellenőr helyett a biztosító
részéroL történő megtérítése kell legyen. A biztosítás keretében a biztosító a megnevezett káľok mellett
vállalĺria kell a mríszaki ellenőrrel szemben tźlmasztott, jogalap nélkĺili kárigények elhárításával
kapcsolatos eljarási, jogi képvise|eti,bizonyítási, illetve szakértői költségek megtérítését is.



8. Megbízott fe|elősségi kłiľe, közľeműktidők igénybevétele

8.1. Megbízott jelen szerződés szeľinti építési miĺszaki ellenőri feladatok ellátása soľán a
mindenkor hatályos jogszabályok a|apjtnfelel a Megbízó felé.

8.2. Megbízott a Megbízőva| szemben közręmÍĺködő igénybevétele esetén is minden esetben

kózvetlenül felelős, azok tevékenységéért, mint sajátjáért felel. Megbízott köteles a

közremiíködők tevékenységét, az általuk teljesített szolgáltatások a jelen szerzódés
feltételeinek való megfelelését folyamatosan ellenőńzni.

8.3. Felek rögzítlk, hogy a közreműködők díjának fedezetét a 4. pont szerint dijtartalmazza.

9. Zárő rendelkezések

9.I. Felek a szerződés teljesítéseí során keletkezettitáikat közvetlen trárgyalások sorĺín kísérlik
meg rendezri. A tźtrgyalźtsok eredménýelensége, sikertelensége esetén a Felek a pertźrgy
értékétől fliggően blrósźryhoz fordulnak.

9.2. Ameĺrnýben a szerződés bánnely rendelkezése hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bíróság rendelkezése, va1y jogszabźiyvélltozás folytan a későbbiekben érvénýelennek
bizonyulna, ez a szerződés továbbí, az érvénýelenséggel nem éľintett tészeinek az
érvényességét nem érinti. Felek az éwénýeten szerzódési rendelkezést az annak tartatmźhoz
legközelebb á1ló érvényes rendelkezéssel pótolják.

9.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben - többek k<izött a szerződésszegés
jogkövetkezményei, a szerződés módosítása és megszűntetése - a Polgáń Törvénykönyv és

az egyéb jogszabáiyok vonatkozó rendelkezései az lrźnyađők

Jelreĺ szerződés készült 4 oldalon 6 egynással egyező példanyban, melyet a Felek elolvastĄ
értelmeztek, és mint szerződéses akaratukkalmindenben megegyezőt jővá.ŕ;lagyólaglrtźk.a|á.

Budapest,2014.

Megbízó
Budapest Fővráros VIII. keľület

Józsefu árosi onkormanyzat
képviseletében
dr. Kocsis Máté

polgrármester

Jogi szempontból ellenje gyzem:.
Riman Edina

jegyzó
nevében és megbízásából

dr. Mészrár Erika
aljegyző

Fedezet: ...... dátum: Budapest,20l4.
Pénzügyileg ellenj egyzem :

Páńs Gyuláné
p énnlgý lj;gy o sztźiyv ezető

Megbízott
KISFALU Józsefuáľosi

Vagyongazdálkodó Korlátolt
Felelősségiĺ Trársaság

képviseletében
Kovács ottó

üg5rvezető igazgatő



3. sz. melléklet

Megbízási szeľződés

Amely létrejdtt egyrészről
B u da p est Fővá ľos VIII. ke ľĺi l et J őzseÍv átľosi O n koľm ány zat
székfielye:
képviseli:
törzskonyvi azonosító szőma:
adószáma:
KSH statisztięąi 52ámjele:
számlav ezető p énzlntézet:
bankszámlaszĺám:
mint megbí ző (a tov ttbbiakban,,Megbiző,,),

másrészről

KISFALU Józsefváľosi Vagyongazdá|kodó Koľlátolt Felelősségű Társaság
széküelye:
adószám:
cégegyzékszám:
sztm|av ęzetó pérzintézet:.
bankszámlasziám:
képviseli:
mint Megbízott (atovábbiakban:,,Megbízott'')

együttesen Felek között az a|ábbi feltételelJ<el:

Pľeambulum

Budapest Fővĺáľos VIII. Kerület Józsefuiárosi Önkonĺranyzat Képviselő testiiletének a Józsefuáros
fejlesztéséľől szóló 912007. (II.19.) önkormányzati ľendelet 9. $ (5) bekezdése szerint: ,,Az
onkormányzat lntézményí, közterületi fejlesztési tevékenységet, ezen beliil a beruházások
bonyolítását, projektmenedzsmentjét, tervezését' műszaki ellenőrzését az onkormźnyzattal kötött
megállapoďís szerinti feltételelJ<el a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő központi
vagyonkezeló szervezet a Kisfalu Józsefuiárosi Vagyongazdálkodó Kft. végzi kizarólagosan. A
kizáľólagosság alól, kivételes esetben felmentést a polgármester javaslatiára a VPB adhat.''

Felek a fentiekre tekintettel az alźtbbimegbízési szerződést kötik.

1. A megbízás jogi keľetei

A jelen megbízást a KISFALU Józsefuarosi Vagyongazdálkodó Korlátolt Felelősségű Taľsaság, mint
I\I%o-ban aMegbiző tulajdonában ál1ó társasága aMegbizó Képviselő-testiilete Yérosgazdálkodási és
PénzĹigyi Bizottságának ,..,../20|4. (III.03.)számíhattrozata a|apjźnl'źija.
2. A megbízás tartalma

Megbíző megbízza Megbízottat, Megbizott elvállalja az a|tlbb megjelölt közbeszeruési eljrárás

dokumentumai a|apján a közbeszerzési miĺszaki leírásban rögzitett kivitelezési feladatok, és ahhoz
kapcsolódó műszaki ellenőrzések e||átását:

o Magdolna Negyed Progĺam III. (továbbiakban MNPIID K3 pľojekteleme: Kálvária tér
kdzterület rehabilitációj a.

3. Megbízott jogosultsága, kiite|ezettsége
3.I. Megbizott köteles az źltépítés megvalósítása soľán a hatósági előírásokat, szabványokat,

valamint az épitésigý hatóság, illetve a létesítését engedélyező hatóság źital jóvźhagyott
műszaki terveket betartani és a kivite|ezést végzo YźůIa|kozóval betaľtatni és minden
szaktryľa kiteťedő munkák szakszeríĺségét ellenőrizri.

3.2. AMegbízott aMegbiző, mint építtető helyszíni képviselőjeként felel:
a) a jogerős és végľehajtható építésügyi hatósági engedélyben és a bozzá tartoző,

jóvahagyott, engedélyezési zźtradékkal ellátott tervdokumentációban, valamint a
kivitelezé si tervekben fo glaltak b etartásáért;

1082 Budapest, Baross u.63-67.
dr. Kocsis Máté polgrármester
735715
r573515-2-42
r5735r5-8411-32r-0'_
SBERBANK Magyarorsz ág Zrt.
14 100000- 1 02139 49 - 60000009

1083 Budapest VilI. Losonci utca2.,
10857119-2-42
0I-09-26s463
SBERBANK Magyarorsz ág Zrt.
1 4 1 00309-921 r05 49 -01000008,
Kovács ottó ügyvezeto igazgatő



b) az epítésí kivitelezési tevékenység megkezdésének építésfelügyeleti hatósághoz
történő, jogszabályban előírt bejelentéséért;

c) az épitési munkateľület átadásźLért;

d) a kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzéséért.

3.3. Megbízott jogosult a @udapest Fővaľos Vtr. KerĹilet Erzsébetvarosi Polgármesteri Hivatal
által kiadott, Kl/56282-|0l20I2Nr'. és a KI/56283-I0/20I2NII. számú) jogerós és

végrehajtható építési (létesítési) engedély és a hozzá tartoző jóvráhagyott műszaki
tervdokumentáció, valamint a kivitelezési teľvek alapjĺán az épitési kivitelezési tevékenység
ellenőľzéséľe. A Megbízott, mint megbizójźnak _ az épittetőnek _ építés helyszíni
képviselője jogosult és köteles eljánri az épitési helyszínen azkiviltetezés tevékenységével
összefiiggésben.

3.4. Megbízott köteles az eĺgeďéIyes terveknek megfelelően a kitűzés helyességét, szükség
esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi, talajtömörségi, ta|aj teherbírási és egyéb
felmérések, (anyag megfelelőségi) vizsgálatok megtörténtét ellenőrini.

3.5. Megbízott köteles a vonatkozó út és közvilágítási, környezetvédelmi jogszabályok, hatósági
előírások, a miĺszaki tervnek és a vállalkozási szerzodésben foglaltak betaľtását ellenőrizri.

3.6. Megbízott köteles a hatósági engedélyek, hatósági előírások, a kivitelezőre vonatkozó
hatáńdők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartását, valamint a

Kivitelezővel kötött szerződés megtaľtását folyamatosan ellenőrizni.

3.7. Megbízott köteles azépítési naplót (e-napló) kiilön jogszabályban meghatfuozottak szerint
ellenőrizri és jogosult a bejegyzések és egyéb jegyzőkcinyvek ellenjegyzésére, illetőleg
észrevéte|ezésére, a hibáknak, hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való
feltiintetésére. Köteles továbbá a kivitelezési munkák ellenőľzésénél észľevételét az építési
naplóba (e napló) bejegyezni, az esetleges hibákat kijavíttatni.

3.8. Megbízott köteles az épittetót a kivitelezés során tapasńa|t hibálffól és hiányosságokról
haladéktalanu|tájékoztatnl.

3.9. Megbízott köteles a miĺszaki, illetve gazdasági szfüségességből indokolt
terwźitońatásokkal kapcsolatos javaslatokat megtenni az építtďő részére.

3'10. Megbízott kciteles a munkákat eltakaľás előtt mennyiségi és minőségi szempontból
ellenőriani, az e|takart szerkezeteket átvenní.

3.11. Megbízott köteles az źltadás-źltvételi eljĺárásban részt vęnni, megtöľténtét az épitési naplóba
bejegyezrri és a miĺszaki teljesítmény-jellemzőket ellenőrizni.

3.12. MegbíZott köteles a beépített anyagok, szerkezetek és berendezések minőségtanúsítását
ellenőrizni'

3.13. MegbíZott köteles a kivitelezést 4 naponként ellenőrizri.

3.14. Amennýben a kivitelezés során műszaki vagy gazdasági okból tervmódosítás, vagy tervtől
való eltérés sziikségessége felmerĺil, többlet-, vagy pótmunkákra van sztikség, Megbízott
köteles erľől a Megbizôt haladéktalanul éľtesíteni, javaslatát megtenni és a továbbialľa
utasítast kérni.

3.15. Ha felmerül annak szükségessége, hogy aMegbiző a Kivitelezőnek utasítást adjon, vagy a
Yźů|a|kozó kér utasítást a Megbízótő|, a Megbízott köteles erre vonatkozó javaslatát és
véleményét aMegbizőval közölni és az utasítás kérdésében döntést kénri.

3.16. A Megrendelő a |91'/2009. (D(.15.) Korm. rendelet 16. $ (1) bekezdés b) pontja a|apjtn a
teljesítést műszaki ellenőr igénybevételével ęllenőrzi.

A mtĺszaki ellenőr adatai:
i. építész: ZsídiLajos

cím: 1084 Budapest, oľ u' 8.

teV fax:+36I I 31 41098 /206, 3339 53 5
e-mail: zsidi]@kisfalu jozsefuaros.hu

ii. gépész: Kántor Imre



cím: l084 Buđapest, or u. 8.

teV fax:+3 6I I 31 41098 I I35, 33 3 95 35

e-mail: kantoli@kisfalu jozsefuaros.hu

iii. elektromos: Darnav Jiános

cím: 1084.Budapest, Őľ u. 8'
teV fax:+36I / 3 I 41098 / 13 4, 3339 53 5

e-mail: dqmvill@gmail.com
iv. út: Garbacz Adám.

tel:06 202515138,
ę-mail : aagf'ewkft'@gmail'com

4. Megbízásĺ đíj - költségviselés

4.1. A műszaki ellenőri díj a MNPIII K3 projektelem _ Kálvária tér közterület rehabilitációjrának
nettó kivitelezési költsége a|apjátn került meghattrozásra, mely a|apjtn Megbízott dĺjazása
2.364.204,- Ft+AFA, azaz kettóm1llió-haromszázhatvannégyezer-kettőszátmégy forint + az
adófizetési kötelezettség ĺapjźn érvény áfa mértéke. A Megbízott az alábbi szźlmlázási
ütemezésre jogosult:

1. részszátmIa: 201'4.04.30.
5oo.0oo,. Ft + Áfa

2. részszźtmla: 2014.05.3I
500.000,- Ft + Áfa

3. részsztĺn7a: 2014.06.30,
500.000,- Ft + Áfa

végszétmla a kivitelezés befejeztével a sikeres műszaki átadás-átvételkor
864.204,- Ft + Afa

4.2. AMegbízó pedig a műszaki ellenőrzési díjtételek megfizetésére köteles.

4.3. A beruházás pénangy| fedezetét _ beleértve jelen megbízźsi szerzódés szeńnti dijazást. a
KMoP-5.1.IlB-I2-k-2012-0001 azonosító szźlmű projekt keretében elnyert támogatás
biztosítja utófinanszírozás keretében. Megbízó a fentiek figyelembevételével ný|atkozza,
hogy a teljes forrás rendelkezésre iíll, figyelemmel arra, hogy atámogatási intenzitás 100%.

5. ,Ą Megbízás időtaľtama

A jelen szerzodés megkötésének napjától j<jn létre és a kivitelezés teljes befejezéséig tart. A Megbízó a
kivitelező álta| e|végzett, és a műszaki ellenőr źitaLigazo|t munkálatokat tekinti befejezettnek.

6. A Megbízó kiitelezettsége

6.1'. Megbízó a 4. pont szerinti szźtm7ćk' és a számlákhoztartozó szakmai beszámolók benyujtását
követően 10 munkanapon belĹil köteles a sztlmla teljesítését ellenőrizni, teljesítés esetén a
teljesítést igazo|nl. Megbíző részéró| teljesítésigazolásra a Budapest Főváros VIII. kertilet
Józsefuaľosi Polgárrnesteri Hivatal Varosfejlesztési és Főépítészí Ügyosztály
ügyosztáýezetője jogosult. A teljesítésigazolás kiállítását követően aMegbiző a Megbízott
bankszámláj źra a muszakJ ellenőri díjat 30 napon beltil köteles átutalni.

6.2. Az átutalás késedelmes teljesítése esetén a Megbízott jogosult a jegybanki alapkamat szerinti
késedelmi kamat kjszám|ázásźr a.

7. .Ą míĺszaki ellenőľ szakmai felelősségének biztosítása

A Megbízott szakmai felelősségbiztosítással kell, hogy rendelkezzen a teljes munkavégzés időtartama
alatt. A felelősségbiztosítás ttrgya a műszaki ellenőr tevékenységére irányuló szakmai szabályok és
előírások véletlenszeríĺ megszegése, a miĺszaki ellenőr részéről történő szakmai hiba, mulasztás
következtében előálló károk, többletkĺjltségek és veszteségek a műszaki ellenőr helyett a biztosító
részéróI történő megtérítése kell legyen. A biztosítás keretében a biztosító a megnevezett károk mellett
vállalnia kell a műszaki ellenőrrel szemben tźtmasztott, jogalap nélktili kárigények elhárításával
kapcsolatos eljĺáľási, jogi képviseleti,bízonýtási, illetve szakéľtői költségek megtérítését is.



8. Megbízott felelősségi kłiľe, kiizľeműkiidők igénybevétele

8.1. Megbízott jelen szerződés szerinti építési műszaki ellenőri feladatok e|Iátása során a
mindenkor hatályos jogszabályok a|apjźn felel a Megbízó felé.

8.2. Megbizott a Megbizőval szemben közreműködő igénybevétele esetén is minden esetben
közvetlenül felelős, azok tevékenységéért, mint sajátjáért felel. Megbízott köteles a
közreműködők tevékenységét, az általuk teljesített szolgáltatások a jelen szerződés
feltételeinek való megfelelését folyamatosan ellenőńari.

8.3. Felek rögzítik, hogy a közremiÍködők díjĺának fcdczctét a 4. pont szerint dij tarta|mazza.

9. Zńrő renđelkezések
9.I. Felek a szeľződés teljesítései során keletkezettvLtánkat közvetlen tĺárgyalások soran kísérlik

meg rendezni. A térgyalźlsok eredménýelensége, sikertelensége esetén a Felek a perÍfugy
éľtékétől fiiggően bírósághoz fordulnak'

9.2. Amennýben a szerződés bránnely rendelkezése hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bíróság ľendelkezése' vagy jogszabźiyváltozás folýan a későbbiekben érvénýelennek
bizonyulna, ez a szerződés további, az éwénytelenséggel nem érintett tészęiĺek az
érvényességét nem érinti. Felek az érvénýelęnszerzodési rendelkez{51 az annak tarta|mźhoz
legközelebb á1ló érvényes rendelkezéssel pótolják.

9.3. Jelen szerződésben nem szabźiyozott kéľdésekben _ t<ibbek között a szerzóđésszegés
jogkövetkezményei, a szerződés módosítása és megsziĺntetése _ a Polgári Törvénykönyv és

az egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az kányadők

Ję|eĺ szerződés készĹilt 4 oldalon' 6 egymással egyező példányban, melyet a Felek elolvastak,
értelneztek, és mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jővt.ůiagyő|agtrtźk.a|á.

Budapest,2014.

Megbízó
Budapest Főváros VIII. keľület

Józsefuarosi onkormanyzat
képviseletében
dr. Kocsis Máté
polgármester

Jogi szempontból ellenj e gy zem|
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
a|jegyzó

Fedezet: ...... dátum:Budapest,2014.
Pénzügýleg ellenjegyzem:

Pĺáris Gyuláné
pénntgy i ijgy o sztá|yv ezetó

Megbízot,t,
KISFALU Józsefuiárosi

Y agy oĺgazdálkodó Korlátolt
Felelősségű Tarsaság

képviseletében
Kovács ottó

igyvezető igazgató


