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Amely létrej ött egyrészrő|
Budapest Főváros VIII. kerĺi| et Jőzsefvárosi onkorm ányzzt
székhelye: 1082 Budapest, Baross u, 63-6.| .

képviseli: dr.'Kocsis Máté polgármester
törzskönyvi azonosító száma: 7351|5
adőszźtma: 15135]15-2-4f
KSH statisztikai szĺámiele: 15735715-841|-321-01
törzsszám: 735715
bankszámtasz'áĺn: 104033 87-00028570-00000000
mint megbízó (a továbbiakban: ,,Megbízći,), mźĺsrészrő|

Józsefuáľosĺ Gazdálkodási Kiizpo nt Zrt.
székhelye: 1082 Buđapest, Baross u.63-67.
cégjegyzékszÁma: 0l l0 048457
adőszźtĺna: 25292499-2-42
bankszámlaszáma: K&H Bank Zrt. (|0403387-00028859-00000006)
képviseli: dr. Pesti IvettIgazgatóság elnöke,
mint megbízott (a továbbiakban:,,Megbízott'')

(a továbbiakban együttesen Felek) közijtt az alábbj feltételekkel :

1.) A megbízás jogi keľeteĺ
A jelen megbizÁst a Iőzsefvárosi Gazdálkodási Kclzpont Zrt, a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilet Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságanak . ../20t6.
(v.30.) szźtmű hatźtr ozata alapján |átja e|.

2.) A megbízás tárrgya

Megbíző megbuzaMegbízottat a Budapest VIII. kerület, Koszorú u. 14-|6. szám a|aÍti Napľaforgó

Egyesített óvoda Koszorú Tagóvodájának tetőfelújíĹással kapcsolatos míĺszaki ellenőri fe|adatok

e||áńásáva|'

3.) Megbízott feladatai

3.1. Megbízott elősegíti és ellenőľzi az épitési beruhźnźts teljes folyamatában a vonatkozó
jogszabáIyok, hatósági előírások, szabvĺányok, szerzőđések és a kivitelezési tervdokumentáció

betartását, valamint jogosult és egyben köteles az építésugyi hatóság, illetve a létesítését

engedé|yező hatóság á|ta| jővźhagyott műszaki terveket a kivitelezést végrehajtó Vállalkozóval
betartatni és minden szakágra kiterjedő (pl: építészeti, statikai, épületgépészeti, közmiÍépítési,

elektromos' tiízvédelmi) munkák szakszeriĺségnek ellenőrzésére.

3 .2. Megblzott a Megbíző,mint építtető helyszíni képviselőj eként felel

a) a kivitelezési tervekben foglaltak betartźsáért,

b) a, építési kivitelezési tevékenység megkezdésének építésfelügyeleti hatősághoz történő,
jogszabá|yban előíĺ bejelentéséért és az ehhez szükséges mellékletek meglétééľt, az ezze|

kapcsolatos változások bejelentéséért,

c) az építési munkaterti|et átaďásáért,

d) a kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzéséért.

3.3. Megbízott jogosult ajogerős építési (létesítési) engedéIy és ahozz,átartoző jőváhagyott építészetĹ

miĺszaki tęrvdokumentáciő,valarĺlint a kivitelezési dokumentáció a|apjźn az építési kivitelezési
tevékenysé g, az építési-szerelési munka szakszertiségének ellenőrzésére.
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3'4. MegbízoÍt feladata az építmény szakszcrű kitűzésének, egyéb felmérések, vizsgálatok

meg1örténtélrek eI lenőrzése.

3.5. Megbízot1köteles a vonatkozó épitészeti, köľnyezetvéde|mijogszabályok, hatósági előírások, a

műszaki tervnek és a vállalkozási szerződésben ĺ.ogla|tak betaltását ellenőrizni.

3.6. Megbízot1köteles a hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi előíľások,

val am i nt a szerződések megtaľtását folyamatosan el lenőrizn i.

3.7 . Megbízott köteles az épitési napló(ka)t külön jogszabályban meghatźtrozottak szerint ellenőrizni

ésjogosult a bejegyzések és egyébjegyzőkönyvek ellenjegyzésére, illetőleg észrevéteĺezésére, a

hibáknak, hi ányo sságoknak, eltéréseknek az építési napl óban való felttintetésére.

Megbizott jogosult és köteles a hibákat, hiányosságok, eltéréseket az építési napló(k)ban

felĺĺntetni.
Megbízott köteles az épitési miíszaki ellenőri feladatok elvégzését az építési napló(k)ban

dokumentálni.

3.8. Megbízott köteles az építtetőt a kivite|ezés során tapasztaĺt hibákÍól és hiányosságokľól

haladéktalanul tájékoztatni.

3.g. Megbízott köteles a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt terwáItoaahsokka|

kapcsolatos javaslatokat megtenni az épittető részére.

3.10. Megbízott köteles a munkákat eltakarás előtt mennyiségi és minőségi szempontból ellenőľizni, az

eltakaľt szeľkezeteket átvenni.

3.l1. Megbízott koteles az áiadás-áwételi eljárásban részt venni, megtörténtét az építési naplóba

bejegyezni, egyes építményfajtak műszaki teljesítmény-jellemzőit, a technológiával összefiiggő

biztonsági eIőírások betartÁsát ellenőrizn i.

3.I2. Megbízott köteles abeépített építési termékek teljesítmény nyi|atkozatainak meglétét ellenőrizni'

3.13. Megbízott koteles a kivitelezést 4 naponként illetve a vá||a|kozási szerződés és ajánlĺi
felhívásban rész|etezettek szeľinti hataridőkben ellenőľizni.

3.14. Amennyiben a kivitelezés soriĺn műszakivagy gazdasági okból tervmódosítas, vagy tervtőI való

eltérés sztikségessége felmerül, tĺjbblet-, vagy pótmunkákľa van szükség, Megbízott köteles erről

aMegbizőt haladéktalanul éľtesíteni, javaslatát megtenni és a továbbiakra utasítást kérni.

3.15. Abban az esetben, ha felmeľĹil annak szükségessége, hogy aMegb:uĺő a Kivitelezőnek utasítast

adjon, vagy aYá'|la|kozó kér utasítást aMegbízőtő|, aMegbizoťt köteles eľre vonatkoző javas|atźú

és véleményét aMegbízóval közölni és azutasítás kérdésében dontést kérni.

3 . 1 6. Megb ímtt f e|adata az alábbiak te lj estilé s ét e l lenőrim i :

a) az építĺnénybe csak a tęrvező á|ta| a kivitelezési dokumentációban meghatźrozott, a külön

jogszabtiy szerínti, tegalább az e|vátrt miíszaki teljesítnéný építési termék keľĹiljön beépítésľe,

és a szakszerű beépítés ellenőrzése,

b) az építési naplóban történő rcgzités mellett a tewező źita| a kivitelezési dokumentacióban

megjelcilt építési termék helyett a megadottal azonos vagy aĺná| jobb teljesítményértékű

helyettesítő építési termék kiválasztása a tervező jővźŕ;ragyásźxal és az építtető egyetértésével

történt.
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cím: 1081 Budapest Német u. 17-19.

4.) Megbízási díj, fizetési feltételek

4.1.Felek rogzítik, hogy Megbízottat jelen szerződésben foglalt műszaki ellenőri feladatok e||áttlsáért

bľuttó 283 340'- Bt, azaz kétszáznyo|cvanháľomezeľ háromszáznegyven forint megbízási díj

illeti meg.

4 .2. Megbíző a szźtm|ázás lehetőségét az a|ábbiak szerint biztositja:

Amegbízási szerződés teljesítését követően végszám|a nyújtható be.

5.) A megbízás időtaľtama

Felekjelen szerződéstbatározott időtartamľa kötik, melynek kezdete je|en szerzodés aláírásának napja,

vége a kivitelezés teljes befejezéséig, a sikeres átadás-átvételig tart.

A Megbízó a kivitelező źl|tz| e|végzett, és a műszaki ellenőr által igazolt munkálatokat tekinti

befejezettnek.

6.) Megbízó kötelezettsége

6.1. Megbíző a 4. pont szerinti szźlm|a és a teljesítés igazolás benyújtását kĺjvetően 10 munkanapon

beliil köteles a számla teljesítését ellenőrizni' szabźůyszeruteljesítés esetén aztigazo|ni. Megbízó
részérő| teljesítésigazolásra jogosu|t a Gazdćůkodási ÍJgyosnźiy vezetóje.

Hibátlan teljesítés esetén a Megbíző a Megbizott részére 30 napon beltil köteles átutalni a

megbízási díjat a Megbízott K&H Bank Zrt. 10403387-00028859-00000006 számú

bankszám|ájára'

6.f. Az éfiÍa|ćts késeđelme esetén a Megbízott jogosulttá váIik a jegybanki alapkamat szerinti

késedelmi kamatra és annak megfelelő összegű szám|akitilitásźnaaMegbíző fe|é.

7.) Megbízott felelősségi köľe, közľeműködők igénybevétele

7 .I. Megbízott j eĺen szerzőđés szerinti műszaki ellenőri feladatok e||źtása során a mindenkor hatályos
jogszabá|yok alapjrán felel a Megbíző fe|é.

7.2. Megbízott a Megbízóval szemben köaemiĺkĺjdő igénybevétele esetén is minden esetben

kĺjzvetlenül felelős, azok tevékenységéét, mint sajádáéľt felel. Megbízott köteles a köaemiĺkĺjdők
tevékenységét,azźita|ukteljesített szo|gá|tatásokajelen szerzodésfeltételeinekvalómegfelelését

folyamatosan ellenőrizri.

7 .3. Felek rögzitk, hogy a közremÍĺködők díjźlĺakfedezetét a 4.1. pont szerint díj tarta|mazza

8.) Zđľó ľcnĺIclkczésc|ĺ

8.1. Felek a szeľzodés teljesítései sorián keletkezett vitáikat közvctlen tríľryalások során kísérlik meg

rendezni. Ä tárgya|ások eredménytelensége, sikertelensége esetén a Felek a peľtáĺgy értékétöl

függően, a hatĺískörrel rendelkező birősáýloz fordulhatnak.

8.2. Amennyibe n a szetződés bármely rendelkezése a hatískorrel és illetékességgel rendelkező bíróság

ręndęlkezése' vagy jogszabáýá|tozás folytrán a későbbiekben érvénytelennek bizonyll|na, ez a

szerződés további, az érvénfie|enséggel nem érintett részeinek az éľvényességét nem érinti. Felek

az érvénfie|ęn szerződési rendelkezést az annak tarta|málhoz legközelebb álló éľvényes

rendelkezéssel pótolják.
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B.3. Jelen szęrződésben nem szabá|yozotĹ kérdésekben kĺilönösen a szerződésszegés

jogkovetkeznényeire, a szerződés módosítására és megszűnésére vonatkozóan - a Po|gáľi

TörvénykönyvrőI szó|ó 2013. évi V. törvény és a vonatkoző egyéb jogszabáIyok rendelkezései az

irányadók.

Je|en szerződés késziilt 4 olda|on 4 egymással egyező pé|dányban, melyet a felek elolvastak, érte|meztek,

és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jőváhagyo|ag írtäk a|á.

Budapest,2016. május

Megbízó
Budapest Főváros VIII. kerület

Józsefu árosi onkormanyzat
képviseletében
dr. Kocsis Máté

polgiármester

Fedezet: ...'.. dátum: Budapest,2016. május

P énzugy i|e g e l l enj eryzem :

Páris Gyulané
p énzügy i ugy o sńá|yv ezető

Jogi szempontbóI ellenje gyzem:-

Danada-Rimĺán Edina
jegyzo

nevében és megbízísából

dr. Mészár Erika
a|jegyző

Megbízott
Józsefuárosi Gazdálkodási

KözpontZrt.
képviseletében
dr. Pesti Ivett

igazgatősági elnök
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