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MEGBÍZÁSI SZERZŐOnS
amely létrejött egyrészről

Simontornya Város Önkormán yzata
a továbbiakban, mint Megbízó
Székhely: 7081 Simontornya, Szent István király utca
Adószám: 1573342I-2-17
Képviseli: Csőszné Kacz Edit polgármester
Teleforr/fax +36 741 586-930
E-mail : sirnorrtorrr,v a(?id
a
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net. Iru

másik részről a

GAMATERV Bt,

továbbiakban, mint Megbízott
Székhelye: 7I40 Bátaszék, Flórián u.2lc.
Adószám: 23881 402-I -I7
Képviseli : Mayer Ev a ügyv ezető
Telefon: +3 6 30 l 659 -3 61 4
E-mail : gg4l at e r v b a 1.a.s ze k í4) gln ai l 9_o*m
.

között,

az a|u|ított napon, az alábbi feltételek mellett.

1. Előzmények
Simontornya Varos Önkormányzata beszerzési e|járást folytatott Ie az TOP-4.1.1-15-TLl2016-00015 azonosító számű, ,,A Templom utcai orvosi rendelő épületénekfelújítása
Simontomyán" című projekt keretében megvalósuló szolgáltatások akadálymentes
kialakításával kapcsolatos a rehabilitációs szakmémöki/ rehabilitációs szakértői feladatok
ellátása tárgyában, amely beszerzési eljarásban Megbízott adta a legkedvezőbb ajánlatot, Ene
tekintettel Szerződő Felek megbízási szerződést kötnek.

2.

A, szerződ,és tárgya

2.I

A

TOP-4,1.1-15-TL1-2016-00015 azonosító számű, ,,A Templom utcai orvosi rendelő
épületének felújítása Simontornyán" című projekt keretében megvalósuló szolgáltatások
akadálymentes kialakításával kapcsolatos rehabilitációs környezettervező szakértői
feladatok ellátása:

o A

kivitelezési tervdokumentációkhoz

akadálymentesítési műszaki

dokumentációltewfejezet készítéseaz akadálymentesítési követelmények

megj elenítésetekintetében

o A

kivitelezésben,
alkalommal),

a projekt műszaki

megvalósításában való közreműködés (4
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kivitelezés végénnyilatkozatot szükséges készíteniaz akadálymentesítés

megvalósulásáról.
szükség esetén szakmai konzultáció az önkormányzattal

és a tervezővel

A

feladatok a szerződés teljesítéseérdekében utólag a Felek közös
kiegészülhetnek vagy módosulhatnak.

megegyezésével

Amegbízási díj mértéke
3.

i. Felek rögzitik, hogy a 2.1 pontban meghatározott feladat ellátásáért a Megbízottat
nettó 635.000.- Ft + 0.- Ft ÁFA, összesen bruttó 635.000.-Ft, azaz
hatszázharmincötezer forint összegű díj illeti meg. A Megbízott alanyi adómentes
státusá élvező adóalany.
Me gbízo íi a számla benyúj tásár a a hár om

A

- az 1.

elkészítésétkövetően,

részszámla (bruttó 217.500.-

készültségénél,

- a

:

benyújtására az kivitelezési
szükséges akadálymentesítési műszaki dokumentáció

részszámla (bruttó 200.000.-

tervdokumentációkhoz

- a 2.

ré szletben j o go sult

F0

F0

benyújtására

a

kivitelezés 50%-os

az akadálymentesítés
jogosult.
megvalósulásáról szóló nyilatkozatok elkészítésétkövetően
3,2.

végszámla (bruttó 217.500.-

F0

benyújtására

Amegbízási díj fix összegű és teljes körű, vagyis magában foglal minden kifizetési
igénl.t. A díj magában foglalja a feladat ellátásával kapcsolatos valamennyi
költséget.

J.J.

A Megbízott tudomásul veszi, hogy

3.4.

A teljesítéstigazo\ő okiratok a számla mellékletétkell, hogy képezzék. AMegbíző

abban az esetben amennyiben a váIlalási árat
alulprognosztizálta, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem haríthatja
át a Megrendelőre, és ez nem mentesíti azL osztályú teljesítési kötelezettség alól.

előleget nem biztosít.
3.5

Megbíző a megbízási díjat 15 napos fizetési határidővel átutalással köteles
teljesíteni a hiba-és hiány mentesen kiállított számla alapján a Megbízott
l17 46122 -200029

3,6.

0 1 -0 0

000

00

0 számú bankszámláj ara.

Felek rögzitik, hogy a Megbiző és a Támogató között a|áírt támogatási szerződés a
Vállalkozói dokumentumokra a kifizetés körében egyéb feltételeket is előírhat,
melyeknek Megbízott köteles eleget tenni.

A

fizetésre egyébiránt iranyadóak a Megbiző és a Támogató között
Támogatási szerződésnek a kifizetések rendjére vonatkozó szabáIyai.

fuc

létrejött
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teljesítéshelye és ideje
4.1,

megbízás kezdete a szerződés aláírásának a napja. A kivitelezési
tervdokumentációkhoz szükséges akadálymentesítési műszaki dokumentációk
elkészítésénekhatárideje 20l8.02.28. Az akadálymentesítés megvalósulásaról szóló
nyilatkozatok elkészítésénekhatárideje legkésőbb a mindenkor hatályos

A

Támogatási Szerződésben rögzített proj ekt zárása (tervezett zétrás: 201 9 .07

.3 I .).

4.2. A teljesítés Magyarországon történik, a megvalósítási helyszín: /081_Simontornya=
Templom u._4, Irrsz.: 1455

5.

Megrendelő jogai és kötelezettségei
5.1

A

Megbizó köteles a megbizás megkezdéséhez szükséges rendelkezésre álló
adatokat, információkat és dokumentumokat jelen szerződés aláírása után
Megbízott rendelkezésére bocsátani.

5.2.

A

Megbízó felelősséggel tartozik az általa szolgáltatott adatok, dokumentumok

valódiságáért és azok tartalmának valóságáért.
5.3.

Megbíző a feladat elvégzéséhezszükséges dokumentumokról Megbízott részére
azok keletk ezésétkövető en hal adéktal anul másolatot küld.

5.4.

6.

Megbíző köteles Megbízottat minden olyan könilményről

haladéktalanul
tájékoztatni, amely a megbízás eredményességétvagy kellő időre való elvégzését
befolyásolj a. Az értesitéselmulasztásáből eredő kárért Megbízó felel,

Megbízott jogai és kötelezettségei
6.1. Megbízott a Megbízó utasítása szerint köteles eljárni. Ha a Megbíző cé|szerűtlen
vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles eíTe őt írásban figyelmeztetni.
A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kaíéítaMegbizott a felelős. Ha azonban a

Megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, az atlnak végrehajtásából
származő károk a Megbízottat nem terhelik, illetve a Megbizott a szerződéstől
arányos díjának követelése mellett elállhat.
6.2,

A

Megbízott köteles a 2.I. pontban meghatározott munkát a tőle elvarható
legmagasabb színvonalon és minőségben elvégezni. A munka szerződésszerű

elvé gzésénekminősé g éérta Megbízott szavatol.
6.3

Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Megbízási szerződés hatálya alatt
együttműködik Megbízőva|, illetve az álta|a írásban megjelölt személyekkel.

6.4.

A Megbízott kijelenti, hogy a Megbízó által

átadott iratokat, dokumentációkat csak
a szerződésben meghatátozott célokra és jelen szerződés keretében használja fei.

ü,--
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A

6.1

A jelen
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együttműködési kotelezettség kapcsán a Megbízási szerződés
teljesítésétakadáIyoző körülményeket haladéktalanul a Megbíző tudomására kell
hoznia. Ennek elmaradása a Megbízott kártérítésifelelősségét vonja maga után,
amennyiben az információ átadásának elmaradása miatt kár keletkezik.
szerződés tárgyát képező munka elvégzéséhezaMegbizott egyéb közreműködőt
is igénybe vehet, figyelemmel a 27212014 (XL 5.) Kormanyrendeletben foglalt
előírásoknak megfelelően. Az igénybe vett közreműködőért aMegbízott úgy felel,
mintha a közremiiködő által ellátott feladatokat maga végezte volna el.
szeruődés teljesítésévelkapcsolatban a Megbízott olyan információl<hoz,
adatokhoz fér hozzá, amelyek a Megbíző szempontjáből bizalmas jellegűek.
Megbízott gondoskodik a teljesítés során tudomásara jutott adatok, információk
bizalmas kezeléséről, azok megfelelő védelméről, egyben kötelezettséget vállal
arra, hogy ezeket az adatokat információkat csak a jelen szerződés teljesítéséhez
indokolt mértékbenés esetben használja fel.

7. Kapcsolattartás
7.L Szerződő felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítéstvagy
más közlést írásban vagy emailben kötelesek megküldeni a másik fél részére.
Me gbízó kapc

so

lattartój ának neve, címe, telefonszáma

Név: Csőszné Kacz Edit polgármester
Cím: 7081 Simontornya, Szent István király utca
Teleforr/fax: +36 741 586-930
E-mail : s i rrronto rn}ra,lQld ielriet.lr u

:

1.

Me gbízott kapcso lattartój ának neve, címe, telefonszáma

:

Név: Mayerné Gyenes Alíz építészmérnök,rehabilitációs szakmérnök
Cím: 7 1 40 Bátaszék, Flórian u. 2l c.
Telefon: +36 30/ 659-3614
E-mail : gantaterr.,.bataszek (Dgrnail. conr

Felek az eLőzőekben megnevezett kapcsolattartók személyében vagy a megadott
elérhetőségekben bekövetkezett bármely változást kötelesek 24 őran belül jelezni a
másik felnek, mely tájékoztatást a változástól számított 3 napon belül írásban is
kötelesek megismételni.

8.

Zárő rendelkezések
8,1,

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatukhoz
képest adataikban változás következik be, azt írásban haladéktalanul közlik a másik
féllel.

8.2.

Felek rögzítik, hogy a jelen megbízás teljesítésesorán létrejövő szerzőijogi védelem
alá eső művek, alkotások a Megbíző tulajdonába kerülnek akként, hogy azokon a

l5
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Megbízó területi korlátozás nélküli, hatátozatlan idejű, kizárólagos és harmadik
személynek is átadható felhasznáIási jogot szerez, beleértve a szerzőijogi védelem
alá eső mű fel, illetve átdolgozását is. Ezen jogszerzés ellenértékéta vállalási ár
tartalmazza.
8 3.

Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, ez a Szerződés egyéb
nem érinti, kivéve, ha a felek ezen rendelkezés
rendelkezéseinek érvényességét
nélkül aszerződést nem kötötték volna meg,

8.4.

A

8.5.

A

szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás
kérdéseketegymással targyalásos úton rendezik. Amennyiben a tárgyalás nem vezet
eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgári peres eljárás szabálryai
szerint bírósági úton érvényesítik,egyben - értékhatártól fiiggően - kikötik a
Megbízó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.
szerződés módosítására csak a szerződő felek mindenkori cégiegyzésre jogosult
tisztségviselői jogosultak és a módosítást mindenkor írásban kell rögzíteni.

8.6. A Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen ügyben keletkezett dokumentumokat a
Magyar Áttam és az Európai Unió szervei jogosultak ellenőrizni. A Megbízott az
esetleges vizsgálat esetén vállalja, hogy az ellenőrzést végző részérea kért
felvilágosítást megadja, a dokumentumokat bemutatja és szükség esetén másolatban
átadja.

8.7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekbena Polgári Törvénykönyv és a
vonatkozó

e

gyéb j o gszabályok rendelke zései az irányadók.

Felek a Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után,
képviselőik útján jóvahagyőlag aláírják. A szerződés 3 eredeti példányban készült, amelyből2
példány aMegbízőt, 1 példány a Megbízottat illeti meg.

Kelt: Simontornya, 2018. február 20.
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Mayer Eva
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polgármester
Simontomya Város

Megbízott

1

5

