
/ ?. •• .:7 f. 01. At>.

I Átadás-átvételi jegyzőkönyv

Készült: Szegeden 2007. április lO-én ( 6 példányban)

Tárgy: A Szeged Szent István téri pavilonok (2820 hrsz.) építési munkáinak átadás-átvétele

1. Az építkezés jellemző adatai:
a, Az építkezés jellege: építés
b,A tervdokumentáció jellege:egyedi terv

2. Az építtető, a kivitelező és a tervező adatai:
a, Az építtető

megnevezése: Szegedi Vásár és Piac Kft.
Címe: 6722 Szeged, Mars tér M pavilon
Műszaki ellenőrének neve, címe: Darvas Tamás, 6726 Szeged, Borostyán u. 32/b

b. A generálkivitelező
neve: Goboker Kft.
Címe: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 44.
Felelős műszaki vezetőjének neve, címe: Sipos Lószló. 6726Szeged, Szövetség u. 29.

c, A tervező cég
neve:Palánkai ÉpítészStúdió
Címe: 6720 Szeged, Oroszlán u.1.
Felelős tervezőjének neve: Palánkai Tibor okleveles építészmérnök

3.Az átadás-átvételi eljáráson megjelentek neve és az általuk képviselt szervek megnevezése:
a mellékelt jelenléti ív szerint

4.Az építési szerződés főbb adatai:
a, A szerződés kelte: 2006.július07.

Vállalási összeg: 80.888.000,-Ft+20%Áfa
Ebből rögzített áras összeg: 80.888.000,-Ft+20%Áfa

b. A módosított szerződés kelte: 2006. szepteber 25.
Vállalási összeg: 79.684.577,-Ft+20%Áfa
Ebből rögzített áras összeg: 79.684.577,-Ft+20%Áfa

c, A munkák megkezdésének időpont ja:
Szerződés szerint: 2006. július 21.
Ténylegesen:2006. augusztus 21.

d. A munkák befejezésének időpont ja:
Szerződés szerint: 2006. szeptember 29.
Módosított szerződés szerint: Az építési engedély jogerőre emelkedését követő 30. nap
(2007. április 30.)
Ténylegesen: 2007. április 10.

5.Az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos adatok:
a, Az építkezés befejezését közlő levél kelte: 2007. március 09.
b. Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpont ja: 2007. március 14.
c, Az átadás-átvételi eljárás befejezésének időpont ja: 2007. április 10.
d. Az építmény értéke az utolsó számla szerint: 79i684.577,-Ft+20%Áfa

1.számú melléklet

6. Az építtető nyilatkozata az átvétel tekintetében:
A létesítményt átveszi és megállapítja, hogy üzemeltetésre alkalmas állapotban van. A mai
naptól kezdődően gondoskodik az épület vagyon és tűzvédelméről. A kulcsokat átvette. Kéri
a hiánypótlási munkák határidőre történő elvégzését.
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7.A kivitelező által átadott dokumentumok:
2. sz. melléklet szerint
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Jegyzőkönyv lezárva:
Kelt: Szeged, 2007. április 10.
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Kivitelező

GÖBÖl(f!llt
KFT.

6725 Szeged. Nemestakács u. 35/A
Uzlet: Kálvária sgt. 44.

Adószám: 11097538-2-06
Rdteisen Bank Zrt.
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