MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről

a

SZEGEDI VÁsÁR és PIAC KFT. (6722 Szeged,
másrészről

Mars

tér M Pavilon),

mint Megbízó,

a

BAUTENDER ZIEGEL KFT. (6725 Szeged, Tarló u. 8.), adószám: 13957847-2-06,
bankszámlaszám:12067008-00150672-00100004,
mint Megbízott között, az alábbiak szerint:
1. Megbízó

jelen

szerződés

alapján

megbízza

OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN A SZMJV
STRATÉGIÁJÁBAN

1.

AKCIÓTERÜlETKÉNT

TERVDOKUMENTÁCIÓ

A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS

ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

VÁROSREHABILITÁCIÓSPROJEKTNÉL A SZEGED,
KIVITELI

Megbízottat
MEGJELÖLT

TERÜLETEN

MARS

PAIC

TELJESKÖRŰ

TÉRI

MEGVALÓSULÓ

FEJLESZTÉSÉNÉL

TERVELLENÓRZÉSÉRE,

A

ORGANIZÁCIÓS

ADATSZOLGÁLTATÁSELKÉSZITÉSÉRE.
2. A Megbízó

és a Megbízott között a tárgyi munka végzése során folyamatosan

kapcsolattartás

szükséges.

3. A szerződő felek aláírásra, nyilatkozattételre
Megbízó részéről: Pusztai Lajos
Megbízott részéről:Augusz
János
4. Szerződő

felek megállapodnak

együttműködés,

jogosultképviselői:

abban, hogy a szerződést

érintő kérdésekben

a kapcsolattartás

módja kizárólag aláírt levél, illetve egyéb hivatalos dokumentum.
Tervszállítási határidő: 2009. augusztus 26. napja

5. Megbízott jelen szerződésben

foglalt munkákat:
1.400.000,-Ft
350.000,-Ft
1.750.000,-Ft

V állalási ár:

ÁFA 25%:
Összesen:

ellenében végzi.

Megbízó a vállalási díjat a számla kézhezvételétől számított 15 banki napon belül átutalja vagy
készpénzben kiegyenlíti. Megbízott számlaszáma 12067008-00150672-00100004.
6. A számlák
megfelelő

ki fizetésének

késedelme

esetén a Megbízó

mértékű kamatot köteles megfizetni a Megbízott

a jegybanki

alapkamat

kétszeresének

részére.

7. Felek között a szerződés annak aláírásával jön létre és az átadás-átvételt, pénzügyi elszámolást
követően ér véget.
A tervellenőri nyilatkozatnak tartalmaznia kell azokat a tervben fellelhető hibákat, melyek szerint
az nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak,
így különösen az Étv. 31. §-ában meghatározott
követelményeknek,
vonatkozó szabványoknak, az országos építési követelményeknek.

8. Az átadás-átvételkor a Megbízott átadja a Megbízónak
dokumentumokat:
- Tervellenőri nyilatkozatokat: 4 pl. díjmentes
- Organizációs adatszolgáltatás: 4 pl. díjmentes

a tárgyra vonatkozó műszaki

9. Hibás teljesítés esetén Megbízó elsősorban a kijavítást igényli. Amennyiben ez nem
lehetséges, Megbízó II. osztályú teljesítés esetén 10 %., Ill. osztályú teljesítés esetén 20 %
árcsökkenést érvényesít az érintett munkarészekre.
10. Megbízó a szerződéses határidő lejárta után Megbízott késedelmes teljesítése esetén napi
5.000,- Ft mértékű késedelmi kötbért érvényesít.
11. A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssei alapított jogviszony keretében
felmerülő esetleges vitás ügyeiket tárgyalás útján rendezik. Amennyiben a tárgyalások nem
vezetnek eredményre, úgy a vita eldöntésére kikötik a Szegedi Városi Bíróság kizárólagos
illetékességét.
12. A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve
kötelezőnek ismerik el, és kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak, és a szerződés
hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség.
Szeged, 2009. 08.04.
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