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Megbízási szerződés

mely létrejött egyrészről a Gárdony Város Önkormányzat, Gárdony, Szabadság utca 20-22. (adószám:
15727392-2-07) képviseli Tóth István polgármester, mint Megbízó

másrészről Plan-M Bt. ( Képviselő: Molnár László, székhely:  8097. Nadap, Zengő utca 6., adószám:
20763730-2-07, tel: +36-30-516-0867), mint közlekedés Műszaki ellenőr mint, Megbízott között
alulírott napon és helyen az alábbiak szerint.

1. Megbízási szerződés tárgya Gárdony Bóné Kálmán utca közlekedési létesítményeinek
építése (út és parkoló építés, út felújítás) – a 7. sz. főút csatlakozásától (0+000 szelvény) a
Táncsics Mihály utca kereszteződéséig (0+645,90 sz) tartó szakaszának műszaki ellenőrzése.

Műszaki ellenőr a munkát a 2021. 04. 12-i ajánlata szerint végzi, mely jelen szerződés
elválaszthatatlan mellékletét képezi.

2. Szerződés teljesítésének helye, ideje: Megbízott az 1. pontban megjelölt munka műszaki
ellenőrzésénél a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig, illetve az 1 éves garanciális
szemléig közreműködik a Megbízó részére ajánlata szerint tartalommal.

Rész határidők: A./ rész: műszaki átadás - átvételig
B./ rész: 1 éves garanciális szemlégig 2022. évre áthúzódóan
(2022. december 15- ig)

3. Megbízás díja: Megbízó a Megbízottnak az 1. pontban, illetve ajánlatban körülírt munkákért az
alábbi kialkudott díjat fizeti meg, műszaki ellenőr közreműködés mindösszesen:

1.690 000,- Ft azaz Egymillió -hatszázkilenvenezer forint,
mely ár „Kata” szerint kisadózó, ÁFA alanyi mentes vállalkozói ár.

A díj megfizetése a 2. pont szerinti A./ és B./ részeknek megfelelő résszámlázás szerint
történhet: A./ rész elvégzése után: 1.690 000,- Ft

B./ rész elvégzése után: 180.000,- Ft

4. Fizetési határidő: a teljesítést követően Megbízott jogosult a 3. pontban megjelölt díj
átutalásos rész-számláinak benyújtására két részletben 2. pont szerinti rész-határidőknek
megfelelően melynek fizetési határideje: számla keltét követő 8 naptári nap. Megbízó a számla
ellenértékét banki átutalással köteles kiegyenlíteni a Megbízott MKB Banknál vezetett
10300002-10408733-49020012 számú számlájára.

5. Megbízó vállalja Megbízott részére minden, munkához kapcsolódó adatszolgáltatás megtételét,
konzultáció biztosítását. Megbízó részéről egyeztetésre és állásfoglalásra jogosult: Bácskai
Zsuzsanna műszaki ügyintéző, Keilbach János műszaki ügyintéző.

6. Megbízott vállalja, hogy a tárgyi munkát a legjobb tudása és a vonatkozó jogszabályi előírások
szerint körültekintően elvégzi.

7. Megbízó kijelenti, hogy a munkákhoz szükséges pénzügyi forrással rendelkezik.
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8. A munkák kapcsán esetlegesen szükséges engedélyek, egyeztetések (pl. közmű…) a Megbízó
feladat- és felelősségi körébe tartoznak.

A szerződő felek vitás kérdésekben elismerik Székesfehérvári Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
Felek a szerződést elolvasták, annak tartalmát megértették, és azt, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, helybenhagyólag írták alá.

Gárdony, 2021. május …..

……………………………………….. ……………………………………
Megbízó Megbízott


