
Megbízási szerződés megszüntetése

egyrészről: Gárdony Város Önkormányzat (székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.;
adószáma: 15727392-2-07; PIR azonosító száma: 727398; Közbesz.reg.sz.: AK02562; EKR
azonosító: EKRSZ_96496161, képviseli Tóth István polgármester), mint Megbízó,

másrészről Dámfi Mérnöki Iroda Kft. (székhelye: 8749 Zalakaros, Seregély u. 2.; adószáma:
12658772-2-20; cégjegyzék száma: Cg. 20 09 064979; képviseli Nagy Adrienn ügyvezető),
mint Megbízott, az alábbi napon és feltételekkel, a továbbiakban együtt: Felek

1.) Előzmények:

Felek 2018. augusztus 9. hatállyal megbízási szerződést kötöttek „Gárdony város
közvilágítási hálózat aktív elemeinek karbantartása, javítása” című közbeszerzési eljárás teljes
körű lefolytatására. Ennek értelmében Megbízott a megbízási szerződés 2. pontjában
részletezett feladatok elvégzésére, Megbízó pedig a szerződés 4. pontjában foglaltak
teljesítésére, és a megbízási díj megfizetésére köteles.

A felek rögzítették, hogy a megbízási szerződés alapján a szerződésben meghatározott
feladatok ellátásáért, a Megbízottnak járó megbízási díj összegét összesen 650.000,- Ft + Áfa,
azaz bruttó 825.500,- Ft, azaz bruttó nyolcszázhuszonötezer-ötszáz forint összegben
határozzák meg, melynek leszámlázására Megbízott az eljárás eredményének/
eredménytelenségének/ visszavonásának kihirdetésére irányuló tájékoztató megküldését
követően jogosult.
Ezen összeg a mai napig nem került megfizetésre a Megbízott részére, tekintettel arra, hogy a
szerződés tárgyát képező feladatait a Megbízott nem végezte el, a közbeszerzési eljárás nem
indult el, meghaladta a szerződésben rögzített 2 hónap időtartamot.

2.) Szerződés megszüntetése:

A Felek a közöttük lefolytatott egyeztetéseket követően a mai napon megállapodnak abban,
hogy az 1. pont szerint a közöttük létrejött és fennálló megbízási szerződést közös
megegyezéssel megszüntetik.

A felek rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben a jelen megállapodás a 3. pont szerint
hatályba lép és a megbízási szerződés megszűnik, a megszűnő Megbízási szerződésből
eredően egymással szemben semmilyen követelést nem támasztanak a jövőben, és a
jogügyletet végérvényesen és visszavonhatatlanul lezártnak tekintik.

Ennek megfelelően a felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás hatályba lépése
esetén a megbízási szerződés alapján a már esetlegesen elvégzett munka ellenértékét, továbbá
az eddig felmerült költségeket a Megbízott semmilyen jogcímen nem követeli a Megbízótól
(kártérítés vagy egyéb jogcímen sem).
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3.) Jelen megállapodás hatályba lépése:

Felek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy közös megegyezéssel a közöttük 2018.
augusztus 9.-én megkötött megbízási szerződést 2021. március 12-i hatállyal megszüntetik.

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezen szerződés megszüntetését a ……….
számú határozatával jóváhagyta.

A szerződés megszüntetését Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és
értelmezés után aláírják.

Gárdony, 2021. március ……..

Gárdony Város Önkormányzat Dámfi Mérnöki Iroda Kft.
Tóth István polgármester Nagy Adrienn ügyvezető


