Megbízási szerzıdés

amely létrejött egyrészrıl a Galga-menti Viziközmő Beruházást Lebonyolító és Mőködtetı
(Üzemeltetı) Társulás 2183 Galgamácsa Petıfi u. 105 továbbiakban Megbízó képviselıje:
Ecker Tamás a társulás elnöke másrészrıl a RÉKAKER Kft. 7695. Mecseknádasd
Felszabadulás u 38. /továbbiakban Megbízott/ képviselıje: Arnold János ügyvezetı
közbeszerzési referens
Között az alábbiak szerint:
1./ A megbízás tárgya:
A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy a Megbízó által végrehajtott beruházás esetében az
alábbi feladatokat végezze el:
.
-

A projekt során keletkezett számlák és egyéb költségek tételes kimutatása
A számlák kifizetése során felhasznált források tételes kimutatása
A tervezett források számlánkénti tételes kimutatása
az egyes önkormányzatokra jutó önerı kiszámítása tervezett és valós szinten, ami a
kivitelezık által megadott tárgyi eszköz leltár alapján
a ténylegesen befizetett önerı tételes kimutatása önkormányzatonként
Az esetleges eltérések kiszámítása
A projekt során visszaigényelt ÁFÁ-val kapcsolatos elszámolás
A várt többlettámogatással kapcsolatos elszámolás
A gesztor által elszámolható mőködési költségek kimutatása

2./ A megbízás teljesítése:
A megbízás az 1. Pontban meghatározott feladatok megoldását, javaslatokat tartalmazó
írásbeli dokumentáció átadásával, illetve szükség szerint a polgármesteri hivatal,
tisztségviselık részére adott szóbeli illetve írásbeli közléssel teljesül.
A telefon illetve a személyes konzultációk keretében elhangzott véleményekrıl,
határozatokról, döntésekrıl a Megbízott köteles 15. napon belül írásos emlékeztetıt készíteni
3./ Közremőködök igénybevétele:
Megbízott jogosult tevékenységének ellátása során közremőködık igénybevételére, akik a
Megbízottal szerzıdéses kapcsolatban álló személyek lehetnek, s akik tevékenységéért a
Megbízottat teljes felelısség terheli.
4./ Kapcsolattartás:
A kapcsolattartásra a felek az alábbi személyeket jelölik ki:
Megbízó képviseletében: Ecker Tamás a társulás elnöke
Megbízott képviseletében: Arnold János
5./ A megbízás idıtartama:
.

A megbízás a szerzıdés aláírását követı napon lép hatályba és a dokumentumok átadásával
jár le. Felek megállapodnak, hogy a dokumentumokat a szerzıdés aláírásától számított három
hónapon belül kell Megbízottnak elkészíteni és átadni.
6./ A megbízott díjazása:
Megbízott a tevékenysége ellátásáért díjazást érdemel.
A díjazás a szerzıdés 1. pontjában említett tevékenységek elvégzése alapján a beruházás
közbeszerzési eljárásainak lefolytatásához kötött szakértıi díj.

A szakértıi díj mértéke: 2 000 000 Ft+ 27% ÁFA
A Megbízott által eszközölt teljesítések igazolására jogosult: Ecker Tamás a Társulás elnöke.
A számlázás a dokumentumok átadását követı nyolc napon belül történik. Fizetési határidı a
számla átvételétıl számított 15 nap átutalással a 11746005-20088459 számú számlára.
.
A szakértıi díj kifizetése során egy számla kerül kiállításra. Késedelmes fizetés esetén
Megbízó a számlaösszeg PTK szerinti- jegybanki alapkamatnak megfelelı mértékőkésedelmi kamat fizetésére köteles.
7./ A megbízás teljesítéséhez szükséges információk biztosítása:
A Megbízó a megbízatás ellátásához szükséges információkat Megbízott kérésére a Megbízott
által célszerőnek tartott ütemezés szerinti írásbeli dokumentációk átadásával, illetve
bemutatásával, valamint szóbeli közlés útján a Megbízott rendelkezésére bocsátja.
Ezek az információk harmadik személy részére a Megbízott illetve közremőködıi által tovább
nem adhatók, kivéve a beruházásban résztvevık önkormányzatok számára.
8./A megbízás teljesítésének határideje:
A Megbízott a Megbízótól kapott feladatokat a Megbízó igényei szerint az 1. pontban
rögzített körben a tevékenység jellege, a döntések elıkészítéséhez biztosított határidı
figyelembevételével köteles teljesíteni.

9./ A megbízás teljesítésének helye:
A Megbízott alkalmazottai és közremőködıi tevékenységüket a Megbízó székhelyén, illetve
szükség szerint más helyszíneken végzik.
10./ Megbízottat az általa okozott kárért teljes felelısség terheli, mind Megbízó felé, mind
Harmadik személy felé.
11./ Titoktartási kötelezettség:
A Megbízottat illetve közremőködıit a megbízás teljesítése során tudomásukra jutott
szolgálati és üzleti titkok tekintetében korlátlan ideig titoktartási kötelezettség terheli.
A Megbízó birtokába került eredeti megoldási javaslatok, módszerek más természetes vagy
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı társaság, szervezet részére a
Megbízott engedélye nélkül át nem adhatók.

12./ Alkalmazandó jog:
A jelen Megbízási Szerzıdéssel kapcsolatosan az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
13./ Jogviták:
A jelen szerzıdésbıl eredı esetleges vitákat a felek elsısorban békés úton kísérlik meg
rendezni.
• Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a felek a jelen szerzıdésbıl eredı
jogvitáik elbírálására a Pécsi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá
magukat.
14./ A jelen megbízási szerzıdést, mint akaratukkal teljesen megegyezıt a szerzıdı felek
képviselıi alulírott napon és helyen cégszerően írták alá.
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