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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselö-testületének

2020. október 13-ai rendes, nyüt ülésére

Hiv. szám: DV/208/2020. Tárgy: Javaslat a kerékpárút műszaki ellenöri
megbi'zási szerződésének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Onkonnányzata a Képviselő-testület 187/2019. (XI. 28. ) számú határozata
alapján megbfzási szerzödést kötött Rákos József egyéni vállalkozóval (8200 Veszprém, Festő u. 10.)
a "PM_KER?KPARUT_2018 "Kerékpárutak felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest
megye területén" pályázatához kapcsolódó munkák műszaki ellenőri tevékenysége ellátásának
tárgyában (/. szamú melléklet).

A kivitelezési munkálatok teljesítési határideje 2021. március 31., a 2020. évi munkák azonban
a külterületi aszfaltozási munkák elkészültével fejeződnek be, majd a 2021. év tavaszán kerülnek
folytatásra. A fentiekre tekintettel a műszaki ellenöri kéri, hogy a megbizási szerződés szerinti
megbizási díj egy összegű kifízetése helyett egy, az eddig megvalósult állapotnak megfelelő
részszámla benyújtására legyen lehetősége. A fenti kérés teljesítéséhez szükséges a megbízási
szerződés megfelelő módosítása.

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Hatarozati 'avaslatok:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a ^PM_KEREKPARUT_2018 "Kerékpáriitak felújitásának és korszerusitésének támogatdsa

Pest megye területérí' című pályázatához kapcsolódó munkák miiszaki ellenőri
tevékenységének ellátasa tárgyában 2019. december 6-án Rákos József egyéni
vállalkozóval kötött megbízási szerzodés módosítását a jelen határozat meghozatalát segíto
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja;

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti Megbízási szerződés módosítás
aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Mellékletek: 1. számú melléklet: megbízási szerződés
2. számú melléklet: megbízási szerzödés 1. számú módosítása



Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Az eléterjesztést készítette: Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezető

Dunavarsány, 2020. október 6.
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MEGBÍZÁSI SZERZÖDES
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Amely létrejött egyrészről . '",'. ""~ ~
Dunavarsány Város Onkormányzata, mint Megbízó (továbbiakban Megbíző)
ci'me: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.
adószáma: 15730875-2-13 --. -.. ... ...
banlcszámlaszáma: 11742180-15393197

képviseli: Gergőné Varga Tünde

másrészről

Rákos József E.V. mint Megbizott (továbbiakban Megbízott)
címe: 8200 Veszprém, Festő u. 10.
adószáma: 74738498-1-39
bankszámlaszáma: 1177348700585703
képviseli: Rákos József
kamarai nyilvántartási száma/ellenőri tevékenységet végző személy: ME KÉ 19 50 27

között az alábbi feltételekkel:

1. Megbízó Dunavarsány Város Ctakormáayzata Képviselő-testületének 59/2019. (IV.09.) számú
határozata alapján megbízza Megbízottat a "PM_KEREKPARUT_201S "Kerékpárutak
felújításinak és korszcrűsítésének támogatása Pest megye területén" című pályázatához
kapcsolódó muakák műszaki ellenőri tevékenységének ellátásával, az alábbiakban
meghatározott építési helyszfnen, feladatkörrel és dijazás mellett, mely megbízást Megbizott a
feltételek ismeretében elfogadja, és felelősségének tudatában kijelenti, hogy a megblzás
ellátásához megfelelőjogosultsággal rendelkezik.

Az épltés helyszme, elvégzendő munka: Dunavarsány, Vörösmarty utoa Búza uíca-Nyár utca
lcözötti szakasza, 0132/2 hrsz, 094/8 hrsz-ú közutak, Nagyvarsényi utca, Nyár utca, Bartók
Béla utca.

A műszaki ellenőrzési feladatok részét képezi a DV/7104/2019 azonosftó számú "Ajánlattételi
felhivás a ,^>M_KESEKPARUT_201S "Kerékpárutak felújüásának és korsierüsüésének
tamogatása Pest megye területén" tárgyú munkák műszaki ellenőrzési feladatainak
elvégzésére" tárgyú felhívásban foglaltak.

Megbizó a megbízás ellátásához szükséges terveket, engedélyeket, dokumentumokat a
szerződés aláírisával egyidőben Megbízott részére átadja, melynek átvételét Megbízott a
szerződés aláüásával elismeri. Megbízott a megbizás teljesftéséhez szükséges további
dokumentumokat is igényelhet a Megbízótól, melynek átvételét átvételi bizonylaton köteles
igazolni. Megbízott ajelenleg és később átvett dokumentációt a megblzási szerződés lejártakor
hiánytalanul köteles visszaszolgáltatni Megbizőnak.

2. Megbizott feladatai:
Ajanlatkérés lebonyolítása

- Ajánlatok kiértékelése, ajánlatok teljességének ellenőrzése, korrekciók elvégzése.
Javaslattétel a vállalkozóra.
Vállalkozói szerződés összeállitásában közreműködés.

Szeiződéskötést megelőző tárgyalások részvétel.
Bankgaranciák és biztosftások ellenőrzése.

Megvalésítis időszaka
- A vállalkozó (kivitelezők) által összeállított részletes építési ütemtervek felülvizsgálata,

előterjesztése Megblzó feléjóváhagyásra.
A kivitelezés ütemének folyamatos ellenőraése, 5 napnál hosszabb lemaradás esetén

Megbizó értesítése, 15 napnál hosszabb lemaradás esetén azonnali javaslattétel Megbizó
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felé a szükséges mtézkedésekre.
- Részvétel a kivitelezés időszaka alatt a kooperációkon, a kooperációs jegyzőkönyv

vezetése.

- A kivitelezési munlcák ellenőrzése, felülvizsgilata annak, hogy a beépitett anyagok és a
munka mmősége megfelel-e a terv és a vonatkozó szabványok szerinti előfrásokndc.
- A műszaki szükségességből felmeriilő pótmunkák, valamint a kivitelező által javasolt

módositások felülvizsgálata, javaslattétel Megbízó felé azok elfogadására vagy
elutasítására.

- Kivitelező által benyújtott számlák ellenőrzése, a teljesitések igazolása.
A tervezési és kivitelezési munkák során felmerülő pótmunkákra vonatkozó vállalkozói

ajánlatok felűlvizsgálata, javaslattétel Megbizó felé a pótmunlcák elfogadására vagy
elutasítására.

- A műszaki tartalomban előirt minőség teljesitése érdekében a minőségbiztositási
tervben foglaltak végreliajtásának ellenőrzése, Megbizó érdekkörének megfelelő
folyamatos helyszíni műszaki ellenőrzés végrehajtása, részvétel a szükséges ellenőrző
méréseken (nyomáspróbákon), a szükséges eltakarás előtti és gyártáskőzi ellenőrzések
elvégzése. Az ellenőrzések tényének és eredményének minőségbiztosítási tervnek
megfelelő dokumentálása.
- Az épitési napló rendszeres ellenőrzése és ellenjegyzése a Megbízőval egyeztetett

jogkömek megfelelően:
- Megbízott minden, a tervektől eltérő megoldásokra vonatkozó, szerződéses kérdéseket
érintő (pl. határidő módosítását maga után vonható), illetve pénzügyi következményekkel
járó esetben csak Megbízóval történő előzetes egyeztetés után jogosult naplóbejegyzést
tenni. Kizárólag műszaki jellegű, az elfogadott tervek szerint megvalósitandó, de nem
megfelelően végzett munkákra vonatkozóan Megbizó önállóan is jogosult naplóba történő
bdrásra.

- Megbízott képviselőjeként a kivitelezés folyamán rendszeres üelyszíni ellenőrzés.

3.

A muszaki átadás-átvétel elleaőrzése

- A beruházás végső műszaki és hatósági átadás-átvételének ellenőrzése. Megbízott az
ellenőrzés eredményéről Irásban tajékoztatja Megbízót. Megbizott által javasolt átvételt
Megbizó visszautasithatja.

A szerződésben rögzített paraméterek teljesttését igazoló mérések ellenőrzése.
- Az előzőek alapjánjavaslattétel a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére.
- A szükséges szakhatósági és közműszolgáltatói ellenőrzések megtörténtének és az

űzemeltethetőségre vonatkozó nyilatkozatok beszerzésének ellenőrzése.
- A hiba- és hiányjegyzék összeállítása, intézkedés a hibák kijavítására, a hibajavitás

ellenőizése.

Javaslattétel Megbizó felé az átadás-itvételi eljárás lezárására.
Az űzembe helyezés ellenőrzése.

- Megfelelő intézkedések megtétele a használatbavételi engedély megszerzése
érdekében.

Megbízó a megbízás ellátásához szükséges terveket, engedélyeket, dokumentumokat a
szerződés aláírásával egyidőben Megbizott részére átadja, melynek átvételét Megbizott a
szerződés aiáirásával elismeri. Megbfzott a megbízás teljesítéséhez szükséges további
dokumentuinokat is igényelhet a Megbizótól, melynek átvételét átvételi bizonylaton köteles
igazolni. Megbízott ajelenleg és később átvett dokumentációt a megbizási szerzödés lejártakor
hiánytalanul köteles visszaszolgáltatni Megbízónak.

Amegbízási dij:
2. 496. 000 foriat alanyi adómentes, azaz Kettőmillió-négyszázkilencvenhatezer forint.
A megbízási dij a kivitelezés teljes időtartamára vonatkozik és a szükség szerinti helyszini
ellenőrzés, a koordinációkon (legalább heti 1 alkalommal) való közreműködés, valamint a
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Megbizó ajánlatkérése 1.3 pont Altalános követelmények alatt szereplő tevékenységek díját
tartalma2za.

A megbízási dij Megbizó ajánlatkérő levelében foglaltak szerint 1 összegben a megbízási
szerződésben foglaltak teljesítésekor, a sikeres műszafci átadás-átvétel után esedékes.

4. Megbímtt személyesen köteles eljámi. Ha a megbízás teljesi'téséhez szükséges igénybe veheti
más személy közreműködését is, melyhez Megbízó hozzajárul.

5. Jelen szerződés az aláirásával kezdődő hatállyal jon létre, és a Felek kölcsönös teljesítésének
megtörténtével szűnik meg.

6. Megbízó részéről Megbizottal kapcsolatot tartó személy:
Név:Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezető
Cím: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
Telefonszim: 20-329-0412

Megbizó kapcsolattartója hetente, a hét utolsó munkanapján szóban, sürgŐsnek és
halaszthatatlannak ítélt esetben azonnal tajékoztatni köteles Megbízottat.

7. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

A szerződés hat szó szerint megegyező példányban készült, melyből 4 példány Megbízót, 2 példány
Megbízottat illeti meg.
Jelen szerződést szeraődő felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláfrták.

Dunavarsány, 2019. december 06.

<i>
i íy^/

Dkinavarfean Sár<
Gergőné Varga
polgármester ?|g^t,

Megbizó ~ ~

de'

--^p
o

LO yzata
S ' iAkos

ellenjegyző

\

zsef
műszaki ellemi

Megbízott

j Pwigy! E' i;ee; íi: " ~ ~ j
1

S. IL^!
i'jm



Ajánlfltkérő::

Felolvasólan

DanavanányVáros Önkormányzata
2336 Dunavarsiay, Koasutíi Lajos utca 18.

Az Ajáalat tárgya: "Kerékpárutak felújitisinak és korezcrfsftésének támogatása Pest megye teriüetón" tárgyfi és
a Dunavarsány, útkartiantartási muiiltáinak miiszaki eUeaörzési feladataiaak elvégzése

Az Ajinlattevfl neve:.. .Rikos JózsefEgyéni Vállalkozó

Az Ajánlattevö ctme:. -.8200 Vesq>rém Festő utca 10

Ajánlatiár:

1. "PM_KEREKPARÜT_2018"Kertkpánitak 2496000Forint Kisadózó
fdújaásának és korszerűsitéaének
támogatáaa Pest megye teröletén tórgyi
niunka müszaki fdadatainák elvégzése

2. Dunavaniány Viros litkarbantartfaa tírgyű 96 000 Forintíuémökaap Kisadóző
mnnkák műszaki dlenfiri feladatsunak

dvígzése

Aluürott ... RákosJózseS muittzAjánlattevőcéaegyzésrejogosultképviselöje, az Ajánlatkérés összes feltételét
elfogadja és magára nézve kötelező érvényfinek tekinti.

Kelt: Veszprém 2019, év november h6 20.nap
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Nyilatkozat

Alulfrott RíkosJózsefEgyéniváUalkozó ezúton nyUaftozom, hogy a "Kerétpárutákfdújftásámd:
és hinseriisitésének támogatása Pesl megye területén" túrgyú és a Dunmarsány, athrianiarlási
mwdvinak nuszcűa eltenorzési feladatainak ehégzése tárgyában adott egyösszegii árajánlatunkon
tívül egyéb költségek a muntík elvégzését

nem terheluk*.

keltezés: Veszpiem2019. november. 20.

cé

*A megfelelő részkitöltendö, illetve alállúzmdó
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MEGBlZÁSI SZERZÖDÉS
1. SZÁMÜMÖDOStTÁSA

Amely létrejött egyrészröl:

Dunavarsány Város Onkormányzata (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18. ; képviseli:
Gergőné Varga Tünde polgármester), mint Megrendelő /a továbbiakban Megrendelő/, másrészröl a

Rákos JőzsefE.V. (8200 Veszprém, Festö u. 10., adószám: 74738498-1-39, képviseli: Rákos József
mint Megbizott /a továbbiakban: Megbízott/ között alulü-ott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. Szerzödö felek rögzítik, hogy Megbízó Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselö-
testülete 59/2019. (rv. 09.) számú határozata alapján megbízta Megbízottat a
"PM_KEREKPARUT_20I8 "Kerékpárutak felújításának és korszerűsítésének
támogatása Pest megye területén" című pályázatához kapcsolódó munkák műszaki ellenöri
tevékenységének ellátásával. Az építés helyszíne, elvégzendő munka: Dunavarsány,
Vörösmarty utca Búza utca-Nyár utca közötti szakasza, 0132/2 hrsz, 094/8 hrsz-ú közutak,
Nagyvarsányi utca, Nyár utca, Bartók Béla utca.

A műszaki ellenőrzési feladatok részét képezi a DV/7104/2019 azonositó számú "Ajánlattételi
felhivás a , fM_KEREKPARUT_201S "Kerékpárutak felújitásának és korszerúsi'tésének
támogatása Pest megye teruletén"" targyú munkák műszaki ellenörzési feladatainak
elvégzésére" tárgyú felhfvásban foglaltak.

2. Szerződö felek az Alapszerződés 3. pontját a következők szerint módosítják:

A megbízási díj 2.496. 000
négyszázkilencvenhatezer forint.

forint alanyi adómentes, azaz Kettömillió-

A megbízási díja kivitelezés teljes idötartamára vonatkozik és a szükség szerinti helyszíni
ellenőrzés, a koordinációkon (legalább heti 1 alkalommal) való közreműködés, valamint a
Megbízó ajánlatkérése 1. 3 pont Altalános követelmények alatt szereplö tevékenységek díját
tartalmazza

Megbízott egy részszámlát 1.248.000 forint alanyi adómentes összegben nyujthat be a
külterületi munkák aszfaltozási feladatainak elvégzése után, míg a végszámla a munkák
sikeres műszaki átadás-átvételét követöen, nyújtható be.

3. Szerzödő felek rögzítik, hogy az Alapszerződés jelen módosítással nem érintett egyéb pontjai
változatlan tartalommal és szövegezéssel hatályban vannak.

Jelen szerződés hat, egymással szó szerint megegyezö eredeti példányban készült, melyet Szerződö
felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírtak.

Dunavarsány, 2020. október 14.

Gergőné Varga Tünde dr. Szilágyi Akos
polgarmester jegyző, mint ellenjegyző

(Megrendelő részéről)

Rákos JózsefE.v.
műszaki ellenőr

(Megbízott részéről)


