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MEGBízÁsl szERzioÉs

amely létrejött egyrészről a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi
lgazgatóság (1088 Budapest, Rákóczi út 41'), mint megbízó (a továbbiakban:
Megbízó),

másrészről az EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 1143 Budapest, Zászlos u. 18., Cg. 01-0916091
adószám: 10637784-2-42, bankszámlaszám: 11714006-2037775900000000, cégszerűen képviseli: Dr. Törőcsik Frigyes ügyvezető igazgató), mint
megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között a mai napon az alábbi feltételek
szerint.

1,

t.

Előzmények

1. Megbízó, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX' törvény
(a tóvábbiakban: Kbl.) 252' $-a és a Közbeszerzési Értesítő2oo8. szeptember
26_án megjelent 112' számában, KÉ-15o17l2oo8 szerkesztoségi szám alatt
megjelent ajánlati felhívás alapján nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban:
közbeszerzési eljárás) folytatott le az alábbiakban megjelölt beszerzési tárgyban.

A közbeszerzés tárgya:

A

,,Szúnyogi szivattyútelep rekonstrukciója'' projekt során megvalósuló
kivitelezéshez kapcsolódó mrjszaki ellenőri munkák, és a 29012007 (X.31.)
Korm. rendelet 9. $-a alapján a terv ellenőrzési feladatok ellátása a

dokumentációban foglaltak szerint.

2. Megbízó a közbeszerzési eljárásban

benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és
közbeszerzési
eljárásban a nyertes ajánlattevő Megbízott lett.

döntését 2008. november 28-án kihirdette, mely szerint

a

il.

A szerződés tárgya
3. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Szúnyog puszta, Apaj kÜlterÜlet hrsz:
128. alatt található szivattyútelep rekonstrukciója érdekébenvégzett kivitelezés
során felmerülő műszaki ellenőri és terv ellenorzési feladatokat elvégzi a jelen

szerződés elválaszthatatlan részétképező 1. számú mellékletében(a
közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő által készítettdokumentációban)

foglaltak szerint.
Megbízott az 1. számÚ mellékletben részletesen meghatározott feladatait a jelen
szerződés rendelkezéseinek és az ide vonatkozó jogszabályoknak megfelelően
köteles ellátni.

4. Megbízó a jelen szerződésnek megfelelően nyújtott szolgáltatásokat elfogadja, és
azok ellenértékétmegf izeti.
ilt.

A szerződő felek jogai és kötelezettségei

5.

Megbízó köteles Megbízott szerződésszerr.] teljesítésételosegíteni,

elfogadott teljesítéstkövetoen a megbízási díjat megfizetni.

és az

6. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy Megbízott által írásban jelzett információt
lehetőségekhez képest ésszerű határidon belül az igényelt dokumentum
átadásával vagy a Megbízó megfelelő alkalmazottainak rendelkezésre állásával
megadja.

a

7. Megbízott a jelen szerződésben meghatározott megbízást (a jelen szerződés

szerinti feladatait) Megbízó utasításainak és érdekénekmegfeleloen köteles
teljesíteni. Ha Megbíző célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, Megbízott
köteles Megbízót erre figyelmeztetni. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy
hetente legalább 1 alkalommal, de szükség esetén (különösen akkor, ha a
helyszíni szemlét az eltakarásra kerÜlő munkák igénylik) többször is - az ide
vonatkozó jogszabályok szerint - helyszíni szemlét tart.

8. Megbízott haladéktalanul közöl Megbízóval, valamint a közreműködő szervezettel
minden olyan körülményt, amely jelen szerződés teljesítését,eredményét, illetve
az ütemezést érinti vagy befolyásolja, illetve amennyiben fizikai vagy pénztigyi
eltéréstállapít meg'

9. Megbízott felelős a teljesítéshez szükséges, elegendo számú és szaktudású
személyzet biztosításáért. Megbízott saját költségén köteles biztosítani a
megfelelo szakértelemmel rendelkező munkaerot, amely

szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges.

a

műszaki ellenőri

10. Megbízott felelos az alkalmazottainak, Vagy az általa a teljesítésbebevont
közreműködő személyek magatartásáért' Vállalja, hogy betartja a munkavégzés
helyén érvényes különleges, a Megbíző által vele közölt
korlátozásokat.

biztonsági szabályokat és

11. Megbízott más személy (szervezet) közreműkodésének igénybevételére- a Kbt.
és a Ptk. rendelkezéseire figyelemmel - jogosult.

Megbízott a szerződésben foglaltak teljesítése során igénybe vett
közreműködőkért úgy felel, mintha a teljesítéstmaga végezte volna, illefue
közreműködő személy (szervezet) jogosulatlan igénybe vétele esetén felelős
minden olyan kárérlis, amely anélkÜl nem következett volna be.

12. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerinti feladataival

érintett közbeszerzési eljárásokban sem ajánlattevoként (részvételre
jelentkezőként), sem alvállalkozóként (alvállalkoző alvállalkozőjaként) nem vesz
részt. Amennyiben ezt a kötelezettségét megszegi, a szerződő felek ezt olyan
súlyos szerződésszegésnek tekintik, amely miatt - a Kbt.-ben és a jelen

Szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása mellett - Megbízó
jogosulttá válik a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására.
tv.

Teljesítési határidők, feImondás

13. Megbízott a jelen szerződés szerinti feladatait a kivitelezésre irányuló

szerződésben meghatározott jótállásl idő végéigköteles ellátni. Amennyiben
Megbízott a jelen szerzodés 1. számú mellékletében meghatározott valamennyi
feladatot elvégezte, a szeÍződés az utolsó feladat teljesítésénekigazolásával
megszűnik.

14. Megbízott a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeinek Megbízó által a
teljesítéssorán a kivitelezési munkák előrehaladására és a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelzettségekre figyelemmel meghatározott ütemezéssel
köteles eleget tenni. Az ütemezést a feladat jellegéhez igazodóan Úgy kell
meghatározni, hogy a konkrét feladat ténylegesen teljesíthető legyen. Amennyiben
a konkrét feladat teljesítéséremegállapított Ütemezést Megbízott
betarthatatlannak taftja, azt haladéktalanul, írásban jeleznie kell Megbízó
számára. Ennek elmulasztása esetén Megbízott a késedelmes teljesítésétnem
mentheti ki azzal az indokkal, hogy a Megbízó által meghatározott ütemezés alatt
a konkrét feladatot nem lehetett teljesíteni.
A kivitelezési munkák tervezett ÜtemezésétMegbízó a kivitelezésre irányuló
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően adja át Megbízott részére.
15. Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a jelen szerzodés folyamatos megbízási
iogviszonyt hoz létre, ezérl a felmondás jogát az alábbi rendelkezések szerint
korlátozzák.

15.í Megbízó Megbízottnak címzett egyoldalú nyilatkozatával a jelen szerzodést
bármikor - indokolás nélkül - 90 napos felmondási idővel megszüntetheti.

í 5.2 Szerződő felek

a jelen szerzodést a másik fél súlyos szerződésszegése
felmondhatják. Megbízott súlyos

esetén azonnali hatállyal

szerzodésszegésének minősül különösen, ha Megbízott az 1. számú
mellékletben meghatározott feladatokat nem Vagy késedelmesen Vagy
hibásan teljesíti, illetve a 12. pontban meghatározott szerzodésszegés.
Megbízó súlyos szerződésszegésének minősül, ha Megbízó a megbízási dl1
megfizetésével60 (hatvan) napot meghaladóan késedelembe esik és

tartozását Megbízott írásbeli felszól ítását követően sem egyenl íti ki.
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V.

Megbízási díj, Íizetésifeltételek
16. Megbízottat a jelen megbízási szerződés 1. számú mellékletében meghatározott
v_alamennyi feladat ellátásáért 4.4oo.ooo Ft. + Áfa, összesen 5.28o.ooó Ft., azaz
otmillió-kettőszáznyolcvanezer forint megbízási díj (a továbbiakban: megbízási díj)
illeti meg.

17. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízó

a

megbízási díjat

negyedévente esedékes, egyenlő összegű részletekben fizeti meg Megbízott
számára' Ez azt jelenti, hogy Megbízott a jelen megbízási szerződés teljesítése
során minden év március 31-ét, június 30-át, szeptember 30-át és december 31-ét
követoen nyújthatja be egyenlo összegű részszámláit. Az első részszámla
benyújtására 2009. március 31-ét, az utolsó részszámla benyújtására pedig
2011. augusztus 15-ét követően kerülhet sor.
Megb ízott ban kszám laszáma : 1 17 1 4006-203777 59-00000000 (oTP Ban k)

a

Megbízó és a Pro Régio KözépMagyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht., mint Közreműködő
Szervezet között létrejött és jelen szerződés mellékletétképező Támogatási
Szerzodés értelmébena Megbízó, a jelen szerzodés tárgyát képező szolgáltatás
díját a Megbízottnak közvetlenül a szállíto részéretörténo kifizetéssel a
Közreműködő Szervezet a számla kiállításától számított 60 napon belÜl fogja

18. Megbízó tájékoztatja Megbízottat, hogy

átutalni.

19. Amennyiben a jelen megbízási szerződés Megbízottnak felróható okból vagy a 15.
pont alapján szűnik meg, Megbízottat kizárőlag a szerződés megszűnéséig terjedő
időszakra eső megbízási díj illeti meg'

20.

A megbízási díj magában foglalja Megbízottnak a jelen szerződés szerinti
feladatok ellátásával felmerülo valamennyi költségét, a megbízási díjon kívül
egyéb díjra, költségtérítésrenem tarthat igényt.
vt.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
21. Amennyiben Megbízott a jelen megállapodás során Megbízó által meghatározott
ütemezés (14. pont) tekintetében neki felróható okból késedelembe esik,
késedelmi kötbért köteles Megbízó számára fizetni' A késedelmi kötbér napi
mértékea jelen szerzodés 17' pontjában meghatározott negyedéves megbízási díj
0,5 "/"-a.

22. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés olyan
okból szűnik meg, amelyért Megbízott felelős, meghiúsulási kötbért kell fizetnie.
A meghiúsulási kötbér mértékea megbízási díj 'l5 "/o-ának megfelelo összeg.
Szerződő felek a szerződés meghiúsulásának tekintik kÜlönösen azt, ha Megbízó
a súlyos szerződésszegés miatt azonnali hatállyal felmondja a jelen megbízási
4

szerződést. A meghiúsulási kötbér Összege a hátralékos megbízási díj összegébe
nem számítható be (azaz Megbízottnakazt ténylegesen meg kell fizetnie Megbízó
részére),valamint a kötbér megfizetése Megbízottat nem mentesíti az egyéb
jogkövetkezmények alól.

23. Amennyiben Megbízó késedelembe esik a jelen szerződés V. fejezetében
meghatározott megbízási díjak megfizetésével,a Ptk. mindenkor hatályos
rendelkezései szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni Megbízott részére'

vil.
Együttműködés
24. Mind Megbízó, mind Megbízott projekt menedzsert nevez ki a munkavégzés
összehangolása és annak során szükségessé váló intézkedésekmegtétele
érdekében.
Megbízó

képviselője: Tolnay-Knefély György, l.
szakaszmérnök
(

Mobi : +36-30-343-5824, Fax: +36- 1 -277 -327 2)
I

Megbízó képviselőjének helyettese: Szabó Zoltán,
építésvezető

(

Szakaszmérnökség,

l.

Szakaszmérnökség,

Mobi : +36-30-38 4-6459, Fax: +36- 1 -277 -327 2)
I

Megbízottképviselője: BodorLajos Lebonyolítási

igazgató

(Mobil : +36-20-927-6955, Fax: +36-

1

-252-51 59)

Megbízott képviselőjének helyettese: Bolfán lsfuán főmérnök, technológiai
gépész,műszaki ellenőr
(Mobil: +36-20-542-6696, Fax: +36-1 -252-5159)

25. Szerződő felek jelen szerződésben felhatalmazzák az előző pontban megnevezett
képviselőiket, hogy a munkavégzésösszehangolásával és annak során
szükségessé váló intézkedésekmegtételével kapcsolatos döntéseknél a feleket
teljes jogkörrel képviseljék.Jogosultak, ílletve kötelesek továbbá megtenni
mindazon műszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a szerződés
teljesítéséhezszÜkségessé válik és a jelen szerzodésben foglaltakkal nem
ellentétes ' Szerződő felek képviselőinek a jelen szerződésben biztosított
jogkörének korlátozása a másik féllel szemben csak az írásbeli közléstől kezdve
hatályos.

A

képviselők személyében történő változást
írásban közlik.

Szerződő felek kötelesek egymás közötti

a felek egymással

haladéktalanul,

valamennyi közlést, értesítést,

intézkedéstés döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni.

26. Megbízónak és Megbízottnak mindent meg kell tennie annak érdekében,hogy
közvetlen tárgyalásokon, békésúton rendezzenek minden olyan nézeteltérést
vagy vitát, amely közöttÜk a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerÜl.
Ha Megbízó és Megbízott az említett közvetlen és közvetett tárgyalások
megkezdésétől számított 30 (harminc) napon belül a nézeteltéréstnem tudják
megoldani, a szerzodéssel összefÜggésben keletkezett jogvitájuk eldöntése

érdekébena per értékétolfÜggően alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi
Bíróság, illefue a Fovárosi Bíróság kizárolagos illetékességének.
v!!!.
B

izal mas i nÍormációk fel has ználása, üzleti titok

27. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen

egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan
kezelik, azokat nem hozzák harmadik felek tudomására. Kivételt képez ez alol az
az eset, amikor valamelyik fél jogszabályban eloírt kötelezettségének teljesítése
é rde kébe n hozza nyi lvánoss ágr a a fenti nfo rm áciÓk valam e lyi két.
i

28. Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést az Állami Számvevószék, illetve a
Kormányzati Ellenorzési Hivatal is jogosult ellenőrizni. Megbízott _ az esetleges
vizsgálat esetén _ vállalja, hogy az Allami Számvevoszék, illetve a Kormányiati
Ellenőrzési Hivatal részérea kért felvilágosítást megadja, jelen szerzódés
teljesítésévelkapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén másolatban
átadja.

29. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés teljesítéseérdekében
kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velÜk szerződő felekkel szemben
is kikötik és érvényesítik.

30.

A

Megbízott kijelenti, hogy a. Projekt kapcsán aláírl Támogatási Szerződést
(továbbiakban: TsZ) és az Altalános Szerzodési Feltételek-et (továbbiakban:
ASZF) átolvasta és tudomásul veszi, hogy a Íenti Szerződésekbol (TSZ, Ászr; a
Megbízottra háruló azon kötelezettségek teljesítéséért,
melynek előfeltétele a
jelen Megbízási Szerződésbol fakadó megbízotti kötelezettségek szerződésszertl
teljesítéseis, mulasztása esetén a felelosség a jelen Megbízási Szerződés
Megbízottját terheli'

31. Megbízott és Megbízó jelen szerződés teljesítéseérdekében tudomásukra jutott
adatokat és információkat kizárolag jelen szerződés teljesítésérehasználhatják
fel' Jelen szerzodés egyik felet sem hatalmazza fel arra, hogy hirdetésben, a
nyilvánosság előtt, promóciós, marketing Vagy egyéb tevékenysége során
felhasználja a másik fél nevét, védjegyét vagy egyéb azonosító jelét, kivéve, ha a
felek erről írásban másként rendelkeznek.

32. A titoktartási kötelezettség jelen szerződés megszűnésétől számított 5 évig fennáll.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekbena magyar jog, különösen a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi lV. törvény, a közbeszeízésekrol szóló
2003. évi cXXlX. törvény, az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó

rendelkezéseit, valamÍnt a közbeszerzési eljárásban készítettajánlati felhívásban és
dokumentácíóban, valamint Megbízott ajánlatában foglaltakat kell alkalmazni.

Az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárásban készült ajánlati felhívás és dokumentáció,
valamint Megbízott ajánlata a jelen szerződés elválaszthatatlan részétképezik.

6

Amennyiben ezen okiratok, illetőleg a jelen szerződés szÖvege között
lenne, úgy az előbbi okiratok szövege azirányado'

ellentmondás

Jelen megállapodást felek képviselői elolvasás és közös áttanulmányozás után
jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 5 eredeti példányban írták
alá.
Budapest, 2008. december
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Mellékletek:

1. számú melléklet: a közbeszerzési eljárás során az
dokumentáció
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a1ánlatkéró által készített

MÚszAKl LEíRÁs
1. l Műszaki ellenőrzés hel
1.1

és volumene:

tá

Helve:

Szúnvoq puszta, Apai külterÜlet hrsz: 128

1.2

6 m"-es névleges kapacitású belvízvédelmi szivattyÚtelep átfogÓ rekonst-

1.3

Volumene:266 671 000 Ft. tervezői költségbecslés alapián

rukcióia 2008-2011 közötti időszakban.

14 Munka esedékesséqe: 2008. 12.17 _ től
Kivitelezési munka tervezett kezdése és befejezése: 2009.06.01 _

2011.07.31.
1.5 Kivitelezésre kerÜlő létesítmények,illetőleg a munkák jellege:
- 2x3 m3/sec teljesítményű szivattyú felújítása, kiegészítoberendezéseivelfelszereléseivel egyÜtt, egy gépegységet a rekonstrukciÓ alatt Üzemképes állapotban kell tartani az esetleges kárelhárítási feladatok elláthatóérdekében
ízqazdálkodás
- Szivattv Úház f eluiítása vá ltozatlan formában, m agasép ítésés mélyépítés
- Raktár és üzemi épÜlet építése'meqlévő épÜlet elbontása, maqasépítés
_ Telephelv felúiításaa kieqészítő munkálatokkal eqvütt
-Vízhozam mérő műszer telepítésekiegészítomunkálatokkal egyÜtt, iránvítástech n ka-vízqazd á kod ás
- Uszóoereb létesítésekieqészítő munkálatokkal eqvütt, vízqazdálkodás
- Elektromos hálózat rekonstrukciÓia, villamossáqi
i

l

2. i Műszaki ellenőri feladatok
MegvalÓsítás folyamata: Korábban elfogadott en gedélyezési tervek alapján
szaktervező múszaki tenderdokumentációt elkészíti,a tervezésbe menetközben bekapcsolódÓ, közbeszezés során kiválasztott műszaki ellenőr,
valamint a megbízó közreműködésével. Nyílt közbeszerzési eljárás során
kerÜl kiválasztásra a kivitelező, aki fővállalkozási jelleggel végzi el az EU
forrásokból finanszírozott munkákat' EU támogatás miatt a folyamatnak
minden részébenilleszkednie kell az NFÜ, illetoleg közvetítő szervezet p'oRéoio előírásaihoz. A részletes kiviteli és megvalÓsulási terveket a kivitelező készítiel a tenderdokumentáció figyelembevételével, a műszaki elízó elozetes i
lenőr, illető

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárással kapcsolatban:
-

A költségvetési kiírás elkészítésébenvaló közreműködés'

- Az ajánlati dokumentáciÓ műszaki fejezeteinek összeállítása a MegbízÓ
elvárásainak megfelelően.

-Aza

nlattevokre vonatkozi múszaki és szakmai alkalmassá

3

i feltételek-

re javaSlattétel'
- Javaslattétel az ajánlatok éttékelésiszempontjaira.

-

A műszaki jellegű ajánlattevői kérdésekmegválaszolásában közreműkö-

dés'

- Szakértőkéntrészvétela bíráló bizottság Ülésein, az ajánlattevőkkel folytatott esetleges tárgyalások során.

- Szakértői közreműködés a

beérkezett ajánlatok kiét1ékelésesorán és
jelentés
készítéseaz ajánlatokról.
műszaki értékelő

2.3 Terv ellenőrzési feladatok: a tervdokumentáciÓ teljes-körűségének, hibamentességének ellenőrzése, javítások _ korrekciók elvégeztetése,figyelemmel a 29012007 (X'31.) Korm. rendelet 9. $-ában foglaltakra is. A megbízói érdekeket tÜ kröző, gazdaságos megoldások alkalmazásának el lenőrzése.
2.4

Kivitelezés, műszaki ellenőrzése:

A fővállalkozási szerződésben, a tervekben és a megbizÓ által megfo-

galmazott elvárások teljesülésének ellenőrzése heti rendszerességgel,
illetve problémától füqqően alkalomszerűen.
Az ÉpítésiNaplóban tett kivitelezői napi jelentések, bejegyzések ellenőrzése
Yálaszadás a feltett kérdésekre a megbízÓ nevében, annak érdekeit
szem előtt tartva kérdéssúlyától fuggően megbízóval elozetesen
ióváhaovatva
A kiviteli. illetőleo maovalósulási tervek folvamatos ellenőrzése
Változások vég rehaitásának el rendelése, megvalósításuk ellenőrzése
A munkaterÜlet, illetoleg a munkavédelem folyamatos ellenorzése,
szÜkséqes iavító intézkedésekmeqtétele, visszaellenőrzése
Helyszíni egyeztetése megszervezése, minimum kéthetente, emlékeztető elkészítéseés elkÜldése az érintetteknek
lntézkedésbármely akadályozó körülmény, esemény felmerÜlése ese-

-

tén

2.5 Teljesítésigazolás a fővállalkozási szerződésben rögzített fizetési feltételek meglétének ellenőrzése, teljesítési igazolások kiadása, eltérésekkezelése.

2.6

Szerződésmódosítás: a Kbt. és a Ptk' rendelkezéseire figyelemmel; EU
projekt támogatási szerzodés alapján nincs mód a szerződésben előirá

nvzott vol u men növelésére.

4

2]

l MŰszaki átadás:

a teljesített munkarészek műszaki átadás-átvételi eljárásának lefolytatása a megbízóval egyeztetve, a szerződés szerinti teljesítésteljes
körűségén ek, az előírt műszaki paraméterek teljesítésénekellenőrzésére
Az átadás-átvéte i eqvzőkönvvek összeá ítá sa
Részhatáridők meghatározása a megbízÓval egyeztetve, figyelemmel
az úovnevezett Támoqatási Szerződésben előírtakra
Az átadásra kerÜlő dokumentáció (kiviteli tervek, megvalósulási tervek,
m űbizonvlatok, mérésiieqvzőkÖnyvek) teljes körűség ének biztosítása
Összefoqlaló ielentés készítése
Közreműködés és ellenőrzés külÖnböző hatóságok, szakhatÓságok,
közműszolgáltatók felé benyújtandó dokumentációk összeállításában,
meqkÜldésében
l

l l

i

2B Üzembe helyezés: a prőbaúzemet a vonatkozó előírások szerint lebonyo-

lítatja, majd a szÜkséges feltételek biztosítása után kÖzreműködik a létes ítménv Ü zem be-he lvezésében,meg b zőv al együttm ű ködve
í

29 Beszámolás,

nyilvántartás, adatfeldolgozás

A beruházás teljes folyamatában

megb ízóval egyeztetve nyilvántartást
vezet a beruházási folyamat minden lépésérol:írásbeli-és fotó jelentés
készítése.A Támogatási Szerződésben (ASZF 2. pont szerint) meghatározott előrehaladási jelentésben közreműköd ik, szakterÜlete vonat_
kozásában a szÜkséges anyagot megbízóval egyeztetett időpontra

összeállítia.
A fővállal kozői szerződés, annak mellékleteinek-módos ításainak rendezése, naprakész nyilvántartása

UtófelÜlvizsgálati és garanciális bejárások megszervezése, lebonyolítása' dokumentálása
segítése
Meqbízó szerződésből eredő igényérvényesítésének

A műszaki ellenőr köteles ellátni a vonatkozo jogszabályokban meghatározott valamennyi olyan feladatot is, amelyet a jelen műszaki leírás nem
említ.

