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MEGBIZASI SZERZODES

amely ldtrejdtt egyrdsr6l

a

5z6pmffv6szeti Mrizeum
sz6khely: 1 146 Budapest, D6zsa Gyiirgy irt 41.
kdpviselet6ben eljrir: dr. Barin Laszld fligazgatd
ad6sz6m: 1. 5321 202-2-42
fl lamhezhrt6si azonositd: 03 8445
bankszdmlasziim: 10032000 01425114 00000000

mint llegbiz6,

mfsrdszr6l az
Sz-6pit6k i,pitdipari, Szotg:iltatri 6s Kereskedelmi

Kft

kepviselet€ben eljar: S6ghi Attila iiryvezet6
sz€khelye: 1124 Budapest, Hegyalja irt 127,ib.
cdglegyzdkszdma: Cg.0 1 -09-569383
ad6szAma: 12252503-2-43
sz6mlavezet6 pdnzint6zet megnevezdse, szimlaszrim: OTP 1070002444449603-51 100005

mint lllegbizott,
a tovSbbiakban egyiittesen:

Felek k<izdtt az alulirott napon

6s helyen, az

alibbi feltitelekkel:

l. Preambulum
1,1. A Megbiz6 mint aj6nlatkdr6 a kiizbeszerzdsek6l sz6l6 2011. dvi CV . tdrvdny (a tovibbiakban:
Kbt.) Harmadik R6sze alapjrin hirdetmdny kdzz€taele n€lkiili trirgyalSsos kdzbeszerzlsi elj|rf'st
folyatott le a Kbt. 122.$ (7) a) pontja alapj6n ,,Sz6pmffv6szeti Mfzeum Rom{n Csarnokdnak
b6vit6se 6s felfjit6sa t{rgyri projekt sonin lebonyolit6i, mfiszaki menedzseri 6s projekt
koordinritori feladatok elftitrisa" tirgyAban. A k<izbeszerz6si eljdrdst megindit6 aj6nlaoeteli
felhiv6st a Megbiz6 az ajdnlatteviiknek 20i4. jrinius 30. napj6n kiildte meg.

1.2. A Megblzd a

kdzbeszerz6si elj6nis eredm€nyekent a Megbizottal, mint nyertes ajrinlattev6vel az
aj6nlatt6teli felhivAsban, az ajinlatt6teli dokument6ci6ban, ajft atban is a trlrgyal6sok solin a
Megbizottal kapcsolatos tirgyalSsi dokumentumokban riigzitett felt6telek szerint az al6bbi megbizasi
szerz6ddst kbti.

2. A szerz6d6s trirgya, t€ljesit6si hat6rid6, itemezes

a Sz€pmrivdszeti Mrlzeum Romdn Csamokrinak b6v(tise 6s fehijitdsa tdrgy{i
projekt sonin lebonyolit6i, miiszaki meneclzseri ds projekt koordiniitori feladatok ellAtdsa a jelen
szerzdd6s l szrimir mell€kletft kdpez6 feladatleirfsban rdszletezettek szerint k6t szakaszban.
Az els6 szakasz a kiviteli tervez6s koordiniilfsa, kdlt#gellen6rzdse 6s a tervezis lezi{n4sa.
A m6sodik szakasz (ooci6) a kivitelezds miiszaki lebowolitisa.

2.1. Megbizott feladata

1

/*

2.2. Megbiz6 a 2.1. pontban foglalt, ajelen szerzSd6s mell6klet6t k6pez6 feladatleirisban rdszletezett elsti
szakasz szerinti feladatok ell6t6s6val megbizza Megbizottat, Megbizott a megbiziist elfogadja.
OPCIO:

2.3. Amennyiben Nlegbiz6 az elsb szakasz lezarSsAig a kiizbeszerztsi eljfras szerinti opci6val dl, a 2.1prntban foglalt. a jelen szerzfids melldkletdt k6pez<i feladatleirisban rdszletezett misodik szakasz
szerinti feladatok ellltrlLsdval megbizza Megbizottat, Megbizott a megbizSst elfogadja.

2.4. Teljesit6si hat6rid6:
Els6 szakasz: ajelen szerz6d6s megkiitdsdtdl 2014. jrilius-november 30.
M6sodik szakasz 2014. december 1. - 2016. m6rcius 31.
3. Megbizott jogai 6s kdtelezetts6gei

3.1. A Megbizott kdteles a jelen szerz6d€s 2. pontjrlLban rdgzitett" 6s a miiszaki leirfsban rdszletezett
feladatait legobb szakmai tud6sa szerint v6gezni. A Megbizott a tev6kenysege vdgz€sdvel a
Megbiz6nak vagy harmadik szem6l,rmek okozott kSrdrt teljes kdrten felel.
3.2. A Megbizoft rdsz€r61 szem6lyesen kOzremrikdd6 szemily: Sighi Attila projektmenedzser
3.3.

A Megbizott a Megbiz6 nev€ben semminemii

nyilatkozattdtelre, szerzddds, rnegrillapodds kdti#re

nem jogosult, kivdve, ha erre egy6rtelmfi ir6sos felhatalmazissal rendelkezik a Megbiz6t6l.

3.4. Megbizott kdteles a Megbiz6t a tervezEsi 6s engeddlyez6si eljdnisok, a projekt All5sar6l, Megbizott
tevdkenys€g6r6l a Megbiz6 k6r6s€re, sziiks6g esetdn e nilkiil is t6jdkoztatni.
3.5. Megbizott tudom6sul veszi, hogy ajelen szerz6dds teljesit€sdvel kapcsolatban olyan informrici6khoz,
adatokhoz 6s iizleti titokhoz fdr hozz6, amelyek a Megbiz6 szempontj6b6l bizalmas jellegfiek.
Mindezek ismereteben Megbizott gondoskodni k6teles a teljesites sordn tudonr.4s6ra jutott adatok,
informrici6k bizalmas kezal6sdr6l, azok megfelel6 vddelm6r6l, egyben k6telezetts6get vAllal ama,
hogy ezeket az adatokat, informdci6kat csak a jelen szerz6dds teljesitds6hez indokolt mdrtikben 6s
esetben haszndlja fel. Megbizott az iizleti titok megs6rtis6b6l ered6, a titoksertds kovetkeztdben a
Megbiz6nak vagy harmadik f6lnek okozott valamennyi r'agyoni ds nem vagyoni kirt teljes mdt6kben
kdteles megt6riteni. Kiil<in jogszabdly alapjdn nyilvrfurosnak vagy kiizdrdekfinek min6siil6 adatokra
ezek a rendelkezdsek nem vonatkoznak. A titoktartisra vonatkoz6 kdtelezettsdgek a szerz6dds id6beli
hatrilya alatt, valamint a szerz6dds bfrmely okMl tdrten6 megszfin€sdt k6vet6en is -Megblz6
ellenkez6 €rtelmfi rendelkez€se hirlurydban- hatrlrozatlan ideig fennmaradnak.
3.6. Megbizott a felailatai teljesitdse sordn kiiteles szorosan €s hatdkonyan egyiittntikiidni a Megbiz6val,
illetve annak megbizoffri'val a szerz6d6s teljes id6tartama alatt. Megbizottnak az egyuttm(ikiiddsi
ktitelezetts6g kapcs6n
szerzdd€s teljesitdsdt akad6lyoe6, lehetetlennd tev6 ktiriilminyeket
haladEktalanul a Megbiz6 tudcm6srlLra kell hozni.

a

A

3.7.

Megbizott a jelen szerz&dast a Megbiz6 utasit6sai szerint 6s 6rdek6nek megfelel6en kd'teles
teljesiteni. Ha a Megbiz6 c€lszenitlen vagy szakszenitlen utasil4st ad, a Megbizott kiiteles 6t elre
irrisban, szaknai indokl6ssal elldtva figy€lneztetni; ha a Megbizd utasitesii.hoz e figyelmeztetis
ellenere is ragaszkodik. az utasit6sb6l ered6 kiirok 6t terhelik. A Megbizott a Megbiz6 utasilisft6l
csak akkor tdrhet el, ha ezt a Megbiz6 drdeke feltdtleniil megkdveteli, 6s a Megbiz6 eldzetes
€rtesit6s6re m6r nincs m6d. Ilyen esetben a Megbiz6t haladdktalanul 6desiteni kell.

3.8.

A Megbizott jogozult a feladatai ellihis6hcz szliksdges minden informrici6t, tdjdkoztalrist ds
dokumentumot Megbie6t6l megk6mi. Amennyiben a Megbizo ennek megfelel6 idiiben nem tesz

eleget, irgy Megbizott az ebb6l ered6en esetlegesen felmeriilt kdrokdrt, hib6s vagy kdsedelmes
teljesit6sdrt nem felel.
3.9.

A

Megbizott kdteles haladiktalanul jelemi Megbn6 fel6, ha a Megbizti 6ltal a Megbizott
a Megbiz6 6ltal adott utasit6s nem megfelel6,
c€lszeriitlen vagy- szakszeriitlen. A jelen pontban foglalt €rtesitdsek elmaradiisa6rt a Megbizott felel6s.

rendelkez6s6re bocsatott inform6ci6 elEgtelen,

A

Megbizott szaratolja, hogy a tev6kenys6g ell6tisa sordn csak jogtiszta termdket ad 6t
Megbizfnak. Ezen kdtelezeth6g megsirt6seb6l ered6 k6rok megrdritdsd6rt Megbizott teljes kdrii

3.10.

felelSssdget vdllal.
3.1

l. A Megbizott ajelen szerz6d6sben meghat6rozott feladatai teljesitdsdhez igdnybe veheti mfs szem6ly
kdzremiikddds6t is. A Megbizott kiizremLikddti ig6nybev€tele eset6n a Megbiz6t erol a t6nyr61
irdsban drtesiti. Az ig6ny'be vett szem€Iy iital vdgzett feladatok t€lj€sites€ tekintet Eben a Megbizott a
kiizremLikiid6 tev6kenysdgddrt irgy felel, mintha a feladatot maga vdgezte volna el. A Megbizott a
polgri'ri jog szab6lyai szerint felel6ssdggel tartozik az alkalmazottainak, alvillalkoz6inak, m6s
kitzremfikdd6inek a szerzrid6s teljesitese sor6n v6gzett tevdkenys6gidrt ds az 6ltaluk esetlegesen
okozott kii.rokdrt.

Megbizottat szerziid€sszerfl teljesitdse esetdn a jelen szerz6d6sben meghatiirozott mddon 6s
mdrtdkben megbizfsi dij illeti meg.

3.12.

4.

A

[Iegbiz6 feladatai, jogai

ds kiitel€zettsdgei

4.1. A Megbiz6 kd'teles a jelen szerzdddsben meghatArozott feladatok teljesit6se 6rdek6ben a szilks6ges
dokumentumckat, informici6kat, adatokat a Megbizott rendelkez6sire bocs6tani, olyan m6don 6s
iddben, hogy lehet6vd tegye Megbizott rdsztre a feladatok hatririd6ben tdrt6nri, szerz6d6sszerfi
leljesitesei.
4.2.

A Megbiz6

k0teles a Megbizottal egyiittmfikiid<i k6pvisel6it kijeliilni, 6s rendelkez6sre dll6sukat
biztcsitani, valamint kdzremrikOdni drintett harmadik felekkel val6 kapcsoldtartisban.

4.3. A Megbiz6 a Megbizon feld utasitiisi ds ellen6rzdsi joggal rendelkezik.

4.4. Megbiz6 hozzij6rul, hogr a szerzfids szerzSddsszeni teljesitds6t kdvet6en a Megbizott marketing
tev6kenys€ge soran felhaszndlhassa Megbiz6 nev6t referencidi kdzdtt.
4.5. A Megbizd a Megbizot szerzrid€sszedi teljesitise esetdn megbizrisi d{i fizetds€re kdteles.
4.6. A Megbiz6 --elt€ni rendelkezis hi6nyriban- kiz6r6lagos, korlitlan rendelkezdsi 6s felhasm6lSsi jogot
szerez valamennyi, ajelen szerz6d6s teljesit€se sor6n keletkezii dokumentum felett.

5. Megbizrflsi

dij,

a teljesft€s

igrzolisa

5.1. Felek megrillapodnak abban, hogy a Megbizottat a megbizdsi szerzfidsben foglalt feladatai
szerz6ddsszerii teljesit€sidrt megbiz4si dfi illeti meg, melynd( mdrt6ke
- a megbizisi szerz6d6s 2.2. pontjriban foglalt feladatai szerzdddsszeni teljesitdsddrt minddsszesen
nett6 6.000.000,- Ft+AFAe azaz nett6 hatmil1i6 farint+AFA.
- amennyiben Megbiz6 opcids jog6val 61, Megbizottat a megbizesi szerztid6s 2.3. pontjiban foglalt
feladatai szerz6ddsszerfl teljesites€€rt mindiisszesen nett6 i6.900.000,- FI+AIA,, azaz neIt6
tizenhatmilli6-kilencszizezer forint+AFA megbizasi dij illeti meg.
5.2. Az AFA mert6kdre

6s megfizet€sere a

teljesiteskor iranyad6 mindenkori jogszab6lyok az ininyaddk.

/---

5.3. A Megbizott 6ltal vifialt feladatok szerzdddsszerii teljesitdsdt dr. Barin Ldszlti lbigazgati igazolja.

5.4. A Megbiz6 a teljesitds igazolasit kcivetden, a Megbizott Sltal benytjtott szamla alapjdn, a szlmla
6tad6s6t6l sz6mitolt 30 napt6ri napon beliil utalja iit az esed6kes megbiz6si dij r6szletet a Megbizott
fent megielolt banksairnldjirra. Teljesitds napj6nak azt a napot kell tekinteni, amelyen a Megbiz6
banksz6ml5j 6t a pdnzint6zet megterheli.
5.5. A megbizrisi dij magdban foglalja a Megbizottnak a miiszaki leirisban foglalt feladatai teljesitds6vel
kapcsolatban felmeriilt minden kiilts6g6t, kiad6srit, azaz a Megbizott tov6bbi kifizet6si igenlt
semmilyen jogcimen nem 6rv€nyesithet a Megbizdval szemben.
5.6, Megbizri jogosult a Megbizott riltal benyijtott szAml|val szemben 8 napon beliiLl krfogrissal 61ni,
Megbizott pedig a kifogfst6l szimitott 8 riapon beliil helyesbitett szdmlft 6llit ki.
5.7.

A Megbiz6 t6jdkoztalia a Megbizottat, hogy a jelen szerz6d6s alapjfn a Megbiz6 6ltal teljesitend6
kifizetdseke - tekintettel ara, hogy a szerztid6s kdzbeszerz6si eljriris alapjdn keriil megkiitdsre M
ad6zris rendjdrcil s2616 2003. 6vi XCII. tdrv€ny (a tovdbbiakban: Art.) 36iA.$-enak rendelkez6sei
alkalmazand6k.

5.8.

A Megbiz6 t6jdkoztatja tovfbb6 a Megbizottat, hogy az tut. 36iA. $-6ban meghatii.rczott
ktitelezettsegek igy a tr4jekodafisi kdtelezetts6g - 6t is terhelheiik a Kbt. €s a Ptk. szffinti esetleges
alvdllalkoz6i iranydLban.

5.9.

A

Felek megillapodnak, hogy nem alkalmazhat6ak

a

k€sedelmes fizetes szabiilyai,

jogkiivetkezrn6nyei, ha a Megbiz6 az Art.36lA. g-6ban eliiirtaknak megfelel6 felt6telek teljesiildse
hi6nyriban visszatadja a kifizetdst. Amermyiben a Megbizott nem leljesiti hatdrid6ben a kifizetds

jogszabrily szerinti el6feltdteleit, a Megbiz6 fizetdsi ha|irideje a Megbizott kisedelmdnek idejdvel
meghosszabbodik.
5.10. Megbizott nem fize!" illetve sz.imol el a szerzdd€s teljesit6s6vel dsszefiigg€sben olyan kolts6geket,
melyek a Kbt. 56. $ (l) bekezdds k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfeleld t6rsasA'g tekintet6ben
mer0lnek fel, 6s melyek a nyertes aj6nlattev6 ad6kd,telesjiivedelm€nek cstikkent€s6re alkalmasak.

5.11.A Megbizott kdteles a szerztidds teljesitdsdnek teljes iddtadama alatt lulajdonosi szerkezetet a
Megbiz6 szAmtra megismerhet6v6 tenni is a Kbt. 125. $ (5) bekezdds szerinti iiryletekrdl az
ai dnla*ir6t haladdktalanul 6rtesiteni.
6. Szalzfld dslwryes,

kdtb6r

6.1. Megbfzott k6sedelmesen teljesit, ha a jelen szerz6dds szednti feladatok szerz6d6sben riigzitett
hat6rid6re tdrt6n6 elv€gzds€vel neki felr6hat6an vagy egy6bkdnt az 6rdekk6rebe tartoz6 okb6l
k6sedelembe esik.

6.2.

A Megbizott k6sedelmes teljesitese eseten kisedelmi ktitbdrt kdteles fizetni. A k€sedelmi kritb6r
alapia a k6sedelmes teljesit6sre es6 neft6 megbizisi di, mdrteke napi lVo, ma"ximum 30o%. A
k6sedelmi k6tb€r a k6sedelem megsziin6sekor esed6kes.

6.3. Megbimtt kdteles megt6ribni a Megbiz6nak a kdsedelemb6l ered6, kOtbert meghalad6 krir6( kiv6ve,
ha bizonyitja, hogy a kdsedelem elhr{rit6sa drdekdben riry j6rt el, ahogy az az adott helyzetben
6ltal4ban elvr6rhat6.

a Megbizott k€sedelme meghaladja a 30 naptin napot, a teljesitis - amennfben a
Megbiz6 mr6skepp nem rendeli - meghirisul 6s a meghirisuldsi kitb6r esed6kessd v6lik A

6.4. Amermyiben

meghitisuldsi kotbir iwdnyesitdse kiz6rja a k6sedelmi kdtb6r ktiveteldset. Meghitlsulis eset6n a
Megbizott a nettci megbizdsi dij 30%-6nak megfelelS meghirisulisi kiitbdd k{tteles a Megbizi rlszd.re
fizetni.
6.5. A Nlegbizott hibrisan teljesit, ha a Megbizott altal v6gzett tevikenys€g nern felel meg a teljesit€skor
ajogszab6lyokban 6s ajelen szerzfi6sben meghatirozott kdvetelm€nyeknek.
6.6. Hibris teljesitds eset6n a Megbiz6 vilasztiisa szerint (i) kijavit6sra, illetve a szolgriltates ism€telt
elv6gzds€nek krivetelds6re, vagy (ii) a megbiz6si dii megfelel6 csdkkentdsdre jogosult.

6.7. Szavatossrigi jogainak drvdnyesitdsdn kiviil a Megbiz6 a hibds teljesit6sbril ered6 krir megt6ritdsit is
kdvetelheti, kiveve, ha a Megbizott bizonftja, hogy a hibatlan teljesit6s 6rdek6ben rigy jrlrt el, ahogy
az az adott heTyzetben iltalAban elvarhat6.
6.8. Megbizott neki felr6hat6 vary az irdekktirebe esd hib6s, hiiLnlos t€ljesitdse esetdn a hib6s. hirinyos
teljesitisre €s6 nett6 megbizdsi dij 20%-6nak megfelel<5 dsszegii kiitbdr fizetdsire koteles. A hib6s
teljesitesi kdtb& a hiba, hirinyoss6g Megbiz6 iltali megillapitdsakor esed6kes.
6.9. Megbiz6 kiivetelheti felmeriilt, kritb6rt meghalad6 egy6b karai megtdrites€t is.
6.10. Amennyiben a Megbizott kdtber fizet€s€re kdteles, a kiitb6r osszegdr6l - a megbizisi dijjal szemben
- a Megbizb szinr At ellit ki. A kiitb6re l.onatkoz6 szdrnla fizetdsi hatrirideje, amennyiben a Megbiz6
penziigy-i beszimit.issal nem €l: a szimla k6zhezvdtel6t6t szimiloft 30 nap.

A kittbert akkor is meg kell fizetni, ha a Megbiz6nak k6ra nem meriilt fel. A Megbiz6 a kiitb6ren
feliil kdvetelheti kriLra megt6rit6s€t, €s 6rv6nyesitheti a szerztiddsszegdsbiil ered<i egy6b jogait is.

6.11.

6.12. A Megbiz6

k€sedelmesen teljesit, ha
szitrr a
szerzdddsszerfi teljesftds elleniben a Megbizottnak
megbizisi dijat
kezhezv6teldtdl szfunitofi 30 napon beliil nem vagy csak r6szben fizeti meg, vagy
szetziiddsszenien felajdnlotl teljesit6st nem fogadja el, vagy elmulasztja azokat az
int€zkeddseket, nyilatkozatokat, amelyek sziiksdgesek ahhoz, hogy a Megbizott szerz<iddsszerfen
teljesiteni tudjon.

jiro

- a

a

- a

6.13. A Megbiz6

k6sedeLnes fizetdse esetdn a Ptk. szerinti kEsedelmi kamatot kdteles frzetni Megbizott

16szdre.

7. A szerz6d€s m6dositfsa, megszfin6se

7.1. Felek a jelen szerz6ddst kiz6r6lag k<iztls megegyezessel, a
irisban m6dosithatj6k-

Kbt. 132.$ foglaltaknak

megfelel6en,

7.2, Felek ajelen szerzridest annak teljesitdse el6tt kdzais megegyezdssel megsziinte&etik.
7.3. BALrmely F6ljogosult ajelen szerz6ddst 2 hdnapos felmondisi id6vel ir6sban felmondani.
1.4. Megbizf a jelen szerz6d6st ir6sban brirmikor azonnali
helytdllni a Megbizott 6ltal mar elvlllalt kdtelezettsigek6rt.

halillyal felmondhalia, kOteles azonban

7.5. A Megbizott jogosult ajelen szerz6dest azomali hatallyal felmondani, amennyiben a Megbiz6 srilyos
szerzdd6sszegdst kOvet el, iry kiil0niisen, ha valamely esed6kes fizetesi ktitelezetts6g€vel neki
felr6hat6an 90 napct meghalad6 kdsedelemtre esik

7.6. A Megbiz6 -Megblzott k6rt6rit6se n6lkiil- ajelen szerziid6st azonnali hatallyal felmondhatja, ha

a) a Megbizott vagyoni helyzetdnek romldsa vesz6lyezteti a jelen szerzdd6s teljesit6s6t (iry
kiiliiniisen, ha a Megbizottal szemben cscid-, felsziirnolfsi-, v6gelsz6mol6si
b) a Megbizott sirlyos szerz6ddsszegdst kdvet el.

eljriLrris

indul), vagy

7.7. Megbizott strlyos szerz6ddsszegds€nek min6siil, ha a Megbfzott valamely ldnyeges k6telez€ttsdgdt
megs€rti r,agy bermely kdtelezetts6g6nek irdsbeli felsz6lidsra sem tesz eleget, igy kiildntisen, ha a
jelen szerz6d* id6tartama alatt
a) a Megbizott kdsedelmes teljesit6se follt6n a kiitbdr el€ri a maximiilis mdrtiket;
b) &{egbiz6 legaldbb k6t alkalommal jogosulttri i.r{lik a hibds taljesitdsi kittb6re.
7.8. Ha Megbizo

a szerz6dist az6rt mondja fel azonnali hatr{llyal, m€rt a te[esitisi hatarid6

el6tt

nyilvriLnval6v6 v6lt, hogry Megbizott a feladatot csak szimottevri kdsdssel tudja elvdgezni. a Megbiz6 a
szerz6ddsszeg€sre vondkoz6 szabil;"ok szerinti kfutdritdsre jogosult.

7.9.

A Megbiz6 jogosult 6s egrben kdteles a jelen szerzod6st felmondani - ha sziiksdges olyan
hatariddvel, amely [ehet6v€ teszi, hogy- a szerzdd6ssel drintett feladata ell6tr4s6ml gondoskodni tudjon
-ha
a) a Megbizottban kdzvetelten vagy krizvetleniil 25 o/o-ot megJmlad6 rulajdoni r€szesed€st szerez
valamely olyanjogi szemdly vagy szem6lyes joga szerint jogk€pes szervezet, amely nem felel meg a

Kbt. 56. $ (l) bekezdds k) pontjiiban meghatdrozott feltdreleknek.
b) a Megbizott kiizvetetten vagy kilzvetlenriLl 25 Vo-ot meghalad6 tulajdoni r€szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem€ly vaglr szem€lyes joga szerint jogk€pes szervezet, amely nem felel meg a
Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontjdban meghat{rozott felteteleknek.
7.10. A 7.9. pont szerinti felmond6s eseten a Megbizott a szerz6dds megszihrise el6tt m6r teljesiteft
szolgiltatis szerz6ddsszeni pdnzbel i ellen6rtdkdre jogosult.
8.

Kapcsolattartdk
8.1. Kapcsolattart6 Megbiz6 rdszinil: K6szegi
Kapcsolattart6 Megbizott r6szir6l:

Antal

telefonszdm: 06-30-633-0943

Sfghi Attila iigrvezet6 (telefonsz6m: +36-2044-82-069; fax: +36-l-3094349; e-mail: saghi.attila@szepitok.hu)

A kapcsolattart6k nem jogosultak a szerz6d6s l€nyeges tartalmft 6rint6 jognyilatkozat t€tel€re, a
szetz6dis m6dosit6s6ra vagy megsziiLntet6sere, kivive, ha a kapcsolattad6 egyben a f€l k6pviseletere
jogosult szem6ly. A szerzdd6ssel kapcsolatban ezen joghatdst kivrilt6 cselekm6nyekre kiaA'r6lag a
felet k6pvisel6, a Megbizott eset6ben a cdgiegyzdsre jogosult szemdly(ek)jogosull(ak).

8.2.

8.3.

9,

A Feiek a kapcsolattart6k szemflly6ben bekd'vetkezett vhTto-zasrdl ir6sban kritelesek a
€rtesiteni, ezen €rtesitds nem mindsiil a szerz6des m6dosit4s6nak.

rnisik felet

Ery6b rendelkez6sek
9.1. Megbizoft a jelen szerzfi6s aliir6srival egyidejrlleg az 6llamh6ztarhisr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV.
tdwanyben foglaltak alapj:in nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonr6l szol6 201 l. 6vi CXCVI. tdrveny
3. $ (l) bekezd6s 1. ponll6ban meghatdrozottak szerinti 6tl6that6 szervezetnek mindsiil.
9.2. Megbizott k6telezetts6get vdllal

a

Kbt. 128.$-ban foglalt rendelkez6sek betartes6ra.

9.3. Megbimtt kdpviseldje kijelenti, hogy a Megbizott kdpviselet6re 6s a jelen szerziidds al{iri,siaa
megfeleld jogosultsiggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel iisszefiigg6sben felmeriilti k5rok6rt a
poleFrijog szabdiyai szerint felel6s#ggel tartozik Megbiz6 fel€ hetytillni.

/"-

9.4.

Az esetleges vit6s k6rddseket a Megbiz6 6s a Megbizott egymSs kiizdtt b6k6s fton igyekeznek
rendezni. Amennyiben nem sikeriil megegyez€sre jutniuk, a Felek a hatdskdrrel rendelkezd illet€kes
bir6sdghoz fordulnak.

a jelen szerz6d6st, mint szerzriddses akaratukkal mindenben megegyez6t jdvrihagry6lag irtdk al6 azzal,
hogy az itt nem szabdlyozctt kdrddsek tekintet6ben a Ptk. 6s a Kbt. vonatkaz6 rendelkezeseit tekintik az

Felek

iranyad6nak.

Mell€klet: feladatlek 6s

Budapest, 201 4. jrilius
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/,lt
dr. Ba.in L6szl6

Sfghi Attila

ftiigazgat6
Sz6pmfiv6szeti Mrizeum
Megbiz6

i.ig)"vezet6

Sz#pit6k Kft.
Megbizott

$:
Pint6m6 Ban6czi Agnes
Megbiz6 p6nzngyi ellenj egyzese

a.ul r tr-i bl

r,tir

j/

clr. S6muel Balizs

Megbiz6 jogi ellenjegyz6se

Mfismxlt,rinAs

:
:

l.

Az elvegzendd feladat a Szdpmfivdszeti Mrlzeum Romin CsarnokAnsk b6vitCse ds
fehjilisa sordn a lebonyolft6i, mfiszaki menedzseri, pmjelc koordinitori feladatok
elhit6sa.

A b6vftesi, felfjitrisi munkrival drint€tt teritletek

a SzCpmfivCszeri Mdzeumbsn:

-1. pinceszint

- tj kazinhez es h6k6zpont ldresitdse tirszinsiillyesztdssel - dsszefiiggeseiben
- [j szetl6z6g6phdzak epit€se
- szereldterek ldtesit€se gdpiv-eti alrendszerek kidpird#hez
- szociilis / rekrelci6s helyisegek kjalakitrisa

Alagsor

- Romdn Csarnok alatti fj rn{rrirgi rakdr €pirdse
- rij szolgdlati iiltriz6k es vizesblokkok dpit6se
- mrizeumpedagtigiai foglalkozratdk kialakirrisa
- 6rsdg szolgdtali helyisigcsoport kialakiuisa
- irodacsoport kialakitdsa
- ktizleked6terek t'elij itdsa
- egyiptomi ki6llit6s 6thelyez€se
- id6szaki kirillit6terek 6ralakitdsa, b6virdse
- rij ruhatr4r kialakitAsa
- mrizeunri k6vehriz kialakitrisa
- expedici6s helyis€g rltalakiuisa ds b6virdse
- elticsarnok es vizesblokk felfjitrisa
- rij, akad6lymentes gazdasrigi bej6rat kialakit6sa

Barokk Csamok alatti raktdr bcrendezisduek ds ldgtechnikdjrinak
fehij

itisa

F6ldszint
6j imddk kialakirdsa
rij catering kialakitisa a tdbbcdlfi terekhez
rij t<ibbcehi terem kialakitdsa
Michelangelo teren'! rekons!'ukcioja
rij muzeunrbolt kialakitrisa
rij kdzleked6kapcsolat kialakitrisa a Mirvdnycsarnok kdl oldalen (nidlyftildszint ds
ftildszint k6zdu)

-

Fdlenrelet

-

caleringszociAlishelyisegeinekkialakitSsa
iroddk lehijit6sa a D6zsa Cy<irgy iti szdrnltan

I.

emelet

- fij rtstaurdtor rnfihely kialakitdsa
- Rom6u csamok k<iriili k6ptrir rekonsrrukci6ja
2. emelet
- kiptdr ldgtechnikdjdhoz uj szelldz6gdphdz kiatakitdsa
- Reneszinsz csanrok kdriili ki6llittitcrek rekonstrukci6ja
- Cundel K. irt fel6li sz{rny kiril irdrereinek rekonstrukci6ja
- Mrirvrinycsamok melletti ftildpcsdhrizak feletfi terekben hritdgephdzak kialakitrisa
I

Tetdazint
- tetdtdr sziikseges felirjftAsa
- a teljes tetdszerkezet ds tet6fe[0let korszer6sites

Vertikilis kdzlekedii rendszerek

-

3.

4.

megldvd ldpcs6terek levezetdse a pincdbe
rij akaddlymentesit6 felvon6k kialakfidsa
j teherfelvon6 kialakir6sa

Elsd szakasz,ban Vdllalkoz6 feladatai:

- A kiviteli tervezds koordindlisa, megrendel6i ig€nyek 6sszegyfijtCse, tervezdi
egyeztetgsek lefol,.tat6sa
- A, kiviteli tervek kolrsdgellen6rzdse.
- Kivitelezesi mffszaki dsszefoglal6 kdszitdse, becsiilt drtdk m€ghat6rozisa
M6sodik szakaszban (opci6i V6llalkoz6 feladatai:
Lebonyolit6i, miiszaki menedzseri feladatok:
Kock6zatok"vriltoztalisi igdnyekdsszegyfijtese.
A v6ratlan esem6nyek ki6n6kel{se.
Projekttel kapcsolatos elszimoldsok belsd eldzetes vdlemdnyezdse.
Aprojekeldrehaladas{nakmin6#gir{nyirdsa.
kdzbeszerzdsi feladatokban val6 r€szv€tel, kdzbeszerzesi dokrrmentumok
el6keszltdse.
M{szaki megvaldsltdshoz kapcsolod6 szerz6ddsek el6kiszitdsdben szakmai
szempontu kdzremfi kddds.
A munhri& megfeleldsdgdnek, [temezCsdnek biaositasa.
A sz6mlik szimszaki es formai ellen6rzdse.
Projektek szakmai kapcsolatainak figyeldse es koordindci6ja.
projeknel kapcsolatos,
Megbizi drdekeit sertti esem€nyekndl, ezen
kdriilm€nyek jelz€se a Megbiz6 fel6.
Beszerzdsi folyamatok koordinilisa, €rt6kel€s vezet6sg szerzdddsek eldkdszitdse.
Projeh probaiizem lebonyollt{siban val6 rdszvdtel.

-

A

A

a

Projekt koordinritori, prilyizati szak€rtesi feladatok
Projekt helpet-j elentdsdnek elkdszit6se.
Projekttervkdszitdse,kdvetdseadminisardci6ja.
Kock{zatolqv4ltoztat6si igdnyekOsszegyiijtdse.
Terw6t eltdres nyomon kOvetdse.

-

A vriratlan esemdnyek megfeleld feljegyzdse a szilkseges intdz*edCsek meg€tele
el6tt, tovribbr{ a helyreigazftAsi terv elkdszitdse.
Pmjektktivet6 adatlap vezetise.

--

