Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
…./2015. (II.19.) határozata 2. számú melléklete

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS
1. sz. módosítása
amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét,
Kossuth tér 1., képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester) továbbiakban Megbízó,
másrészről a Kecskeméti Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét,
Csányi János krt. 14., képviseli: Nagy Gábor ügyvezető), továbbiakban Megbízott (együtt
említve: Szerződő felek) között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:
1) Szerződő felek között Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 304/2010. (VI.24.)
KH. számú határozata alapján 2010. szeptember 17-én Megbízási keretszerződés jött létre.
2.) Szerződő felek a Megbízási keretszerződést 2015. március 1. napjától az alábbiak szerint
módosítják:
2.1.) A Megbízási keretszerződést szerződő felek a következő 4. ponttal egészítik ki,
amellyel egyidejűleg a jelenleg 4. pont számozását 5.- re változtatják.
"4. Megbízott műszaki beruházási feladatokat lát el Megbízó érdekében az alábbiakra
kiterjedően:

a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.

j.
k.

4.1.) Európai Uniós forrásból és önkormányzati forrásból megvalósuló projektek
esetében Megbízott ellátja a következő beruházás szervezői feladatokat:
tervező kiválasztása, tervezés, engedélyes tervek elkészítéséhez konzultációk, műszaki
tartalom pályázathoz igazítása, pályázat elkészítése.
engedélyezési eljárások (építési, használatbavételi, forgalomba helyezési,)
koordinálása, kapcsolattartás a szakhatóságokkal, igény esetén előzetes szakhatósági
állásfoglalások megszerzése.
a szükséges geodéziai, földhivatali eljárások koordinálása.
műszaki ellenőr kiválasztása, kapcsolattartás.
kiviteli tervek elkészítésének koordinációja, pályázati műszaki tartalom pontosítása,
eltérési tervek, kimutatások készítése.
a projekt fizikai megvalósításának (kivitelezés) műszaki koordinációja.
E-építési napló nyitása, vezetése, ÉTDR-en történő ügyintézés.
közreműködik Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban:
Polgármesteri Hivatal) illetékes osztályával a projekt keretében az egyes szerződő
partnerek kiválasztásában (projektmenedzsment, nyilvánosság, pénzügyi szakértő, jogi
szakértő, közbeszerzés lebonyolító, könyvvizsgáló, tervezők, műszaki ellenőr,
kivitelező, tervezői művezető stb): specifikációk összeállításában, beszerzési eljárások
előkészítésében
lebonyolításában,
szerződéstervezetek
összeállításában,
szerződéskötések koordinálásában.
együttműködik a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályával a szükséges műszaki
indokoltságú változás bejelentések és egyéb kommunikáció kialakításánál,
megvalósításánál.
a projekt végellenőrzéskor a műszaki ellenőrzések, elszámolások végrehajtása.
műszaki
átadás-átvételi
eljárások
lefolytatása,
szerződéses
partnerek
kötelezettségeinek teljesítéséről teljesítési jegyzőkönyvek felvétele, a teljesítés
igazolások ellenjegyzése.

4.2.) A nem Európai Unió által finanszírozott, hazai, illetve önkormányzati forrásból
megvalósuló projektek keretében ellátja a következő feladatokat:
a. Ellátja a 4.1.) pont szerinti egyes beruházás szervezői feladatokat.
b. Megbízó fenntartásában lévő intézmények, intézményi telephelyek felújítása,
fejlesztése érdekében összegyűjti a szükséges adatokat, fejlesztési, felújítási igényeket,
az intézményfejlesztési, felújítási költségvetési keret kialakításához, továbbá a vis
maior körülmények miatt szükségessé vált intézmény felújítások megvalósításához
döntés előkészítő anyagot készít. Fenti anyagokat a költségvetés tervezéséhez minden
év december 1-ig eljuttatja a jegyző részére.
c. Közreműködik a Megbízó fenntartásában lévő intézmények fenntartására vonatkozó
közép- és rövidtávú tervek, koncepciók műszaki megalapozásában.
3.) A Megbízási keretszerződésben rögzített minden egyéb rendelkezés változatlan
tartalommal hatályban marad.
Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.
Kecskemét, 2015. február

. napján
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