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NapcgízÁsl szpnzőoÉs

mely létrej ött egy részről:.

Medgyese5lháza Városi Önkormányzat (5666 Medgyesegyháza, Kossuth téf 1,)
törzsszáma: 7252t7
adószáma: 157'25211 -2-04
bankszámla szám a: 1,1733137 -t5344O83
képviseli: Ruck Márton polgármester, mint megbízó (továbbiakban: Megbízó)

másrészről:

Pris_zlavok Tibor 3. an. adóazonosító jel:
adószám: 7I538go7-I-24 bankszámlaszám: 11773339-0000-7447' 5600

szám alatíi lakos, mint megbízott ( továbbiakbun, Ira.gtáJtt;
között alulírott helyen és idóben az alábbi feltételekkel,

1. A szerződés tárgya

Megbízó a 22712013. (Xu.17.) Kt. számú hatfuozatában foglaltak szerint megbizza
Megbízottat schéner Mihály portrészobrának megalkotásiára és feláltítására Medgyesegyrráza,
Gárdonyi utcai sétányon.

2. Teljesítési határidő:

A teljesítés folyamatosan történik, kezdési időpontj a a szerződés aláírásával egyidőben 2014.
március. 15. napja, véghatárideje 2014. július 31.

3. Megbízott feladata:

A Megbízott feladatát képezi különösen:

- a portré bronzba öntése
- cizellálása és patinázása
- a posztamens fából való elkészítése
- a felület kezelése, a pácolás, és a lakkozás
- a szobor helyszínre szállítása

4. Megbízási díj:

Szeródő felek a megbízlási díjat bruttó; 1.200,00o,- Ft, azaz Egymillió-kettőszi2ezer
forintban határozzák meg. Megbízon Áfa vonatkozásában alanyi menteűgéről nyilatkozott.

A megbízási díj tattalmazza a szobor tervezésével, megalkotásával, kivitelezésével és
helyszínre szál|ításával kapcsolatosan felmerült valamennyi költségét, valamint a Megbízott
szellemi alkotásának díját. Többletköltséget Megbízott semmilyen címen nem érvónyesíthet.
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A megbízási díj nem tartalmazza a lektorálási díjat ós a szobor környezetének kialakításával
kapcsolatosan felmerülő költségeket.

5. Fizetésifeltételek:

A Megbízott előlegre nem jogosult.

Megbízott a szerződés teljesítése során egy részszámla és egy végszámla benyújtására
jogosult,

Részszámla benyújtásának feltétele: Agyagnodell elkészítése 1:1 méretben, makett készítése
1:5 méretben, valamint a lektorátus által kiadott szakértői vélemény megléte.
Részszámla 600.000.- Ft összegben állítható ki, a Megbízó teljesítési igazolása a|apján.
Végszámla kiállítására a szobor elkészítése, helyszínre siállítása-és Megbű teljesítés
igazolását követóen kerülhet sor.

A megbízási díj kifizetése a számla Megbuó általi befogadásától számított 8 napon belüli
átutalással töíténik

6. Eryéb rendelkezések:

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a ptk. és a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései tekintendők irányadónak.

Jelen szerződést, mint akarafukkal mindenben megegyezőt átolvasás és megértés után
jőv áhagy ólag aláírt6k.

Medgyesegyháza, 2014. március 15.

Megbizó képviseletében
Ruck Márton polgármester
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Megbízott
prisztavok Tibor


