
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Amely léttejött:

, Medgyese gybáza, Kossuth tér 1 szárq min t megbbí továbbiakbln megbízQ, mástésztől

Hőgye Iswán
5600. Békéscsaba, Degé utca 68.
44702203-7-24
77773339-00388386

Y álJ|alkozői lyt|vántatíásí szátna: 36131 67
lL307 /1994.
30 / 7485-809
hog5reistvan@t-online.hu

Megbízott ingatlanfotgalmi étékbecslő, múszaki ellenőt
alábbi feltételekkel:

t Szetződés tátglla:.

Á megbízó meg;baza, a vállalkoző ped§ elvállalja; Magyat Áilam tulajdo nát képez6, a
vasútfelújítás soíán kikeriiút,,vissza nem építhető íölddal kevert zúzottkő,
áryy azan úry a€' értékelését.

2. Forpalmiértékbecslés:

} Áz értékbecslés hátom mintavétellel Lesz tnitntázva a helyszínen depónából vett
m,in121y2g|§|. MeIy mintíkból lesz meg;lntatozva a fotgalmi érték:

- Minavétel kő - föld százalékos atány*, tétíogat aúnyában

- A,tbsgált utyag szemnagysága, térfogat atányábal

- Lemezes szemek tetfogat arányában

) Yállalkoző szetaődés tekintetében titoktartási kötelezettséggel taftozik.
} É,rtékbecslés 2 pld.-ba késziil.

3. Értéketéshez Megrendetői közremúködés:

Mintavételezésné] köztemiiködó 2 fő fizikai mun}aerőt,

Erytésztől Medgyesegyháa^Városi Önkormányzat képviseü: dt. Nagy Béla Gyötgy 5666

Név:
Székhely:
Adószáma:
Bankszárrrlaszáma:

Nyilvlíntatísi száma:
Telefon:
E-mail:

Megrendeló alábbi segédeszközt bitósítia mintavételre ú'llel.kozőnak

- Helyszíni mintav ételhez 3 db fa (100*100*25 críl) 0,25 m3/db köbözó ketetett;

- 1 db 10-15*10-15 nrm tabiczháló tostítt, (mimimun 1x1 m-es keteten);

- 2 db lapág 1 db getblye.

4. VáJlaLísi át:

Megtendelő köztemiiködéséve| segedeszközeive| a 2 potttba szeteplő műszaki tartalom szerJnt, az

étékbecslés vállalási áta:

4.L Vífrl]ási áLt attaJmazza vállelkoző - helyszíni munkavégésq utazási, kikiildetési költségé!
postázási, irodai költségeir

4.2, lnga:Jan értékbecslés nettó összege 30 000._ Ft
AFÁ.AM - .-Ft
! ljl al 

^ 

si átaiánlati ár,

Azaz ltannincet 00/100 Ft

30 000.- Ft

ll2. oldal



5. Fizetés módia és fizetési hatáddők:

} Megrende16 által elfogadott és leigazolt szőtnlq u!átl8 napon beliiü, átuta]ással vá]Ialkozó
egyszátnlá:láta.

6. Vá[alá§i hatáfidő:

} Munkakezdés: 2077.íebroát 2.

} Munka befejezés: 2077 . Febtuár 20.

7. Egyéb tendelkezések:

} Á megbízó kiielenti, hogi a munka elvégzéséhez sziikséges megbízási ői rcndelkezésére áll.

} Á munka befeiezés elótti leállítása esetén Vállalkozó jogosutt idóadnyosan,- késziiltségi
íok a|apján bszámlámi az elvégzett mun]<áL

} Jelen szetződésben nem szabályozott keídésekíe a Pt]<. rcndelkezé se:. az Ltányadők

Jelen szetződést a fele§ mint akatatukkal megegyezót iővábagyől^g,úáyák

Kelt Medgzesegyh ázz, 2017 . Februát hó 02. nap,

egyéni válJalkoző
Yál]akoző

Fl iig] t lstvín
Mil§2l}i .llc iil. |'.lelós mü§zaki vez.tó

I gxl l!nn,í§Olmi értékbec§l6,
Nóllséevcié§ tészilő

j(,l)(r llilijr!rxbi. Dcgté ll. ó8,
,\dt]-/.]ll]: .1.170:]03_1_24

\\;|!:i,,l,,,l ,., ,/rnr: 3ól3l67
\/li li:l,-,J]rt lr73]j9_00388386
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