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feltételekkel.

1. A munka megnevezése

Pusáaszabolcs' Adonyi út 51. sz' a|atti, 1|1212. hrsz-ú ingatlanon lévő épületben a Csa|ádsegítő
és Gyermekjó|éti SzolgáIat három szakmai egysége (nappali e||rítást nyújtó, 20 férőhelyes
időskoruak klubja, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat) e|helyezésének tervezése a kovetkezők
szerint.

a.) Építési engedélyezési dokumentáció készítése (a tervezési program pontosítása az
igények figyelembevételével; helyszíni bejárás' a meglévő éptilet felmérése, előzetes
hatósági és szakhatósági egyeáetések; a tervdokumentáció tarta|mazza a hatósági
eljáráshoz szükséges teljes dokumentaciót, szakági és ktizmű egyeáetésekkel,
műleírásokkal, sámítasokkal, tervekkel), a hatósági eljáráshoz szi.rkséges
példányszámban, papíron és elektronikus formában.
b.) Kiviteti tervdokumentáció készítése 8 pld-ban (az engedélyezési tervnek
megfe|elően kido|gozott, a megva|ósitáshoz szükséges' valamennyi kiviteli terv, árazott
és árazat|an tervezői ktiltségvetés, sztikség esetén túzje|zőhá|ózat tervezése).

Amennyiben a Megrende|ő a fenti peldányszámokon feltil továbbiakat igónyel, iryy azokat
15.000'- Ft + AFA összegű kü|on térítés ellenében Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

2. A teliesítés módia

A Vállalkozó a terveket kÖzvetlentil a Megrendelő székhelyére tÖrténó kézbesitésse|, az átvétel
és az elfogadás igazo|ásával teljesíti.
A felek a postai feladást kizárják.

3. A teliesítés he|ve

A teljesítés a 2. pont szerinti ktizvetlen kézbesítéssel a Megrendelő székhelyén ttirténik.

4. Tervezési díi

Vál I alkozó áraján|ata szerint : 1.280.000.- Ft + AFA

A tervezési díj megfizetése az alábbi megosztás szerint torténik.

a.). rész-szám|a
b.) végszámla:

590.000._ Ft + AFA
690.000.- p.t + ÁpR

A tervezési díj nem foglalja magában a jogszabály alapján fizetendő díjakat, illetékeket.



5. Fizetési feltételek

5' 1. A tervezési díj megf,rzetése két rész|etben esedékes az alábbiak szerint:
5.2 Vállalkoző az |.a) pont szerinti engedélyezési.tervnek a Megrendelő részére történó átzdását
és elfogadását ktivetőenjogosult - 590.000,- Ft + AFA Összegű - rész-szám|a benyújtására.
5.3. A 690.000,- Ft + AFA Összegű végszámla az |.b) pont szerinti kivite|i tervek átadását éS
elfogadasát kÖvetően nyujtható be Megrendeló részére.
5.4. Megrendeló a szám|a benyújását kÖvető nyolc napon belül átutalással teljesíti a kifizetést a
Vállalkozó által megj e| tilt banksz ámlár a.
5.5. Amennyiben a tervek benyújtását kovetően az illetékes hatóság hiánypótlást ír elő" a
hiánypotlási felhívásban megjelo|t előirásokat - amennyiben azok a 1e|en szerzódés tárgykÖrébe
tartoznak - a Válla|kozó külon dijazás felszámítása nólktil te|jesíti.
5.6. Amennyiben a Megrendelő a rész.számla Összegét nem teljesítené határidőre, űgy a
Vállalkozó jogosult a kiviteli terveket visszatartani mindaddig, amíg az e|ső ütem szerinti
ki fi zetés rószére megtÖrténi k.

6. Fe|ek ioeai és kiite|ezettségei

6,l . A Vállalkozó ktiteles az 1' pontban megielolt dokumentumokat az épitési engedélyezéshez,
valamint a kivite|ezéshez alkalmas állapotban és a megfelelő példánysámban legkésőbb a 7.
pontban megelölt határidőki g a Megrende|ő rendelkezésére bocsátani.
6.2. A Megrendelő koteles a Vál|alkozónak a feladat teljesítéséhez szükséges adatokat, iratokat,
illetve információkat megadni, valamint szükség esetén a tervek elkészítóséhez szükséges
egyeztetés céljából a Vállalkozó rendelkezésére ál|ni.
ó.3. Amennyiben a Megrende|ó az adatszo|gáltatási vagy egyeáetési köte|ezettségét nem'
0 vagy nem megfelelően teljesíti, a Vál|alkozó a te|jesítést felfuggesztheti' Ebben az esetben a
felfüggesztés miatt bekovetkező esetleges késedelemért a Vá||alkozó felelósséggel nem tartozik,
vele szemben ezen okból kifolyólag hátrányos jogkövetkezmények nern alkalmazhatók.
6.4. A Vállalkozó k<iteles a Megrendelőt minden olyan k<iru|ményről haladéktalanul értesíteni'
ame|y az 1. pont szerinti tervek elkészitését, illetve azakmegva|ósulását befolyásolja. Igy p|.
kÖteles a Megrendelő figyelmét felhívni az épu|et statikai tulajdonságaira, a terv szerint
beépítendó anyagok minősége és koltsége ktiztltti Összefiiggésekre.

7. Teliesítési határidők

a.) Engedélyezési terv
b.) Kiviteli terv:

2008. március 3l .
2008. május l6'

előteljesítésre' a Megrende|ő az e|őteljesítéstA Vállalkozó ezen határidőkt'n belul jogosult
elfogadja.

8. Eeveztetések

Szerződő folek a kül<inbciző tervezési fázisokban a szükség szerint tartanak tervegyeztetóst.
Megrendelő kijelenti' hogy nem állnak rendelkezésére az épület belső és külső k<izműtervei.



9. Késede|em

9 1. Ha a Vállalkozó - neki felróható okból - a jelen szerzódésben megállapított hataridőben
nem adja át a tervdokumentációkat a Megrendelő részére, késedelembe esik' és koteles a
késedelem minden napjára 10.000,- Ft-ot, kotbérként a Megrendelőnek megfizetni. 30 napot
meghaladó késedelem esetén a Megrendelő jogosult a szerzódéstő| egyoldalúan elállni.
9.2' Ha a Vállalkoző az 1.a) pont szerinti építési engedélyezési terveket határidőn belul
sza|gá|tatta. Megrende|ő az előzóek szerinti elállási jogát csak az 1.b) pont szerinti kiviteli
tervekre vonatkozóan gyakorolhatja.
9.3. A Vállalkozót a 5.6. pontban szabá|yozottak szerint - a részszám|a késedelmes teljesitése
esetére - megillető visszatartási jog gyakor|ása, valamint a 6.3. pont szerinti teljesítés
felfüggesztésének esete kizárja a Megrendeló késede|mi kŐtberre vonatkozo jogát és az elállási
jogát.

10. Megszűnés

A Szerztídő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéstől való indoko|ás nélktili
(objektív) elállás, illetve a szerződés indokolás nélkuli felmondiísának jogát kÖ|csÖnösen
kizárják.

l l. Fe|e|őssée

A Vállalkozó felelÓsségge| tartozik azért, bagy az álta|a szo|gá|tatott tervdokumentaciók mind
formailag, mind tartalmilag megfeleljenek a vonatkozó jagszabályi és hatósági előírásoknak'
illetve, hogy a|kalmasak legyenek a szükséges hatósági engedélyek kiadására, a kivitelezésre,
valamint a tervdokumentációk a|apján megvalósuló |étesítmény alkalmas legyen a
rende I teté sszerű haszn á|atr a -

A Vá|lalkozó nem fe|e| az építésügyi engedé|yezési eljárás rajta kívtil álló okból t<irténó
eset|eges e]húzódásáért, illetőleg ennek kÖvetkezményeiért.

12. Joei oltalom

A Szerződő Felek rogzitik, hogy a jelen szerződés alapján elkészti|ő tervdokumentációk, továbbá
az azokban megva|ósított, jogi o|talmat é|vező megoldások feletti teljes és kizárólagos
rendelkezési jog a Vállalkozót illeti meg tekintettel ana, hogy azok a Vállalkozó szellemi
termékei.
A Megrendelő jelen szerződéssel a tervdokumentációk egyszeri felhasználási jogát szerezte meg
- beleértve a részleteket is - és azt a jelen szerződésben rögzített cél megvalósitására, az itt
megje|o|t helyen használhatja fe|.

13. Szerződés módosítása

Szerzódő felek a szerződést csak ktiztis megegyezóssel, írásban módosíthatják.

A szerződésben nem szabá|vozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni'

Je|en szerződést a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt, joaáhagyó|ag iqák a|á.
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