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1. A munka megnevezése

Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 50. sZ. a1atti. 111l1. lrrsz-ri ingatlanon lér'o épi.iletben egészségtig}.i
centrum (2házjorvosi rerrdelo, védorloi szolgálat és esetleg g;,eleti kozpont) elhelyezésének ten'ezése.

a.) Építési engedél1'ezési ten'dokumentáciÓ készítése (építészeti, statikai. épuletgépészeti
terv'ek, rnrileírások. számítások: szakhatosá-qi egyeztetések, sziJkséges kozmrin1,iIatkozatok; a

terr'dokumentácjÓ tartalmazza ahatosági eljáráshoz szukséges teljes dokumentáciot), a szukséges

példárrys zámban, papíron és e]ektronikus fonnában, r'alamint a lift ten,eit'

b.) Kiviteli tervdokumentáciÓ készítése 8 pld-ban (az ertgedél1,ezési ten.nek rnegfeleloerr
kidolgozott, a megvalosításlroz sztikséges. valatnerrn1'i kiviteli terr', árazotr. és árazatlan terr'ezoi

ko 1 ts é gv eté s. s ztiks é g e s ete n tuzj e|zo |^lá| ozat ten, ezé s e ) .

2. Terr'ezési díi
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3. Teliesítési határidók

a.) Engedélyezési terv
b.) Kiviteii terv:

4.Fizetési feltételek

Vállalkozó az eng.edélvezési terv. megrendelo által
+ara o s sze gii _i e',-',ám7abenyuj táiára.
A vé-qszámla a kiviteli tervek atuáa'at, és azépítési
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1.310.C0C.- Ft + AFA

2008. február 15.
2008' március 17'

tor1éno elfogadását kor,etoen jogosult - 500'000,- Ft

engedé11, jogerore emelkedését kovetoen n1,i1j1hatő be
megrendelo részere'
Megrendelö a szám|a benyirjtását kovetó nyolc napon beli.il teljesíti a kiflzetést.

5. Egveztetések

Szerzódo felek a kiilonbozo terve zési fázisokban a sztikség szerint tartanak tervegyeztetést. Megrerrdelo
kijelenti, hogy nem á1inak rendelkezésére az épulet belso és krilsó kozrritítervei

6. Meehi sulás

A szerzodés teljesítésének meghiÍrsulása esetén a vállalkozÓ a ten,ezési díj 50 százalékának megfelelö
rn eglr i irsu l ási kotbért kote les fizetnj m e gren de lon ek.
A szerzodés teljesítését meghirisultnak kell tekinteni, ha 2008. május 15-ig nem torténik meg az építési
engedély jogerosítése, illewe ha a 3'b.) pontban rogzitetthatáridóig nem késztilnek el a kiviteli tervek.



7 . Szerzodés mÓdosítása

Szerzodo fe|ek a szerzodést csak kozos l'negeg'vezéssel. írásban rrrÓdosíthatJák.

A szerzodésben tretrr szabált,ozott kérdésekbett a Ptk. rerrdelkezéseit kell alkaltrlaztri'
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