
mel-v létrej ott egyfelöl
székhel1,e:
adoszárna:
képr,ise1ője:
mint megrendehS,
nrásfelol
székhelye:
cég egyzékszáma:
adÓszáma:
szárnl av ezeta bankj a és bank s zám|aszáma :
képr'iselóje:
mint r,á]lalkozó kozott az alábbi tartalorntnal és feltételekkel.

2. Teryezési díi

Vál lalko zo áraiánlata szerint :
a.) Tanulmányterv (vázlatte.1,) éS
b.) Engedélyezési ten,:
c.) Kiviteli ten':

L. A m s.pl{3 .m:egne},ezése

Pusztaszabolcs, Velencei trt" 2' sz. ala'tti' 113l1. hrsz-u ingatlanon lér'o l,olgármesteri Hivatal
épulet bór'ítésének (i. Útenr), és felirjításának (II' utem) ten'ezése

a.) Tanulrnány'terv (r,ázlatten') és látván1.terv" 3 vá|tozatban^ A,,1lapfonnáturrrban ;
b.) Epítési engedélyezési dokumentácio 8 pld.ban, a szakhatoságokkal es kozrntí-

kezel ókkel tortén o egy eztetésekkel. építési hatÓság részére torténo benyuj tással ;
c.) Kiviteli tervdokumentacio I pld-ban (tartahnazza a talajmechanikai

szakr'élenrén1, készítését, a koztniibekotesek. csatlakozások ten'ezését'), árazott és
ár azatlan kciltsé q\'etés i ki írással.

4. Fjpetési fe|tételek

Vállaltrio zo a résáelj esitéseket kovetoen,
A végszárrrla a kiviteli tervek Í adását.
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TENZOR Mérnoki Szaktanricsudő és Tervezö Bt"
GrÍrdanj,, Tlt k ly u" 1ó.

07-06-00321 S
22044431-2-07

BB Rt. 10r02952-I s02221I
Soős Ferenr, ű zl etvezetó

látvárr1.ten'.180.000.. Ft + AFA
720 000.- Fr - AFA

2.180 000.-  Ft  * AFA

két alkalommal jogosult rész-szánrla benyuitására.
és az építési engedély jogerö're ernelkedését kovetóen

Az építési engedélyezési eljárás díjai megrendelot terhelik.

3. Te|iesítég hatáddók

a.) Tanulrnányterv (vázlatten) és 1árn,.'ányterv: 2{|a7 decerrrber 6.
b') Engedél.vezési ten': 2008. január 25.
c.) Kiviteli terv: 2008. rnárcius 3 tr.

n1.rijthatÓ be megrendeló részére.
Megrendeli a szanIaben1ujását kovetö nyoic napon beiiil teljesíti a kifizetést'

5. Egveztetések

SzerzŐdŐ feiek a kii]onbozo fázisokban a kovetkezok szerint tartanak tervegyeztetést:
a.) Tanulmányterv (vÍalatteiv) és látván1,ten,: egy alkalommal
b.) Engedélvezési terv: két alkalommal
c.) Kiviteii terv': e.gy atrkalomrnal
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6. lueghi su|ás

A szerzodés tel.jesítésének rneghiusulása esetén a vállalkazo a tervezési dÍj 50 százalékának

megfelelo meghiusulási kotbért koteles fizetni megrendelonek.
A sz,erzodés teliesítését meghiusultnak kell tekinteni, ha 2008 április 30-íg nem torténik Íneg aZ

építési engedély jogerosítése, illetve ha a 3.c ) pontban rogzített határidoig nem kesziilnek el a

kiviteli tervek

7 . Szerzód és mÓc| osítása

Szerzodo felek a szerzodést csak kozos megegYezéssel, írásban mÓdosítha!ák

A szerz}desben nem szabályozott kérdésekben a Ptk rendelkezéseit kell alkalrnazni.

Pusztaszabolcs. 2007 . november 9.

trllenj egyzem !
Pusztaszabolcs. 2A07 . november 9. i
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