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feltételekkel.

1. A munka megnevezése

Pusztaszabolcs, Adonyi t |2. sz. a|atti, Kiinyvtár és MíÍvelódési ház felrijításának,
áta|akításának tervezése a jelen szerzodés mellékletét képezo, Megrendeló á|ta| jÓváhagyott
építészeti program alapjan:

a.) Építési engedélyezési dokumentáciÓ készítése (atervezési program pontosítása az
igények figyelembevételével; helyszíni bejarás, a meglévó éptilet felmérése, elózetes
hatÓsági és szakhatÓsági egyertetések; a tervdokumentáciÓ tarta|mazza a hatÓsági
eljáráshoz sztikséges teljes dokumentáciÓt, szakági és kcizmti egyeztetésekkel'
mtileírásokkal, számitásokkal, tervekkel)' a hatÓsági e|járáshoz sziikséges
pé l danys zárrtban, p apíro n é s e l ektroni ku s formában.
b.) Kiviteli tervdokumentaciÓ készítése 8 pld.ban (az engedélyezési tervnek
megfeleloen kidolgozott, a megvalÓsításhoz sztikséges' valamennyi kiviteli terv, árazott
és árazatlan tervezoi koltségvetés, sztikség esetén tuzje|zo há|ózat tervezése).

Amennyiben a Megrendeló a fenti példanyszámokon feltil továbbiakat igényel, rigy azokat
15000 Ft + áfa osszegti ktilon térítés ellenében Vállalkoző,rendelkezésére bocsátja.

2. A teliesítés mődia

A Vállalkozó a terveket kozvetlentil a Megrendeló székhelyére tcirténó kézbesítéssel , az átvéte|
és az elfogadás igazolásával teljesíti.
A felek a postai feladást kizárjak.

3. A teliesítés helve

A teljesítés a 2. pont szerinti kcizvetlen kézbesítéssel a Megrendeló székhelyén torténik.

4. Tervezési díi

Vállalko zó étrajánlata szerint : 1.890.000,- Ft + AFA

Atervezési díj megfizetése az alábbi megosztás szerint torténik:

I. rész-számla: 690.000'. Ft + áfa
II. végszátm|a: 1.200.000,. Ft + áfa

A tervezési díj nem foglalja magában a jogszabá|y a|apjánfizetendó díjakat, illetékeket.
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5. Fizetési feltételek

5.1. A tervezési díj megfizetése két részletben esedékes az a|ábbiak szerint:
5.2. vá||a|kozó az I.a) pont szerinti engedélyezési tervnek a Megrendeló részére tcirténó átadását
és elfogadását kovetóen jogosult _ 690.000'. Ft + áfa osszegri - rész.számla benyÚrjtásara.
5.3. Az 1 .200.000,. Ft + áfa cisszegti végszám|a az 1 .b) pont szerinti kiviteli tervek átadását és
elfogadását kcivetóen nyrijthatÓ be Megrendeló részére.
5.4. Megrendeló a számla beny jását kovetó nyolc napon beltil átutalással teljesíti akifizetést a
Vállalko zó á|ta| megi elcilt banksz ám|án a.
5.5. Amennyiben a tervek benyrijtását kovetóen az illetékes hatÓság hianypÓtlást ír elö, a
hiánypÓtlási felhívásban megjelolt elóírásokat - amennyiben azok a jelen szerzÍídés tárgykcirébe
tartoznak - a Vállalkozó ktilcin dijazás fe|számitasa nélktil teljesíti.
5.6. Amennyiben a Megrendeló rész-szám]a cisszegét nem teljesítené határidóre, rigy a
VállalkozÓ jogosult a kiviteli terveket visszatartani mindaddig, arníg az elsó titem szerinti
kifi zetés részére megtorténik.

6. Felek iogai és ktitelezettségei

6.1. A VállalkozÓ kciteles az 1. pontban megjelcilt dokumentumokat az épitési engedé|yezéshez,
valamint a kivitelezéshez alkalmas állapotban és a megfelelo példányszétmban legkésóbb a 7.
pontban megj elolt határidókig a Megrendeló rendelke zésére bocsátani.
6.2. A Megrendeló kciteles a Vállalkozonak a feladat teljesítéséhez sztikséges adatokat, iratokat,
illetve informáciÓkat megadni, valamint sztikség esetén a tervek elkészítéséhez sztikséges
egyertetés céljábÓl a Válla|kozó rendelkezésére állni.
6.3. Amennyiben a Megrendeló az adatszo|gá|tatási vagy egyeztetési kotelezettségét nem vagy
nem megfeleloen teljesíti' a VállalkozÓ a teljesítést felfiiggesztheti. Ebben az esetben a
felfuggesztés miatt bekovetkezo esetleges késedelemért a VállalkozÓ felelosséggel nem tartozik,
vele szemben ezen okbÓl kifolyÓlaghátrányos jogkovetkezmények nem a|kalmazhatők.
6.4. A Vállalkozo aMegrendeló utasítása szerint ktiteles eljárni. Azonban a VállalkozÓ kciteles a
Megrendelót figyelmeztetni, ha az szakszertitlen utasítást ad. Amennyiben a Megrendeló a
figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartj a, ugy a Vállalkozót megilleti a jelen szerzÍSdéstol valÓ
elállás j,ga, valamint 1.500.000 Ft osszegti meghirisulási kotbéne jogosult.
6.5. A VállalkozÓ kciteles a MegrendelŐt minden olyan kortilményról haladéktalanul értesíteni,
amely az |. pont szerinti tervek elkészítését, illefue azok megvalÓsulását befolyásolja. Így pl.
kciteles a Megrendelo figyelmét felhívni az éptilet statikai tulajdonságaira, a terv szerint
beépítendó anyagok minósége és k ltsége kcizcitti sszefi'iggésekre.

7. Teliesítési határidók

a.) Engedélyezési terv
b.) Kiviteli terv:

2008. február 15.
2008. március 25.

A VállalkozÓ ezen határidókcin beltil jogosult elóteljesítésre, a Megrendeló az elóteljesítést
elfogadja.

8. Eweztetések

SzerzÍodo felek a kiilcinbcizó tervezési fazisokban a sztikség szerint tartanak tervegyeztetést.
Megrendeló kijelenti, hogy nem állnak rendelkezésére az épi'ilet belsó és ktilsó kc'zmtitervei.
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9. Késedelem

9.1. Ha a VállalkozÓ - neki felrÓhatÓ okbÓl _ a jelen szerzodésben megállapított határidoben
nem adja át a tervdokumentáciÓkat a Megrendelo részére, késedelembe esik, és koteles a
késedelem minden napjara 10.000 Ft.ot kcitbérként a Megrendelónek megfizetni. 30 napot
meghaladÓ késedelem esetén a Megrendeló jogosult a szerzodéstol egyoldalrian elállni.
9.2. Ha a VállalkozÓ az 1.a) pont szerinti építési engedélyezési terveket határidón beltil
szo\gá|tatta, Megrendeló az e|ozoek szerinti elállási jogát csak az 1.b) pont szerinti kiviteli
tervekre vonatko zó arl, gyakoro lhatj a.
9.3. A Vállalkozót a 5.6. pontban szabályozoÍtak szerint - a részszámla késedelmes teljesítése
esetére megilletŐ visszatartási jog gyakorlása, valamint a 6.3. pont szerinti teljesítés
felfiiggesztésének esete kizárja a Megrendeló késedelmi kcitbéne vonatkozó jogát és az elállási
jogát.

10. Megszíínés

A Szerzodo Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzódéstöl valÓ indokolás nélkiili
(objektív) elállás, illetve a szerzódés indokolás nélktili felmondásanak jogát kolcsonosen
kizarják.

11. Felelóssée

A VállalkozÓ felelósséggel tartozik azért, hogy az áItalra szolgáltatott tervdokumentáciÓk mind
formailag, mind tartalmilag megfeleljenek a vonatkozo jogszabá|yi és hatÓsági elöírásoknak,
illetve' hogy alkalmasak legyenek a sztikséges hatÓsági engedélyek kiadásara, a kivitelezésre,
valamint a tervdokumentáciÓk alapján megvalÓsulÓ létesítmény alkalmas legyen a
rendelteté sszeru használatra.

A VállalkozÓ nem felel az építéstigyi engedélyezési eljarás rajta kíviil állÓ okbÓl ttirténo
e setle ge s elhuzÓ dásáért, i l letŐl eg ennek kovetkezményei ért.

12. Jogi oltalom

ASzeruódó Felek rogzítik, hogy a jelen szerzodés alapjan elkésziiló tervdokumentáciÓk' továbbá
az azokban megvalÓsított, jogi oltalmat élvezo megoldások feletti teljes és kizarÓlagos
rendelkezési jog a Vállalkozót illeti meg tekintettel arra, hogy azok a YáI|aIkozó szellemi
termékei.
A Megrendeló jelen szerzodéssel a tervdokumentáciÓk egyszeri felhasználási jogát szerezte meg
- beleértve a részleteket is - és azt a jelen szerzodésben rogzített cél megvalÓsításéra, az itt
megjelolt helyen használhatja fel.

13. Szerzódés mÓdosítása

Szerzodó felek a szerzodést csak kcizos megegyezéssel' írásban mÓdosíthatják.

A szerzodésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen szerzodést a felek mint akaratukkal mindenben megegyezÍít, jóvéűtagyólrag írják alá.
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Pusztaszabolcs, 2008. januar 30.

Ellenjegyzemt

Pusztaszabolcs' 2008. január 30.

Székesfehérv ár, 2008. j anuár 3 0.

Me11éklet:
jÓváhagyott építészeti program

megrendeló
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ÉpÍrÉszE.ft PRoGRAM

Pusztaszabolcs Nagyktizsfu onkormá nyzata
Polgármesteri Hivatal
2490, Pusztaszabo|cs, Velencei Űt z.
Hiv. Szám: 1983-312007 .

Czompő István Po|gármester Úr részére!

TiszteIt Po|gármester Úr!

A mrjlt heti megbeszé|ésunknek megfe|e|óen, az onokkel tortént egyeztetés a|apján
osszeállítottam a MÍivel dési Ház és Kiinyvtár epuletenek korszerusítesere vonatkozó
épÍtészeti tervezési programot.
Eszerint a teruezés során az a|ábbi szempontokat ke|| figyelembe venni:

. Akadálymentesítés a teljes éptj|etre nézve: akadálymentes bejutás és koz|ekedés
biztosítása a kÓnyvtárban és a m velódési házban egyaránt.
- A Petofi terem tomegét |efedo teto egységesítése a tolda|ék éprjletrészek tetejéveI.
. Vizesblokkok átalakítása, akadá|ymentes mosdő, és nemenként e|kÜ|onÍtett wc kia|akÍtása.
. Az udvar feloli eloter konnyuszerkezetes falának hószigeteló szerkezetre torténó cseréje.
. Régi e|avult nyílászárők cseréje űj, hószigete|ó nyílászárókra.
- Elektromos hálÓzat és gépészeti rendszer korszertjsítése.
- Amennyiben sztikségesI az éptiletszerkezetek statikai megerósÍtése, ál|agmegővása.

Üdvoz|ettel:

Édes Gergely
okleveles építészmérnok
20 37r 68 33
edesgergely@ya hoo. com

Székesfehérvár, 2008. 01. 16.

A teruezési programot eIfogadom!
Pusztaszabolcs, 2008. január 16. ' '"* '

Czompo István
polgármester


