TERVEZÉV SZERZÓDÉy
Pusztaszabolcs Nagk aégi Önkormdnyzat
mely létrejcittegyfelól
2490 Pusztaszabolcs, Velencei t 2.
székhelye:
1s361844-2-07
adÓszáma:
Czomp lstvdn polg rmester
képviseloje:
mint megrendelo,
Édes Gergely
másfelól
székhelye:
Székesfehérvdr,Horv t Istv n u. 20.
14855334
vállalko zói igazolvány szátma:.
adószáma
6s310290-2-27
szétmlavezeto bankj a ésbanks zámlaszélma:
mint vállalkozokozott az a|ábbi tartalommal ésfeltételekkel.
1. A munka megnevezése
Pusztaszabolcs, Adonyi
t |2. sz. a|atti, Kiinyvtár és MíÍvelódési ház felrijításának,
áta|akításánaktervezésea jelen szerzodésmellékletétképezo, Megrendeló á|ta| jÓváhagyott
program alapjan:
építészeti
(atervezésiprogram pontosításaaz
a.)
ÉpítésiengedélyezésidokumentáciÓ készítése
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
pél danys zárrtban,p apíron és el ektroniku s formában.
b.)
Kiviteli tervdokumentaciÓ készítése8 pld.ban (az engedélyezési tervnek
megfeleloen kidolgozott, a megvalÓsításhoz sztikséges'valamennyi kiviteli terv, árazott
ésárazatlan tervezoi koltségvetés,
sztikségeseténtuzje|zo há|ózat tervezése).
Amennyiben a Megrendeló a fenti példanyszámokon feltil továbbiakat igényel, rigy azokat
15000 Ft + áfa osszegtiktilon térítés
ellenébenVállalkoző,rendelkezésérebocsátja.
2. A teliesítés
mődia
A Vállalkozó a terveket kozvetlentil a Megrendeló székhelyéretcirténókézbesítéssel
, az átvéte|
ésaz elfogadás igazolásával teljesíti.
A felek a postai feladást kizárjak.
3. A teliesítéshelve
A teljesítésa 2. pont szerinti kcizvetlenkézbesítéssel
a Megrendeló székhelyéntorténik.
4. Tervezésidíi

1.890.000,Ft + AFA

Vállalko zó étrajánlata
szerint:

Atervezési díj megfizetéseaz alábbi megosztás szerint torténik:
I. rész-számla:690.000'. Ft + áfa
II. végszátm|a:
1.200.000,.Ft + áfa
A tervezésidíj nem foglalja magában a jogszabá|y a|apjánfizetendó díjakat,illetékeket.
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5. Fizetési feltételek
5.1. A tervezésidíjmegfizetésekétrészletbenesedékesaz a|ábbiakszerint:
5.2. vá||a|kozó az I.a) pont szerinti engedélyezési
tervnek a Megrendeló részére
tcirténóátadását
_
jogosult
éselfogadásátkovetóen
690.000'. Ft + áfa osszegri- rész.számlabenyÚrjtásara.
5.3. Az 1.200.000,. Ft + áfa cisszegtivégszám|aaz 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|ána.
5.5. Amennyiben a tervek benyrijtását kovetóen az illetékes hatÓság hianypÓtlást ír elö, a
hiánypÓtlási felhívásbanmegjelolt elóírásokat - amennyiben azok a jelen szerzÍídés
tárgykcirébe
tartoznak - a Vállalkozó ktilcin dijazás fe|számitasanélktil teljesíti.
5.6. Amennyiben a Megrendeló rész-szám]a cisszegétnem teljesítenéhatáridóre, rigy a
VállalkozÓ jogosult a kiviteli terveket visszatartani mindaddig, arníg az elsó titem szerinti
kifi zetésrészére
megtorténik.
6. Felek iogai ésktitelezettségei
6.1. A VállalkozÓ kcitelesaz 1. pontban megjelcilt dokumentumokataz épitésiengedé|yezéshez,
valamint a kivitelezéshez alkalmas állapotban és a megfelelo példányszétmban
legkésóbb a 7.
pontban megjelolt határidókig a Megrendeló rendelkezésére
bocsátani.
6.2. A Megrendeló kciteles a Vállalkozonak a feladat teljesítéséhez
sztikségesadatokat,iratokat,
illetve informáciÓkat megadni, valamint sztikség esetén a tervek elkészítéséhez
sztikséges
egyertetéscéljábÓl a Válla|kozó rendelkezésére
állni.
6.3. Amennyiben a Megrendeló az adatszo|gá|tatásivagy egyeztetésikotelezettségét
nem vagy
nem megfeleloen teljesíti' a VállalkozÓ a teljesítéstfelfiiggesztheti. Ebben az esetben a
felfuggesztésmiatt bekovetkezoesetlegeskésedelemért
a VállalkozÓ felelosséggelnem tartozik,
vele szemben ezen okbÓl kifolyÓlaghátrányos jogkovetkezményeknem a|kalmazhatők.
6.4. A Vállalkozo aMegrendeló utasításaszerint ktiteles eljárni. Azonban a VállalkozÓ kcitelesa
Megrendelót figyelmeztetni, ha az szakszertitlen utasítást ad. Amennyiben a Megrendeló a
figyelmeztetésellenéreutasításátfenntartja, ugy a Vállalkozót megilleti a jelen szerzÍSdéstol
valÓ
elállás j,ga, valamint 1.500.000Ft osszegtimeghirisulásikotbénejogosult.
6.5. A VállalkozÓ kciteles a MegrendelŐt minden olyan kortilményról haladéktalanulértesíteni,
amely az |. pont szerinti tervek elkészítését,
illefue azok megvalÓsulását befolyásolja. Így pl.
kciteles a Megrendelo figyelmét felhívni az éptilet statikai tulajdonságaira, a terv szerint
beépítendóanyagok minóségeésk ltségekcizcitti sszefi'iggésekre.
7. Teliesítésihatáridók
a.)
b.)
A VállalkozÓ
elfogadja.

Engedélyezési
terv
Kiviteli terv:

2008.február15.
2008.március25.

ezen határidókcin beltil jogosult elóteljesítésre,a Megrendeló az elóteljesítést

8. Eweztetések
SzerzÍodofelek a kiilcinbcizó tervezési fazisokban a sztikség szerint tartanak tervegyeztetést.
Megrendeló kijelenti, hogy nem állnak rendelkezésére
az épi'iletbelsó ésktilsó kc'zmtitervei.
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9. Késedelem
9.1. Ha a VállalkozÓ - neki felrÓhatÓ okbÓl _ a jelen szerzodésbenmegállapítotthatáridoben
nem adja át a tervdokumentáciÓkat a Megrendelo részére,késedelembe esik, és koteles a
késedelem minden napjara 10.000 Ft.ot kcitbérkénta Megrendelónek megfizetni. 30 napot
meghaladÓ késedelemeseténa Megrendeló jogosult a szerzodéstolegyoldalrianelállni.
9.2. Ha a VállalkozÓ az 1.a) pont szerinti építésiengedélyezésiterveket határidón beltil
szo\gá|tatta,Megrendeló az e|ozoek szerinti elállási jogát csak az 1.b) pont szerinti kiviteli
tervekre vonatkozó arl,gyakorolhatja.
9.3. A Vállalkozót a 5.6. pontban szabályozoÍtakszerint - a részszámlakésedelmesteljesítése
esetére megilletŐ visszatartási jog gyakorlása, valamint a 6.3. pont szerinti teljesítés
felfiiggesztésének
esete kizárja a Megrendeló késedelmikcitbénevonatkozó jogát ésaz 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 áItalraszolgáltatott tervdokumentáciÓk mind
formailag, mind tartalmilag megfeleljenek a vonatkozo jogszabá|yi és hatÓsági elöírásoknak,
illetve' hogy alkalmasak legyenek a sztikségeshatÓsági engedélyekkiadásara, a kivitelezésre,
valamint a tervdokumentáciÓk alapján megvalÓsulÓ létesítmény alkalmas legyen a
rendelteté
sszeru használatra.
A VállalkozÓ nem felel az építéstigyiengedélyezésieljarás rajta kíviil állÓ okbÓl ttirténo
esetleges elhuzÓ dásáért,i l letŐleg ennek kovetkezményeiért.
12. Jogi oltalom
ASzeruódó Felek rogzítik, hogy a jelen szerzodésalapjan elkésziiló tervdokumentáciÓk' továbbá
az azokban megvalÓsított, jogi oltalmat élvezo megoldások feletti teljes és kizarÓlagos
rendelkezésijog a Vállalkozót illeti meg tekintettel arra, hogy azok a YáI|aIkozó szellemi
termékei.
A Megrendeló jelen szerzodéssela tervdokumentáciÓk egyszeri felhasználási jogát szereztemeg
- beleértve a részleteket is - és azt a jelen szerzodésbenrogzített cél megvalÓsításéra,az itt
megjelolthelyen használhatjafel.
13. SzerzódésmÓdosítása
Szerzodó felek a szerzodéstcsak kcizos megegyezéssel'írásbanmÓdosíthatják.
A szerzodésbennem szabá|yozott kérdésekbena Ptk. rendelkezéseitkell alkalmazni.
Jelen szerzodésta felek mint akaratukkal mindenben megegyezÍít,jóvéűtagyólragírják alá.
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Pusztaszabolcs,2008.januar 30.

megrendeló

Ellenjegyzemt
Pusztaszabolcs'2008.január 30.

{'n\
\-

I,n

Jegyzo

Székesfehérv
ár, 2008. j anuár 30.

Me11éklet:
jÓváhagyott építészeti
program
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Pusztaszabolcs, htsz.: 958/ L. 1958I 2.
ÉpÍrÉszE.ftPRoGRAM
Pusztaszabolcs Nagyktizsfu onkormá nyzata
Polgármesteri Hivatal
VelenceiŰt z.
2490,Pusztaszabo|cs,
.
Hiv.Szám:1983-312007
Úr részére!
CzompőIstvánPo|gármester
TiszteItPo|gármester Úr!
megfe|e|óen,az onokkel torténtegyeztetésa|apján
A mrjlt heti megbeszé|ésunknek
vonatkozó
osszeállítottam
a MÍivel dési Ház és Kiinyvtár epuletenekkorszerusítesere
épÍtészeti
tervezésiprogramot.
venni:
ke||figyelembe
Eszerinta teruezés
soránaz a|ábbiszempontokat
. Akadálymentesítés
a teljes éptj|etrenézve: akadálymentesbejutás és koz|ekedés
biztosítása
a kÓnyvtárbanésa m velódésiházbanegyaránt.
- A Petofiteremtomegét|efedoteto egységesítése
tetejéveI.
a tolda|ék
éprjletrészek
. Vizesblokkok
wc kia|akÍtása.
e|kÜ|onÍtett
mosdő,ésnemenként
akadá|ymentes
átalakítása,
. Az udvarfelolieloterkonnyuszerkezetes
falánakhószigetelószerkezetretorténócseréje.
. Régie|avultnyílászárők
cseréjeűj, hószigete|ónyílászárókra.
- ElektromoshálÓzatésgépészeti
rendszerkorszertjsítése.
- AmennyibensztikségesI
ál|agmegővása.
statikaimegerósÍtése,
az éptiletszerkezetek

Üdvoz|ettel:
ÉdesGergely
oklevelesépítészmérnok
20 37r 68 33
hoo.com
edesgergely@ya
Székesfehérvár,
2008.01. 16.
programoteIfogadom!
A teruezési
Pusztaszabolcs,
2008.január16.
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CzompoIstván
polgármester

