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E GYSZERÚSÍTE rr VÁLLALKq ZÁy SZE RZ ŐD ÉS
tervezésimunkára

ancl1 lerrejötraz egyil .e'zro|'min .
Megrendelő:
PusztaszabolcsYáros onkormányzata
Ve|enceiút2.
2490Pusztaszabo|(s,
Megrendelőcíme:
Megrendelőadóigazgatásiszán]a: 15,|27196-2-01

00Meglendelő banksziimla sziáma:
11736037-1s361841-00000000----''--i
.,.-],.;, __--_-_Kepr i.e1i:Csáoyi Ká|mán polgarPle'leÍ
t
,
, . ar:;
I t!.,,
(a továbbiakban:
Megrende1ő)
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a másikrészrő],
mint
Vá1alkozó:
vá]]alkozócímeI
Vallalkozó cégjegyzék
szrima:
va]]alkoZóadószáma:
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13959090-2-02

Va]]alkozóbankszánlasziíma:
50800111.11176835
Képviseli:Dittrich Ernő ügyvezető
(a továbbiakban:Vállalkozó) kőZött' az a1ábbjle]tételekle]:
1' vállalkozó elvá]]aljaaz alábbi ten'ezésimullka e]végzéséti
hosszú távú
Tervezési feladat Pusztaszabolcs Vfuos meglévő szenn}a7ízte1epónek
fej1esztésének
megten'ezéSemeg\'izsgálva Mt is, hogy a kömyező 1eiepiilésekke]
köZösen vagy önií]óan ]enne-e céllavezetóbb a hosszú távú fejlesztés' Ennek
éIdekében
elkészítelidőnrunkarészek:

-

megvalósíthatóságitanulmány

-

költség-haszonelemzés

-

elvivízjogierrgedélyezésitervdokrulentáció

.

műSzakimunkarészei,
közbeszerzésidokumentáció

hesorolá'a:
A teréLen1ség
S7! 74'2a.
1étlejöttdokumentációkat
eredményeként
tevékerrység
2 . vál]all(ozóköteles a tervezési
átadni'Az egyes
az alábbiakbannrunl<alészenként
Iögzíteíhatá.időreMegÍendelónek
munlralészek
szállításihatárideje:
- megvaiósíthatósági
2013.07. 15.
elemzés:
tanulmányésköltség-haszon
-

2013.09.01.
tervdokumentació:
elvi vízjogiengedélyezési

-

2013.l l. 15.
műszakimu]karészei:
közbeszerzésidokumentáció

3 . Vál]alkozó jelen szerződésalapján 8 db díjmentesdokrmenlácjót szolgá]tat
tyomtatottés1 db cD-n digitális(PDF) formátumban.
mr,nkaköziterveket,a szállítástkövetó 2
4 . A Megrendelóvállalja,hogy a bemutatott

összevont
ésa tervezőbevonásával'az érintettekkel
hé|enbeli,ilírásbanvé]en]ényezi'
egyeáetést
foly1atle.
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5 . \.ál]alkozókötelezettséget
válai ana, hog) a ten'ezőimunkáta te1''ezésre
vonatkozó
kötelező jogi normák (töI\'ények,re deletek,utasítások'szabván,Íok.
stb.), ezek
hiá]yábana kialakultszakmaikövete]mények.
ésgyakorlatokalapjánr'égzie]'
T. vállalkozó kijelenti,hogy minden a teNezésirnrulkateljesítéséhez
szükségEs
szakágnáiaz 1997. évi LXXVIII. tö.vény 32' $ (4) bekezdésszerinti tervezőr'e]
rendelkezik,vagy ezze] rendelkezó alvál]alkozó tervezőt vesz (velret)igénybe,
ame]yneka tevékenységéért
fe1elősséget
vál]a]'
1 . vállalkozót aje]enszerződésben
vállalttervezési
tevékenységéért
összesen1.950.000
Ft + AFA, azazEgymillió.kileÍcszázöt\enezerForjnt+ AFA ter\,ezesidij illeti rrrcg'
jogosu]taz a]ábbiütemezésben:
A vál1a1kozó
résszámlazásla
- 400.000Ft.rÁFA a megva]ósíthatósági
tanu1mány
éskö]tség-haszon
e]en)zes
sziillításakor'
- 500.000FI+ÁFA az e]vivízjogilétesítési
engedélyezési
tew szállításakol,
- 300.000FI+AFA az e]vivíZjogilétesítési
engedélyjogerőre
emelkedésekol,
- 750'000Ft+ÁFA (végszánrla)
a közbeszerzési
dokumentáció
miiszaki
munkarészeinek
szál]ításakor'
8. Meglende1ő a Vá1la1kozó szám1ájának(részszám1áj{inak)
kézhezvételét
követó 15
banki napon be]ül köteles átuta]ásselkiegyenlíteniaz el1enéfiéket
Vá]la1kozónak a
szigetvá ri Taka rékszövetk€ z etné] vezete|t 508001l t'1 l 176835szírnúszi'Ínláiá|a.
Késedelmes átuta1ás (kiÍizetés)esetén vállalkozót évi l5% késedelmi kamat
időarrinyos része i]]eti n]eg' késede]meste]jesítéseseténpedig a Megrendelőt
u g 1 a n i i y em
n é n e | uk ö t b . r i l | e t T
i et'
9' Abban aZ esetben, ha Meglendeló a szerzódéstő]eláll, vagy a te.,'ezői munkát
Vállalkozótó] fiiggetlen okokból szüneteltetni ke]], vá]]alkozó jogosr:Jt addigi
tevékenységének
ellenéfiékét
(eset]eges
kfuát)a készültségi
fok alapján elszámolni,
10' Megrendelő köte]ezi n]agát, hogy a ten,'ezói tevékenységelvégzéséhez
szükséges
adatokata Vállalkozó lészéreszolgáltatja'Az adatszolgáltatáshianyosságaibóleredő
hibiik a tervezőnek nem lóhatóak fel.

11.A jelen szerzódésben
nem szabá]yozott
kérdésekben
kii]ön.jsena többszöI nódosított
1959.évi IV' törvény (Ptk'),a szetzőijogoka vonatkozóanaz 1999.évjLXXVI'
1örvénylende]kezései
irányadók.
12.Jelen szerződésmódosítisaéskiegészítése
iratáiyosarr
csakírásban
ésmindkótfó]
cégszeru
aIaIra\á\
dl eIlánalönélúel'
gu|{Ít'
Pusztaszabolcs,
2013.06. 05.
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EGYSZERÚSÍLETT VÁLLALKOZÁV SZERZőDÉ9
módosítás

r.>

amelylétejött az egyikrészről,mint'
Pusztalzabolcsváros önkormányzata
Megrendelő|
velencei út2.
2490Pusztaszabo|cs,
címe:
Megrendelő
Megrendelőadóigazgatásiszáma: 15127196-2-01
11736037-15361844-000'.0q000
Megrendelőbankszámlaszáma:
.--.
Képviseli:Csányi Kálmán polgármester
. . -.:t..(a továbbiakban:
Megrendelő)
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a másik lészről,mint
Hidro CoosuttingKft. '- , ' .'
Vállalkozó:
7ó28PécsAuróra utca8'1] 6/Lq
Vá|lalJ'ozó
címc:
.. l
02-09-071460
Váilalkozó cégjegyzék
szi{ma:
13959090.2-02
Vá]la]kozóadószríma:
Vállalkozóbankszrímlaszríma: 50800111-11176835
Képviseli:Dittrich Eruó üg).vezető
(a továbbiakban:
Vállalkozó) kijzött, az alábbife]tételekkel:
306/2013.
város tnkományzat Képviseiő-testüietének
A 2013.június5-éna Pusztaszabolcs
szerződésaz a1áhbjakszerint
létlejöttvá11alkozási
(v-30') Kt. sziímú
határozataérte]nében
módosul:
létrejöttdokumentációkat
eledményeként
2. vál1a1kozóköteles a tenezésitevékenység
rögzített hatfuidőreMegrende1őnekátadni. Az egyes
az alábbiakbaanrrLrrkarészentént
munkarészek
szál]ításihatárideje
- megvalósíthatósági
elemzés:
2013.11. 15'
tanulmányésköltség-haszon
-

2073.I1.,20.
ten'dokumentació:
elvi vízjogiengedé1yezési

-

2014.01.30.
műszakiaunkarészei:
közbeszerzésidokumentáció

képezi.A szerződés
r.észét
elválaszthatatlan
Je]enmódosítása megjelölt Megbízásiszerződés
malad'
többi pontjaváltoza1lan

H;Íj$'.3;]il;J;.
2013...1.?.,..9).4,.....
Pusztaszabolcs,
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EGYSZERÚSÍTETT VÁLLALKoZÁSI

SZERZoDÉS

módosítás

amelylétejött az egyik részről,mint,
Pusztaszabolcsváros tnkormányzata
Megrendelő:
2490Pusztaszabolcs,velencei út2.
Megrendelőcíme:
Megrendelő adóigazgatásiszájna: 15727|96-2-07
Megrendelőbankszámlaszána: 11736037-15361844-00000000
Képviseli:Csányi Kálmán polgámestel
(atovábbiakban:
Megrendelő)

v

a m.ásikrészről'mint
Hidro consulting Kft.
Vállalkozó:
Válalkozó címe:
7628PécsAuróra utca 8.
Vrállalkozócégjegyzékszáma: 02-09-071460
13959090-2-02
Válalkozó adószíma:
Váblkozóbantszámlaszáma:
50800111-11176835
Képviseli:Dittrich Ernő üg}.r'ezető
(a továbbiakban:Vállalkozó) közötÍ, az alábbi feltételekkel:
A 2013. június 5-én a PusztaszabolcsVáros tnkormányzat Képviselő.testületének
létlejött vállalkozási szerződésaz
306/2013'o/.30.) Kt. számúhatfuozataértelmében
alábbiakszerintmódosul:
muúa elvégzését:
1. vállalkozó elvállaljaaz alábbitervezési
hosszúti{vú
vlíros meg!évőszennyvíztelepének
TeNezésifeladatPusztaszabolcs
megtervezése
megvizsgálvaaá is, hogy a körny€ z ő településelikel
fejlesaésének
a hosszútávú fejlesztés.EÍnek
közösen vagy önállóan leÍme-ecélravezetőbb
mun]<arészek:
érdekében
ell..észilendö
-

megvalósíthatóságitanulmány

-

költség-haszonelemzés

-

összeállítása,
elvivízjogiengedélyezésiteNdokumentáció
illetvea tisztított
szenn}.víz
telepenkívülibefogadóhelyének
felmérésiésteNezésimunkái

-

közbeszerzésidokumentriciómúszakimunkarészei'

A tevékenység
besorolásal.
SZJ 74.20.

összesen
7. vállalkozót a jelen szerződésbenvállalt tervezésitevékenységéért
2'250.000Ft + AFA, azazKettőmillió-kettőszázötv€ n € z er Folint + AFA tervezési
díiilleti mes'

A Vríllalkozó résszámlázá$ajogosultaz alábbi ütemezésben:
400.000 Ft+ÁFA a megvalósíthatóságitanulÍnfuyésköltség-haszon
elemzéssállítísakol,
500'000 Ft+ÁIA az el'vi vízjogi létesítésiengedélyezésiterv
szíllításakol.
engedélyjogerőre
600.000 Ft+ÁFA az e|yi yízjogi létesítési
emelkedésekor.
750.000 Ft+ÁFA (végszrímla)a közbeszerzési dokumentáció
múszakimuntarészeineksállításakol.

részétképezi.A
Jelen módosítrísa megjelöIt Megbízlislszerzódéselvá|aszthatatlan
szerzödéstöbbi pontjaválloza(lanmarad'
Pusáaszabolcs,2014.janurír31.
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Yóllalkazó

