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TERVEZESI SZERZODES

Amely létrejott egyrészről Pusztaszabolcs Város onkormányzata2490Ye\encei u.2 (továbbiakban
Megrendelő),
másrészről KRESZ-TERV 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8000 Székesfehérvár, Tompa
Mihály u.25 sz.) adőszám: 13090197-2-07 (továbbiakban Váttalkozó) között az alábbi feltételekkel:

l. A szerződés tárgya:
Pusztaszabolcs, Gépállomás utca 850 fm, Vörcismafty utca 520 fm, HársÍb utca 280 fm, Szabolcs
liget utca keskeny szakasza, 130 fm, Gépállomás utca tör1vonalú szakasza 150 fm
útak útépítési és csapadékviz elvezetés egyesített engedélyezési * kiviteli tervének elkészítése'
SZJ: 7 112 Mérnöki tevékenvsés. műszaki tervezés

. .
2, A terv műszaki tartalma azUT 2-I.20|: 2004,,Közutak tervezése'' műszaki előírás, valamint a

19-312008 és a 19-412008 árajánlatban foglaltak szerint.
A tervek utankénti 20 pl.os dokumentá|ását a tervezési dii tarta|mazza!

3. Tervezési díj:
1.660.000,- Ft. + 332.000,- Ft. ÁFA: 1.992.000,. Ft.
azaz Egy millió _ kilen cszáz . kilencvenkettőezer fo rint.

4. A hatósági engedélyezés díjat a tervezési díj nem tarta|mazza!

5. Tervezési határido: 2008. augusztus 21.

6, Fizetési feitételek:
Szám|ázás a terv átadásakot Megrendelonek, egy összegben teljesítés igazolás benyújtásával.

7. A Megrendelo által szolgáltatott adatok: hiteles ftildhivatali térkép másolat és tulajdoni lap
másolatok, szomszédos ingatlanok tulajdonosainak adatai

8. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a2. pontban meghatározott valamennyi részmunka
elvégzésére , a rögzített pé|dányszámban és határidővel a Megb íző részére szolgáltatj a.
A Vállalkoző a szo|gáltatást a Ptk. 277.5 (1) bekezdés szerinti taftalommal teljesíti.
E szerződés alapján a Vállalkozó a jogszabályok szerint kötelező, az elóítt szakhatósági eloírások'
valamint közszolgáltatő vá||alatok nyilatkozatának beszerzésére vállal kötelezettséget'

9. A Vállalkoző a szerződésben megjelölt határidő vagy részhatárido előtt is teljesíthet és
szám\ázhat.
A Vállalkozo a szerzódést a tervek postára adásával, vagy közvetlen átadásával teljesítheti.
A Vállalkoző aráróható okból eloálló késedelmes teljesítés esetén napi 1000 Ft kötbért fizet
Megrendelőnek, a kötbér maximális összege a tervezési díj maximum25oÁ.

10. A Megrendelő aszo|gáltatás átvételére kötelezettséget vállal.
A Megrendelő a tervezési munka ellenértékeként a teljesítést követő 15 banki munkanapon belül
azoTP és Kereskedelmi Bank RT. Közép-Dunántúli Régiónál (Székesfehérvár, osz u. l3.)
vezetett I|736006-20340267 sz. számlájára átutalja, vagy kézpénzben kifizeti.
Megrendel ó rögzíti, hogy a tervezési díj kifizetéséhez megfelelő pénzügyi fedezettel rendelkezik.
A számla kifizetése a Megrende\ti .1'/!/.:.€.(..:.v:1I.16,,|.l.1,t..t,oa9:.c1:5z, számIájáról átutalással
tör1énik.
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Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel
késedelmi kamat címén'

II ' A szerződo felek együttműködésére a Ptk. 277 s (1) és (3) bekezdésében foglaltakat kell
alkalmazni.

12. Ha a tervezési munka a Vállalkozó terhére nem róható' bármely okból nem Íblytathatő, a
Megrendelő az addig e|végzett tervezési munka ellenér1ékét a Vállalkozőnak megfizeti.

],3. Az elkészült terv a Vállalkozó szellemi tulajdona!
A Megrendelő a tervet csak a szerződésben meghatározott célra és esetben használhatja fel.
A terv módosítása' más irányú felhasználása csak a Vállalkozó előzetes írásbeli hozzájáru|ása
alapján lehetséges az abban leírt feltételek teljesítése mellett.

14. Kapcsolattartás: A megrendelő kijelölt képviselóje, aki ellenőrzi a munka végrehajtását' és annak
teljesítését igazo\a.
A vállalkozó teljes jogú képviselője: Fogarasi Gábor ügyvezető, vezető tervező. ( a Fejér Megyei
Mérnoki Kamara tagsa,j o go sultság a: K2-2 l 07 -03 5 1 )
Tel/Fax: 221320-038, Mobil: 061301413-0286, e-mail: kreszterv2O0O@t-online.hu
A Megrendelő teljes jogú képviselóje: Czompó istván polgármester,
Telefon : 25 127 3 -002, 25 127 3 -036, Fax : 25 127 1 -833,

15. Zárőmegállapodás:
- A Í-elek a szerzódés teljesítése érdekében messzemenően együttműködnek. A teljesítést
befolyásoló tényezőkrő1 egyrnást kellő idoben, jogkövetkezmények terhével értesítik.
- Megrendelíí jogosult a munkákat figyelemmel kísérni. A terr'ező kezdeményezése alapján köteles
a konzultációkon' tervbírálatokon és az elkészült munkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés
szempondából lényeges kérdésekben meghatározott időn belül állást foglalni.
- A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv azirányadő'
- A jelen szerződés négy eredeti példányban készült, melybol három a Megrendelőt, egy pedig a
Vállalkozót illeti.

16, A szerződő felek jelen szerződést - mint akaratukka| egyezőt - helybenhagyólag aláírják'

Kelt:
Székesfehérvár, 2008. július 9.
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Pusztaszabolcs Város onkormányzata Fogarasi Gábor ügyvezető

KRESZ-TERV 2OOO Kft.
Vállalkozó

r,jjt , KP,ESZ t-ERv 2ff)0 KFT.
. I 8000 5zct.rslehervár,' 

Tontpa tul. u. 25.
Adoszánl '  1 30901 97-2.07

Szánllaszárn 1 1 736006-20340267

\ )  \
t n l
r 't/-

D:\F egység\Dokumentutnok\KRESZ-TERV 2000 Kft\SzerződésekV008 év\l6-1 Pusztaszabolcs PH út tervezése.doc


