
- PuszÍaszabolcs Nag),község Önkonnányzata - Alba Geotrade Zft. - T.ervezési szerződés

TERVEZESI SZERZODES

mely létrejött Pusztaszabolcs Nagyközség onkormányzaÍa (24,90 Pusztaszabolcs, Velencei u' 2"), mint
Megrendelő és az Alba Geotrade Zrt. (8000 Székesfehérryár, ovoda u. 2'), mint Tervező kört az a|ább

megjelölt helyen, időben és feltéte|ekkeI

1. Megrende|ő adatai: Pusztaszabolcs Nagyközség onkorm ányzat
249A Pusztaszabolcs, Velencei u. 2.
Tel/fax: 06 (25) 2'71 - 833;06 (25) 213 - 002
Adószám: 15361844.2-01
Számlavezető pénzintézet: oTP Dunaújváros
Bankszámla szám: l 1./36037 -153ó1 844-00000000
Képvise|i: Czompó István polgármester

ALBA GEOTRADE Fovállalkoző,Tervező és Földmérő Rt.
8000 Székesfehérvár, ovoda u. 2.
Tel/fax: 06 (22) 51 I - 150; 06 (22) 51 1 - 152
Adószám: 11455796-2-07
Cégjegyzékszám: 07 -10-00 1 20 1
Szám|av ezető pénzintézet : UniCred it Bank Zrt.
Bankszámla szám: 1091 8001-00000036-70280008
Képvise|i: Fülöp Ferenc v ezérigazgatő

A meg|ér,ő, üzemelő szenn1víztisaító telep techno|ógiai
feiülr.izsgálata a|apján a szükséges technolósiai" gépészeti
beavatkozások megtervezése, melyek cé|ja a tisaítási hatásfok
növelése, i1letve a szükséges építészeti áta|akítások tervezése.
Vízjogi létesítési engedé|yezési tervdokumentáció készítése, a
tervek engedélyezési eljárásra töfténő benyújtása, az engedély
kiadását követően kiViteli tervdokumentáció elkészítése méret-, és
mennyiségszámitássa|, költségvetés kiírással és tervezoi
költségbecsléssel a Tewező 2008. ápri1is 10-én kelt, K-08-0487/A-
962 ikt, szám,(l áraján|atában fogla|tak szerint.

2. Tervez(i adatai:

3. Szerződés tárgva:

4. Tervezési díi: I 880 000 Ft
Kiviteli terv készítése: 2 100 000 Ft
Nettó tervezés díj összesen: 3 980 000 Fr
+20% Afa 796 000 Ft
Bruttó tervezés díj összesen: 4 776 000 Ft

azaz b r uttő n é gym i l l i ó - h étszázhetv enh ate ze r fo ri n t

A tervezési díj nern tartalmazza az engedélyezési eljárás díját, a
földhivatali adatszolgáltatások költségét' azok díja a Megrendelőt
terhelik.

5. Teliesítés:

A Tervező a dokumentációt 2008. augusztus 3l.-ig köteles benyújtani engedé|1,ezésre. A szerzódő
felek az tekirrtik rész-te|jesítésnek, lra a Tervező az engedélyezési tervdokumerrtációt a Megrendelő
részére 4 p|d-ban átadta, valamint rnelléke|te a KDT KTVF-hez íft kiküldo |evé| rnásolatát" A kiviteli
terveket a Tervező 4 p|d.-ban készíti el és adja át a Megrendelőnek 2008. novenrber 30-ig"
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Pusztaszabolcs Nagykozség tnkormán}izata - Alba Geotrade Zrt. - Vállalkozási szerződés

Az átadás-áNétel a Megrendelő székhelyén töfténik (2490 Pusztaszabo|cs' Velencei u. 2.) a
kapcsolattartásra jogosu|t szemé|yek jelenlétében átadás-átyéÍ"elijegyzőkönyv f"e|véte|e meIlett.

A munkarészek átadására csak a te|jesítésigazo|ás Megrendelo részérő| tör1énö a|áírásával egyidejűleg
kerülhet sor' A Megrende|őnek átadott munkarészek rnindaddig aTervező tulajdonát képezik, amígaz
esedékes tervezési díj teljes mértékben kiegyenlítésre nem került a Megrendelő részéről" A számlák
maradéktalan kiegyenlítéséig a Megrendelő nem jogosu|t a Ten,ezö á|ta| átadotÍ munkarészek
fe1használására.

A teljesítésigazolást a Megrendelő részérő| a kapcsolattaftó személynek kell aláímia. Az igazolásnak
tarta|maznia ke|l a Megrendelő nyilatkozatát a teljesítés elfogadásáról és kötelezettségvál|alást az
igazo|ásban megjelölt tervezési díj határidőre történő kifizetésérol. A fizetés időpondáig a
Megrendelőnek a kiá11ított számla teljes összegét fennálló tartozásként kell elisrnernie.

6. Eevüttműködés:

A szerződő felek a szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint.
folyamatosan együttműködnek. A szerződő felek kölcsönösen kötelesek minden, de elsősorban a
teljesítés eredményességét jelentősen befolyásoló eseményrőlÍ.i$ékoztatni egymást írásban"

Mindkét fé| köteles az esetlegesen felmerü|ő akadályok elhárítása érdekében a saját hatáskörén belül a
szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni a másik fél egyidejű írásbeli értesítése mellett. A
felek a szerzodést csak közös megegyezéssel írásban módosíthatják.

A Megrendelő kijelenti, hogy a jelenleg üzeme|ő szennyvíztisztító telepre hannadik személynek
technológiai-, építészeti és egyéb vonatkozású szabada|om, védettség, vagy kizárolagos jogáról nincs
tudomása, a Tervezőnek ezek vonatkozásában nincs semmilyerr jellegű kötelezettsége' tiltása"
A Megrendelő részéről kapcsolattartó és egyben a teljesítés igazolás kiál|ítására jogosult személy:
Loderer Ferenc (Mobil: 06 70 I 531-2634)
A Tervezo felelős megbízottja: Nagy Gábor (Mobil: 06 30 / 681-2439)

7. FizetésÍ feltéte|ek:

A Tervezo két alkalommal jogosult szám|át benyújtani a Megrendelőnek a munkarészek átadásával
egyidejűleg arész- és végteljesítés igazo|ására vonatkozójegyzőkönyvek birtokában.

A Tervezo az első számla (I. rész-számla) kibocsátására az engedé|yezési tervek KDT-KTVF-re
történt igazo|t |eadását követően, a megrendelői példányok leszállításakor jogosult 1 880 000'- Ft +
Afa értékben. A rnásodik szám|a (Végszám|a)' kibocsátására a kiviteli tervek megrendelő részére
történő leszállításakor jogosu|t 2 100 000,- Ft + Afa értékben.

A számlák kiegyenlítése átutalással történik meg 8 banki napon belü|.

A Megrendelő kijelenti, hogy 1. pontban megjelölt számláján a teljes tervezési díj fedezete
rendelkezésére áll.

A Tervező jogosult előteljesítésre és a teljesítéseket kovetően számla benyújtására.

8. Szerzői iogok:

A jelen szerzodés keretében létrejött dokumentációk a Tervező saját sze]lemi termékei, melyeket a
1999. évi LXXM. törvény a|apján szerzőijog véd. A Tervező jelen szerzódés keretében létrejött
sze||emi termékekre felhasználói jogokat csak korlátozott mértékben biaosít a Megrendelőrrek' A
Megrendelő az elkészült engedél5,ezési tervdokumerrtációkat csak a jelen szerződés tárg1,át képező
engedé|y beszerzésére, a kiviteli terveket pedig a kivitelezési munkák során használhatja fel"

9. Szerződésszegés következménvei :

Amennyiben a szerződés a Tervezótol fiiggetlen okok miatt meglriúsu|, úgy a Tervező jogosult a
munkára fordított költséseinek^ és az elmaradt hasznának leszámlázására.
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Pusztaszabolcs Nagyközség tnkormán},zata * Alba Geotrade Zrt. - Vállalkozási szerződés

A Tervező késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő kötbér érvériyesítésére jogosult, melynek
mértéke napi 1 ,Á.a|apja a késedelemben |évo munkarészek nettó tervezési díja, max. értéke a nettó
tervezési díj 10%.a" Abban az esetben, ha a 6" pontban megjelölt határidők nem a Tervezőnek
felróható okok miatt nern teljesü|nek, úgy a Megrendelőnek kötbér érvényesítésre nincs |ehetősége.

10. Nvilatkozatok:

Míndkét fél kijelenti, hogy

regisarált aláírási joggal rendelkezik, így részérő| aszerződés aláírása jogszerti és éwényes,

más körülmény' amely kedvezotlenül hathat a szerződésben fog1a|tak érvényességére,
te|jesítésére, vagy teljesítési készségére, illetve képességére

Tervező kijelenti. hogy:

társaság, i11ető1eg szakmai képesítésse|, szükséges kamarai tagsággal a|kalmazottai
rendelkeznek.

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy:

pontban meghatározotl módon kézpénzben megfizeti.

1 1. Jogviták rendezése:

Aszerződő felek esetlegesjogvitájukat elsodlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni.
Jelen szerzodésben nem szabálr'ozott kérdésekben a Polsári Tön,énr'könl'r. rendelkezései az
irányadók.
Ezen szerződésből eredő, illetve ezzel összefiiggő vitás kérdés rendezésére a felek alávetik magukat _
hatáskörtől fiigget|enül - a Székesfehérvári Városi Bíróság i||etékességének.
Jelen szerződés 3 példányban készült' melynek 1 példánya a Megrende|őt, 2 példánya pedig a
Tervezot illeti meg. A szerződés 3 db számozott lapból ál|' A szerződő Felek kijelentik, hogy a
szerződést elolvasták, megértették, egyezően értelmeaék, és azt, mint a valósággal és ügyleti
akaratukkal mindenben megegyezőt he|ybenhagyólag cégszerűen írták alá.

,  l r r lI \--
i -' f r " " " " " " " " '
. Megrendelő

Pusztaszabolcs Nagyközség
onkormányzata

ili-tsrr iiÉÜ lRAtj! .i '"|
1, l

MSZ; 200 - 2940 - 008 3t3


