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mely létrejott egyfe|ő|
Pusztaszabolcs Nagtkiiuégi onko rmónyzat
székhe|ye.
2490 Pusztaszabolcs, YelenceÍút2.
15361844-2-07
adőszáma.
képviselője:
Czompó Istvúnpolgúrmester
mint megrendelő,
másfelól
ÉdesGergely
Horvát Istvdn u. 20.
székhelye.
Székesfehérvdr,
vállalkozói i gazolviny száma.
14855i 3 4
6s3I 0290-2-27
adószáma
mint vállalkozó k<izÖttaz a|ábbi tarta|ommal ésfeltételekkel.
1. A munka megnevezése
Pusáaszabolcs'Adonyi út51. sz' a|atti,1|1212.hrsz-úingatlanonlévőépületbena Csa|ádsegítő
és Gyermekjó|éti SzolgáIat három szakmai egysége(nappali e||rítástnyújtó, 20 férőhelyes
időskoruak klubja, családsegítés,
gyermekjólétiszolgálat)e|helyezésének
tervezésea kovetkezők
szerint.
(a tervezésiprogram pontosításaaz
a.)
Építésiengedélyezési
dokumentáció készítése
igények figyelembevételével;helyszíni bejárás' a meglévő éptilet felmérése,előzetes
hatósági és szakhatósági egyeáetések; a tervdokumentáció tarta|mazza a hatósági
eljáráshoz szükséges teljes dokumentaciót, szakági és ktizmű egyeáetésekkel,
műleírásokkal, sámítasokkal, tervekkel), a hatósági eljáráshoz szi.rkséges
példányszámban,papíronéselektronikus formában.
Kiviteti tervdokumentáció készítése8 pld-ban (az engedélyezésitervnek
b.)
megfe|előenkido|gozott,a megva|ósitáshozszükséges'valamennyi kiviteli terv, árazott
ésárazat|antervezői ktiltségvetés,
sztikségeseténtúzje|zőhá|ózat tervezése).
Amennyiben a Megrende|ő a fenti peldányszámokon feltil továbbiakat igónyel, iryy azokat
bocsátja.
15.000'-Ft + AFA összegű kü|on térítés
ellenébenVállalkozó rendelkezésére
2. A teliesítésmódia
az átvétel
A Vállalkozó a terveket kÖzvetlentil a Megrendelő székhelyéretÖrténókézbesitésse|,
ésaz elfogadás igazo|ásával teljesíti.
A felek a postai feladást kizárják.
3. A teliesítéshe|ve
ttirténik.
A teljesítés
a Megrendelő székhelyén
a 2. pont szerinti ktizvetlen kézbesítéssel

4. Tervezésidíi
Vál Ialkozó áraján|ataszerint:

Ft + AFA
1.280.000.-

A tervezésidíj megfizetéseaz alábbi megosztás szerint torténik.

Ft + AFA
a.). rész-szám|a 590.000._
p.t+ ÁpR
b.)végszámla: 690.000.A tervezésidíj nem foglalja magábana jogszabály alapján fizetendő díjakat,illetékeket.

5. Fizetési feltételek
5' 1. A tervezésidíj megf,rzetése
kétrész|etben
esedékesaz alábbiak szerint:
5.2 Vállalkoző az |.a) pont szerinti engedélyezési.tervnek
a Megrendelő részére
történó átzdását
éselfogadásátktivetőenjogosult 590.000,-Ft + AFA Összegű rész-szám|abenyújtására.
5.3. A 690.000,- Ft + AFA Összegűvégszámlaaz |.b) pont szerinti kivite|i tervek átadását éS
elfogadasát kÖvetően nyujtható be Megrendeló részére.
5.4. Megrendeló a szám|abenyújásátkÖvető nyolc napon belül átutalássalteljesítia kifizetésta
Vállalkozó által megje|tilt banksz ámlára.
5.5. Amennyiben a tervek benyújtásátkovetően az illetékes hatóság hiánypótlást ír elő" a
hiánypotlási felhívásban megjelo|t előirásokat - amennyiben azok a 1e|enszerzódéstárgykÖrébe
tartoznak - a Válla|kozó külon dijazás felszámítása nólktil te|jesíti.
5.6. Amennyiben a Megrendelő a rész.számla Összegétnem teljesítenéhatáridőre, űgy a
Vállalkozó jogosult a kiviteli terveket visszatartani mindaddig, amíg az e|ső ütem szerinti
ki fi zetésrószéremegtÖrténi
k.
6. Fe|ek ioeai éskiite|ezettségei
6,l . A Vállalkozó ktiteles az 1' pontbanmegielolt dokumentumokataz épitésiengedélyezéshez,
valamint a kivite|ezéshez alkalmas állapotban és a megfelelő példánysámban legkésőbba 7.
pontbanmegelölt határidőkig a Megrende|őrendelkezésére
bocsátani.
6.2. A Megrendelő koteles a Vál|alkozónak a feladat teljesítéséhez
szükségesadatokat,iratokat,
illetve információkat megadni, valamint szükség esetén a tervek elkészítóséhezszükséges
egyeztetéscéljából a Vállalkozó rendelkezésére
ál|ni.
ó.3. Amennyiben a Megrende|ó az adatszo|gáltatásivagy egyeáetésiköte|ezettségét
nem'
0 vagy nem megfelelően teljesíti,a Vál|alkozó a te|jesítést
felfuggesztheti'Ebben az esetbena
felfüggesztésmiatt bekovetkező esetlegeskésedelemért
a Vá||alkozó felelósséggelnem tartozik,
vele szembenezen okból kifolyólag hátrányosjogkövetkezmények nern alkalmazhatók.
6.4. A Vállalkozó k<itelesa Megrendelőt minden olyan k<iru|ményről
haladéktalanulértesíteni'
ame|y az 1. pont szerinti tervek elkészitését,
illetve azakmegva|ósulását befolyásolja. Igy p|.
kÖteles a Megrendelő figyelmét felhívni az épu|et statikai tulajdonságaira, a terv szerint
beépítendóanyagok minőségeéskoltségektiztltti Összefiiggésekre.

7. Teliesítési
határidők
a.)
b.)

Engedélyezési
terv
Kiviteli terv:

2008.március3l .
2008.májusl6'

A Vállalkozó ezen határidőkt'nbelul jogosult előteljesítésre'
a Megrende|őaz e|őteljesítést
elfogadja.
8. Eeveztetések
Szerződő folek a kül<inbciző tervezési fázisokban a szükség szerint tartanak tervegyeztetóst.
Megrendelő kijelenti' hogy nem állnak rendelkezésére
az épületbelső éskülső k<izműtervei.

9. Késede|em
9 1. Ha a Vállalkozó - neki felróható okból - a jelen szerzódésbenmegállapítotthataridőben
nem adja át a tervdokumentációkat a Megrendelő részére,késedelembeesik' és koteles a
késedelemminden napjára 10.000,- Ft-ot, kotbérkénta Megrendelőnek megfizetni. 30 napot
meghaladó késedelemeseténa Megrendelő jogosult a szerzódéstő|egyoldalúanelállni.
9.2' Ha a Vállalkoző az 1.a) pont szerinti építésiengedélyezésiterveket határidőn belul
sza|gá|tatta.Megrende|ő az előzóek szerinti elállási jogát csak az 1.b) pont szerinti kiviteli
tervekre vonatkozóan gyakorolhatja.
9.3. A Vállalkozót a 5.6. pontban szabá|yozottakszerint - a részszám|akésedelmesteljesitése
esetére - megillető visszatartási jog gyakor|ása, valamint a 6.3. pont szerinti teljesítés
felfüggesztésénekesete kizárja a Megrendeló késede|mikŐtberre vonatkozo jogát ésaz elállási
jogát.
10. Megszűnés
A Szerztídő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéstől való indoko|ás nélktili
(objektív) elállás, illetve a szerződés indokolás nélkuli felmondiísánakjogát kÖ|csÖnösen
kizárják.
l l. Fe|e|őssée
A Vállalkozó felelÓsségge|tartozik azért,bagy az álta|a szo|gá|tatotttervdokumentaciók mind
formailag, mind tartalmilag megfeleljenek a vonatkozó jagszabályi és hatósági előírásoknak'
illetve, hogy a|kalmasak legyenek a szükségeshatósági engedélyekkiadására, a kivitelezésre,
valamint a tervdokumentációk a|apján megvalósuló |étesítményalkalmas legyen a
rendeItetésszerű haszná|atraA Vá|lalkozó nem fe|e| az építésügyiengedé|yezésieljárás rajta kívtil álló okból t<irténó
eset|egese]húzódásáért,
illetőleg ennek kÖvetkezményeiért.
12. Joei oltalom
A Szerződő Felek rogzitik, hogy a jelen szerződésalapján elkészti|őtervdokumentációk,továbbá
az azokban megva|ósított,jogi o|talmat é|vező megoldások feletti teljes és kizárólagos
rendelkezésijog a Vállalkozót illeti meg tekintettel ana, hogy azok a Vállalkozó szellemi
termékei.
A Megrendelő jelen szerződéssela tervdokumentációk egyszeri felhasználásijogát szereztemeg
- beleértvea részleteketis - és azt a jelen szerződésbenrögzített cél megvalósitására, az itt
megje|o|thelyen használhatjafe|.
13. Szerződésmódosítása
Szerzódő felek a szerződéstcsak ktiztis megegyezóssel,írásbanmódosíthatják.
A szerződésbennem szabá|vozottkérdésekben
a Ptk. rendelkezéseitkell alkalmazni'
Je|en szerződésta felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt, joaáhagyó|ag iqák a|á.

Pusztaszabo|cs'
2008.március3.
Megrende|ő
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