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(i. Útenr),ésfelirjításának(II' utem)ten'ezése
épuletbór'ítésének
A,,1lapfonnáturrrban;
a.)
Tanulrnány'terv(r,ázlatten')éslátván1.terv"3 vá|tozatban^
es kozrntípld.ban,
8
a
szakhatoságokkal
b.)
Epítésiengedélyezési
dokumentácio
torténobenyujtással;
hatÓság részére
építési
kezelókkel torténo egyeztetésekkel.
c.)
Kiviteli tervdokumentacioI pld-ban(tartahnazzaa talajmechanikai
árazottés
készítését,
a koztniibekotesek.csatlakozásokten'ezését'),
szakr'élenrén1,
i ki írással.
ár azatlankciltséq\'etés
2. Teryezésidíi
Vál lalko zo áraiánlataszerint:
Ft + AFA
Tanulmányterv(vázlatte.1,)
éSlátvárr1.ten'.180.000..
a.)
720000.-Fr - AFA
b.)
Engedélyezési
ten,:
2 . 1 8 00 0 0 . F- t * A F A
c.)
Kiviteli ten':
Az építési
engedélyezési
eljárás díjaimegrendelotterhelik.
3. Te|iesítéghatáddók
a.)
b')
c.)

2{|a7 decerrrber6.
Tanulrnányterv(vázlatten) és1árn,.'ányterv:
2008. január25.
Engedél.vezési
ten':
2008.rnárcius3 tr.
Kiviteli terv:

4. Fjpetésife|tételek
benyuitására.
kovetoen,kétalkalommaljogosult rész-szánrla
Vállaltriozo a résáeljesitéseket
jogerö're
kovetóen
ernelkedését
engedély
az
építési
A végszárrrla
a kiviteli tervek Í adását.és
n1.rijthatÓbe megrendeló részére.
Megrendeli a szanIaben1ujásátkovetö nyoic naponbeiiil teljesítia kifizetést'
5. Egveztetések
SzerzŐdŐ feiek a kii]onbozo fázisokban a kovetkezok szerint tartanaktervegyeztetést:
Tanulmányterv (vÍalatteiv)éslátván1,ten,: egy alkalommal
a.)
kétalkalommal
Engedélvezési
b.)
terv:
e.gyatrkalomrnal
Kiviteii terv':
c.)

2

6. lueghi su|ás
rneghiusulásaeseténa vállalkazo a tervezésidÍj 50 százalékának
A szerzodéstel.jesítésének
megfelelo meghiusulásikotbértkotelesfizetni megrendelonek.
meghiusultnakkell tekinteni,ha 2008 április 30-ígnem torténikÍnegaZ
teliesítését
A sz,erzodés
illetve ha a 3.c ) pontbanrogzítetthatáridoignem kesziilnek el a
engedélyjogerosítése,
építési
kiviteli tervek
7. Szerzód ésmÓc|osítása
írásbanmÓdosítha!ák
Szerzodo felek a szerzodéstcsak kozos megegYezéssel,
kell alkalrnazni.
a Ptk rendelkezéseit
A szerz}desbennem szabályozottkérdésekben
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