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TERVEZESI SZERZODES
Amely létrejott
egyrészrőlPusztaszabolcsVáros onkormányzata2490Ye\encei u.2 (továbbiakban
Megrendelő),
másrészrőlKRESZ-TERV 2000 Kereskedelmi ésSzolgáltató Kft. (8000 Székesfehérvár,
Tompa
Mihály u.25 sz.) adőszám: 13090197-2-07(továbbiakbanVáttalkozó) között az alábbi feltételekkel:
l. A szerződéstárgya:
Pusztaszabolcs,Gépállomásutca 850 fm, Vörcismafty utca 520 fm, HársÍbutca 280 fm, Szabolcs
liget utca keskeny szakasza,130 fm, Gépállomásutca tör1vonalúszakasza150 fm
* kiviteli tervénekelkészítése'
útakútépítési
éscsapadékvizelvezetésegyesítettengedélyezési
SZJ: 7 112 Mérnöki tevékenvsés.
műszakitervezés
..
2, A terv műszaki tartalma azUT 2-I.20|: 2004,,Közutak tervezése''műszaki előírás,valamint a
19-312008ésa 19-412008árajánlatbanfoglaltak szerint.
A tervek utankénti20 pl.os dokumentá|ásáta tervezésidii tarta|mazza!
3. Tervezésidíj:
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 tervezésidíj nem tarta|mazza!
5. Tervezésihatárido:2008. augusztus21.
6, Fizetésifeitételek:
Szám|ázás a terv átadásakotMegrendelonek,egy összegben teljesítés
igazolás benyújtásával.
7. A Megrendelo által szolgáltatottadatok:hiteles ftildhivatali térképmásolat éstulajdoni lap
másolatok, szomszédosingatlanok tulajdonosainak adatai
8. A Vállalkozó kötelezettségetvállal a2. pontbanmeghatározottvalamennyirészmunka
elvégzésére
szolgáltatja.
éshatáridővel a Megb íző részére
, a rögzített pé|dányszámban
A Vállalkoző a szo|gáltatásta Ptk. 277.5 (1) bekezdésszerinti taftalommalteljesíti.
E szerződésalapján a Vállalkozó a jogszabályok szerint kötelező, az elóíttszakhatóságieloírások'
vállal kötelezettséget'
valamint közszolgáltatő vá||alatoknyilatkozatánakbeszerzésére
9. A Vállalkoző a szerződésben
megjelölt határidő vagy részhatáridoelőtt is teljesíthetés
szám\ázhat.
A Vállalkozo a szerzódésta tervek postáraadásával,vagy közvetlen átadásávalteljesítheti.
teljesítés
eseténnapi 1000Ft kötbértfizet
A Vállalkoző aráróható okból eloálló késedelmes
Megrendelőnek,a kötbérmaximális összege a tervezésidíjmaximum25oÁ.
10. A Megrendelő aszo|gáltatásátvételére
kötelezettségetvállal.
követő 15 banki munkanaponbelül
a teljesítést
A Megrendelő a tervezésimunka ellenértékeként
osz u. l3.)
azoTP ésKereskedelmiBank RT. Közép-DunántúliRégiónál(Székesfehérvár,
vezetett I|736006-20340267 sz. számlájára átutalja,vagy kézpénzbenkifizeti.
megfelelő pénzügyifedezettelrendelkezik.
Megrendeló rögzíti, hogy a tervezésidíj kifizetéséhez
számIájárólátutalással
A számla kifizetésea Megrende\ti.1'/!/.:.€ . (..:.v:1I.16,,|.l.1,t..t,oa9:.c1:5z,
tör1énik.
/'
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számítjafel
Késedelmesfizetéseseténa Vállalkozó a mindenkorijegybanki alapkamatkétszeresét
késedelmikamat címén'
foglaltakatkell
II ' A szerződo felek együttműködésére
a Ptk. 277 s (1) és(3) bekezdésében
alkalmazni.
12. Ha a tervezésimunka a Vállalkozó terhérenem róható' bármely okból nem Íblytathatő,a
a Vállalkozőnak megfizeti.
Megrendelő az addig e|végzett
tervezésimunka ellenér1ékét
],3.Az elkészültterv a Vállalkozó szellemi tulajdona!
A Megrendelő a tervetcsak a szerződésbenmeghatározottcélraésesetbenhasználhatjafel.
A terv módosítása'más irányúfelhasználásacsak a Vállalkozó előzetes írásbelihozzájáru|ása
mellett.
alapján lehetséges
az abbanleírtfeltételekteljesítése
ésannak
14.Kapcsolattartás: A megrendelőkijelölt képviselóje,aki ellenőrzi a munka végrehajtását'
teljesítését
igazo\a.
A vállalkozó teljesjogúképviselője:Fogarasi Gábor ügyvezető, vezető tervező. ( a FejérMegyei
Mérnoki Kamara tagsa,jogosultsága: K2-2 l 07-035 1)
e-mail:kreszterv2O0O@t-online.hu
Tel/Fax:221320-038,
Mobil: 061301413-0286,
A Megrendelőteljesjogúképviselóje:Czompó istván polgármester,
Telefon: 251273-002,251273-036,Fax : 251271 -833,
15. Zárőmegállapodás:
- A Í-eleka szerzódésteljesítése
messzemenőenegyüttműködnek.A teljesítést
érdekében
egyrnástkellő idoben,jogkövetkezményekterhévelértesítik.
befolyásolótényezőkrő1
- Megrendelíí
jogosulta munkákatfigyelemmelkísérni.
alapjánköteles
A terr'ezőkezdeményezése
a konzultációkon' tervbírálatokonésaz elkészültmunkarészekkelkapcsolatbana továbbtervezés
meghatározottidőn belül állást foglalni.
szempondából lényegeskérdésekben
- A szerződésben
a Polgári törvénykönyv azirányadő'
nem szabályozottkérdésekben
- A jelen szerződésnégyeredetipéldánybankészült,melybol három a Megrendelőt,egy pedig a
Vállalkozót illeti.
16,A szerződő felek jelen szerződést- mint akaratukka|egyezőt - helybenhagyólagaláírják'

Kelt:
2008.július9.
Székesfehérvár,
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PusztaszabolcsVáros onkormányzata

Fogarasi Gábor ügyvezető
KRESZ-TERV 2OOOKft.
Vállalkozó

r,jjt, KP,ESZ t-ERv 2ff)0 KFT.
.
I' 8000 5zct.rslehervár,
Tontpatul.u. 25.
A d o s z á n l '13 0 9 0 19 7 - 2 . 0 7
Szánllaszárn11736006-20340267
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