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PuszÍaszabolcs
Nag),községÖnkonnányzata- Alba GeotradeZft. - T.ervezési
szerződés

TERVEZESI SZERZODES
mely létrejöttPusztaszabolcsNagyközség onkormányzaÍa(24,90Pusztaszabolcs,Velencei u' 2"),mint
Megrendelő ésaz Alba GeotradeZrt. (8000 Székesfehérryár,
ovoda u. 2'), mint Tervező kört az a|ább
megjelölt helyen,időben ésfeltéte|ekkeI
1. Megrende|ő adatai:

PusztaszabolcsNagyközség 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
-153ó1844-00000000
Bankszámlaszám: l 1./36037
Képvise|i:Czompó István polgármester

2. Tervez(i adatai:

ALBA GEOTRADE Fovállalkoző,Tervező ésFöldmérő Rt.
8000 Székesfehérvár,
ovoda u. 2.
(22)
Tel/fax: 06
51 I 150;06 (22)511 - 152
Adószám: 11455796-2-07
Cégjegyzékszám:07 -10-00120 1
: UniCred it Bank Zrt.
Szám|avezető pénzintézet
Bankszámlaszám:10918001-00000036-70280008
Képvise|i: Fülöp Ferenc v ezérigazgatő

3. Szerződéstárgva:

A meg|ér,ő, üzemelő szenn1víztisaító telep techno|ógiai
feiülr.izsgálata a|apján a szükséges technolósiai" gépészeti
beavatkozások megtervezése,melyek cé|jaa tisaítási hatásfok
növelése, i1letve a szükséges építészetiáta|akításoktervezése.
Vízjogi létesítésiengedé|yezésitervdokumentáció készítése,a
tervek engedélyezésieljárásra töfténő benyújtása,az engedély
kiadásátkövetően kiViteli tervdokumentációelkészítése
méret-,és
mennyiségszámitássa|, költségvetés kiírással és tervezoi
költségbecsléssel
a Tewező 2008. ápri1is10-énkelt, K-08-0487/A962 ikt, szám,(láraján|atábanfogla|tak szerint.

4. Tervezésidíi:

Kiviteli tervkészítése:
Nettó tervezésdíj összesen:
+20% Afa
Bruttó tervezésdíj összesen:
azaz br uttő négym i l l i ó -h étszázhetvenhatezer fo ri nt

I 880000Ft
2 100000Ft
3 980000Fr
796 000 Ft
4 776 000 Ft

A tervezésidíj nern tartalmazza az engedélyezési
eljárás díját, a
földhivatali adatszolgáltatásokköltségét'azok díja a Megrendelőt
terhelik.
5. Teliesítés:
A Tervező a dokumentációt 2008. augusztus 3l.-ig köteles benyújtaniengedé|1,ezésre.
A szerzódő
felek az tekirrtik rész-te|jesítésnek,
lra a Tervező az engedélyezési
tervdokumerrtációta Megrendelő
részére
4 p|d-banátadta,valamint rnelléke|tea KDT KTVF-hez íft kiküldo |evé|rnásolatát"A kiviteli
terveketa Tervező 4 p|d.-bankészítiel ésadja át a Megrendelőnek2008.novenrber30-ig"
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- Alba GeotradeZrt.- Vállalkozásiszerződés
Pusztaszabolcs
Nagykozség
tnkormán}izata
Az átadás-áNétela Megrendelő székhelyéntöfténik (2490 Pusztaszabo|cs' Velencei u. 2.) a
jogosu|t szemé|yek
jelenlétébenátadás-átyéÍ"elijegyzőkönyv
kapcsolattartásra
f"e|véte|e
meIlett.
A munkarészekátadásáracsak a te|jesítésigazo|ás
tör1énö a|áírásávalegyidejűleg
Megrendelo részérő|
kerülhet sor' A Megrende|őnekátadottmunkarészekrnindaddigaTervező tulajdonátképezik,amígaz
esedékestervezésidíj teljes mértékben
kiegyenlítésrenem került a Megrendelő részéről"A számlák
maradéktalankiegyenlítéséiga Megrendelő nem jogosu|t a Ten,ezö á|ta| átadotÍmunkarészek
fe1használására.
A teljesítésigazolást
a Megrendelő részérő|a kapcsolattaftószemélynekkell aláímia.Az igazolásnak
tarta|mazniake|l a Megrendelő nyilatkozatát a teljesítéselfogadásáról és kötelezettségvál|alástaz
igazo|ásban megjelölt tervezési díj határidőre történő kifizetésérol.A fizetés időpondáig a
Megrendelőnek a kiá11ított
számla teljes összegétfennálló tartozáskéntkell elisrnernie.
6. Eevüttműködés:
A szerződő felek a szerződésbenfoglaltak maradéktalanmegvalósításaérdekébenszükségszerint.
folyamatosan együttműködnek. A szerződő felek kölcsönösen kötelesek minden, de elsősorban a
jelentősen befolyásoló eseményrőlÍ.i$ékoztatni
teljesítés
eredményességét
egymást írásban"
Mindkét fé|köteles az esetlegesenfelmerü|ő akadályok elhárításaérdekében
a saját hatáskörénbelül a
szükségesintézkedéseket
haladéktalanulmegtenni a másik fél egyidejű írásbeli értesítése
mellett. A
felek a szerzodéstcsak közös megegyezésselírásbanmódosíthatják.
A Megrendelő kijelenti, hogy a jelenleg üzeme|ő szennyvíztisztítótelepre hannadik személynek
technológiai-, építészeti
vagy kizárolagos jogáról nincs
ésegyébvonatkozásúszabada|om,védettség,
jellegű kötelezettsége'
tudomása,a Tervezőnekezek vonatkozásábannincs semmilyerr
tiltása"
A Megrendelő részérőlkapcsolattartó és egyben a teljesítésigazolás kiál|ításárajogosult személy:
Loderer Ferenc (Mobil: 06 70 I 531-2634)
A Tervezofelelős megbízottja:
Nagy Gábor (Mobil: 06 30 / 681-2439)
7. FizetésÍfeltéte|ek:
A Tervezo két alkalommal jogosult szám|átbenyújtania Megrendelőnek a munkarészekátadásával
egyidejűlegarész-ésvégteljesítés
igazo|ásáravonatkozójegyzőkönyvekbirtokában.
A Tervezo az első számla (I. rész-számla)kibocsátására az engedé|yezési
tervek KDT-KTVF-re
történt igazo|t |eadásátkövetően, a megrendelői példányokleszállításakorjogosult 1 880 000'- Ft +
Afa értékben.A rnásodik szám|a (Végszám|a)'kibocsátására a kiviteli tervek megrendelő részére
jogosu|t2 100 000,-Ft + Afa értékben.
történőleszállításakor
A számlák kiegyenlítése
átutalássaltörténik meg 8 banki napon belü|.
A Megrendelő kijelenti, hogy 1. pontban megjelölt számláján a teljes tervezési díj fedezete
rendelkezésére
áll.
jogosult
A Tervező
előteljesítésre
ésa teljesítéseket
kovetően számla benyújtására.
8. Szerzői iogok:
A jelen szerzodéskeretébenlétrejött dokumentációk a Tervező saját sze]lemi termékei,melyeket a
1999. évi LXXM. törvény a|apján szerzőijog véd. A Tervező jelen szerzódéskeretébenlétrejött
sze||emi termékekrefelhasználói jogokat csak korlátozott mértékbenbiaosít a Megrendelőrrek' A
Megrendelő az elkészült engedél5,ezési
tervdokumerrtációkatcsak a jelen szerződéstárg1,átképező
engedé|y
beszerzésére,
a kiviteli terveketpedig a kivitelezésimunkák soránhasználhatjafel"
9. Szerződésszegés
következménvei :
Amennyiben a szerződésa Tervezótol fiiggetlen okok miatt meglriúsu|,úgy a Tervező jogosult a
munkára fordítottköltséseinek^ésaz elmaradthasznánakleszámlázására.
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* Alba GeotradeZrt.- Vállalkozásiszerződés
Pusztaszabolcs
Nagyközségtnkormán},zata
jogosult, melynek
A Tervező késedelmesteljesítéseeseténa Megrendelő kötbér érvériyesítésére
mértékenapi 1 ,Á.a|apja a késedelemben|évomunkarészeknettó tervezésidíja,max. értékea nettó
tervezésidíj 10%.a" Abban az esetben, ha a 6" pontban megjelölt határidők nem a Tervezőnek
felróható okok miatt nernteljesü|nek,úgya Megrendelőnek kötbér érvényesítésre
nincs |ehetősége.
10. Nvilatkozatok:
Míndkétfélkijelenti,hogy

regisarált aláírásijoggal rendelkezik,ígyrészérő|
aszerződésaláírásajogszertiéséwényes,
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 kötelezettségetvállal arra,hogy:
pontbanmeghatározotlmódon kézpénzben
megfizeti.

1 1. Jogviták rendezése:
Aszerződő felek esetlegesjogvitájukat
elsodlegesenbékés
úton,tárgyalásokútjánkívánjákrendezni.
Jelen szerzodésbennem szabálr'ozott kérdésekbena Polsári Tön,énr'könl'r. rendelkezéseiaz
irányadók.
Ezen szerződésbőleredő, illetve ezzel összefiiggő vitás kérdésrendezésére
a felek alávetik magukat_
hatáskörtől fiigget|enül a Székesfehérvári
Városi Bíróság i||etékességének.
Jelen szerződés 3 példánybankészült' melynek 1 példánya a Megrende|őt, 2 példánya pedig a
Tervezot illeti meg. A szerződés3 db számozott lapból ál|' A szerződő Felek kijelentik, hogy a
szerződéstelolvasták, megértették,egyezően értelmeaék,és azt, mint a valósággal és ügyleti
akaratukkalmindenbenmegegyezőthe|ybenhagyólagcégszerűenírtákalá.
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Megrendelő
PusztaszabolcsNagyközség
onkormányzata
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