
Egyszerűsített tervezési szerződés tervezet

Amely létrejött egyrészről az

Cég neve: GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Székhely: 2483 Gárdony Szabadság u. 20-22.
Cégjegyzékszám:
Adószám: 15727392-2-07
Bankszámlaszám:
Képviseli: Tóth István Polgármester
Mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

Másrészről a

Cég neve: KŐ-FA-L.A.T Kft.
Székhely: 8095 Pákozd, Akácfa u.8.
Cégjegyzékszám: 07-09-008006
Adószám: 12683475-2-07
Bankszámlaszám: 11101002-12683475-01000003
Képviseli: Szabó László ügyvezető
Mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó)

1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi tervezési

munkák elvégzését:

Gárdony Napsugár Strand Hrsz.: 5426/4 területen meglévő öltöző és
napozóterasz épület bontási tervének elkészítése (figyelemmel a 2021 / 08-
25-Bontás. számú ajánlatra).

A tervezési tevékenység besorolása: TESZOR: 71.11

2. Vállalkozó az alábbi ütemezés szerint teljesíti a tervezési munkát:

Bontási terv tartószerkezeti szakértői tervfejezettel: Megrendelő által írásban

történő megrendeléstől számított 15 nap.

Vállalkozó a megrendelés kézhezvételének napján írásban tájékoztatja

Megrendelőt a megrendeléshez igazodó pontos határidőről.

A tervezési feladat során elő kell állítani mindazon terveket, egyéb

dokumentumokat, melyek a 253/1997. (XII.20.) sz. kormányrendelettel

közzétett OTÉK, az 54/2014. (XII. 6.)  BM. sz. rendelettel közzétett OTSZ

előírásait, a 312/2012 (XI.8) Korm. rendeletben előírt tartalmi követelményeket

és formai előírásokat valamint a települési Önkormányzat Képviselő-testülete

által elfogadott Helyi Építési Szabályzat előírásait, az épített környezet

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Étv.) vagy e törvény



felhatalmazása alapján kiadott egyéb jogszabály a bontási dokumentációhoz

előír, így a tervezési feladat különösen az alábbi tervfejezeteket tartalmazza:

- Építész tervek - Statikai tervfejezet

Felek az Étv. 32/A. § b) pontjára tekintettel kikötik, hogy Vállalkozó a tervezési feladat

ellátásához Megrendelő részére történő írásbeli tájékoztatása mellett – de minden

megkötés nélkül – vehet igénybe tervezői jogosultsággal rendelkező társtervezőt és

szakági tervezőt, azonban azok költségeit és díjait maga viseli.

3. Vállalkozó a 2. pontban meghatározott tervfejezeteket a Megrendelő által

igényelt, szükséges példányszámban (1 nyomtatott és 1 elektronikus

adathordozón – cd-n vagy dvd-n átadott példány) a 2. pontban meghatározott

időpontig Megrendelő számára átadja.

4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezési munkát a tervezésre

vonatkozó normák, előírások és szakmai követelmények és gyakorlatok szerint

végzi.

5. Vállalkozó kijelenti, hogy a tervezési munka elvégzéséhez szükséges – a

jogszabályoknak megfelelő – tervezővel rendelkezik, vagy a jogszabályok

szerinti altervezőt vesz igénybe, melynek munkájáért felelősséget vállal.

Vállalkozót jelen szerződés 1. pontjában meghatározott munkáért összesen

750.000,- Ft + ÁFA, azaz hétszázötvenezer forint plusz általános forgalmi adó

(a díj 27 %-a 202.500 azaz kettőszázkettőezerötszáz forint ) díjazás illeti.

6. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy Vállalkozó által a jelen szerződés

rendelkezései szerint kiállított számláit a kézhezvételtől számított 8 napon belül

az alábbiak alapján, a számlán megadott bankszámla számra átutalással

megfizeti:

- a teljes tervezői díj a tervdokumentációk leadása után.

7. Abban az esetben, ha Megrendelő a szerződéstől eláll, a megrendelés tárgyát

egészében megváltoztatja, a szerződést felmondja, vagy a tervezői munkát

Vállalkozótól független okokból szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi

tevékenységének ellenértékét (esetleges kárát) a készültségi fok alapján

elszámolni.



8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a 2013. évi V.

törvény (Ptk.), a szerzői jogokra vonatkozóan az 1999.évi LXXVI. törvény

rendelkezései irányadók.

9. Jelen szerződés módosítása és kiegészítése hatályosan csak írásban és

mindkét fél cégszerű aláírásával ellátva történhet.

10.Megrendelő kötelezi magát, hogy a tervezői tevékenység elvégzéséhez

szükséges adatokat, iratokat Vállalkozó részére átadja. Vállalkozó

kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott adatokat, információkat bizalmasan

kezeli, azokat harmadik félnek nem adja át.

Felek megállapodnak továbbá abban, hogy jelen szerződésből eredő vitákat békés

úton rendezik.

Ennek eredménytelensége esetén a Felek a Ptk. általános szabályai szerint járnak el.

A Felek e szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kölcsönösen

elfogadták és cégjegyzésre jogosult képviselőjük útján aláírták.

Kelt: Gárdony, 2021. ……. ...

………………………….... ……………………………..

A Vállalkozó képviseletében A Megrendelő képviseletében


