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TERVEZÉsl sZERZÓDÉs
Amely létrejött Nyíradony Város Önkormányzata 4254 Nyíradony Árpád tér
1'sz', mint megrendeló (továbbiakban: Meg[endeló), és az Etalon2000 KFT
44oo Nyiregyháza SzegÍíjutca 54. sz', mint lervezó (a továbbiakban: Tervezó)
között

az alábbi feltételekkel'

A SZERZoDÉS TÁRGYA
1

'

2'

A Tervező Vállalja, hogy elkésziti és a Megrendelónek 10 példányban átadja
a Nyíradony Ady Endre u'472l3 h'l.sz. alatti ingatlanon lévó Volt mozi
épÜletben rendezvényterem kialakÍtásának ill' az épület bowling pá|yáVal
történő bovítéséneképítésiengedélyezési terveit.
A Megrendelő vállalja' hogy a Teryező szerzódésszerű szolgáltatását
átveszi és ezért a szerződésben meghatározott díjat fizeti. Vállalja továbbá,
hogy a tervezéshez szijkséges következőkben felsorolt alapadatokat:
megÍendelő neve, címe' építkezéshelye, helyrajzi száma, rendezési terv
másolata, telekre Vonatkozó elóírások' digitális térképközműVekkel, mely
pontosságát a megrendelő szavatolja, jelen SzerzódéS aláirásáVal
egyidejűleg Tervezó Íendelkezésérebocsátja'
3. A Tervezó a MegbíZóVal munkaközi egyeáetést folytat mindazon
hatósággal, szakhatósággal és közmíjveket üzemelő szervezetekkel'
amelyre ót jogszabály, Valamely hatósági előirás vagy a mUnka jellege
kötelezi-

A FELEK EGYÜTTl\'4ÚKÖDÉSE
szerződő felek kölcsönösen rögzítik' hogy a szerzódés teljesítésében
egyÜttmúködnek' a szerzódés teljesítése érdekében egymást minden
lényeges körÜlményróI tájékoáat]ák.
a
2. TeÍVezó Vállalja' hogy a szerzódésben Íoglaltakon túlmenóen
_
_
szóban, illetve emlékeztetó megkÜldésével
tervezés ál|ásáról
folyamatosan tájékoztatja Me9 rendelőt,
tervezési
amennyiben Megrendeló részérőlúj'
szeÍzódés tárgyát nem képezó igények merÜlnek fel,
azok teljesíthetóségéről, határidó és költséghatásáról B
napon belÜl nyilatkozik.
hogy a reNezó kérésérea teÍVezéshez szÜkséges
vállalja,
3. l\i]egrendeló
iránymutatást megadja és döntést igényló kérdésekben8 napon belül
hivatalosan álláSt Íoglal'
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szeÍződó felek megállapodnak abban, hogy jelen szerzódés

A

módositása csak cégszerű nyilatkozattal történhet'

TELJEsíTÉslHATÁRlDŐK
A Szerződés teljesítésénekhatárideje: 2013'o1'15.
2. Tervezó jogosult a fenti határidő elótt is teljesíteni'
A határidő nem foglalja magába az engedélyezési eljárás idejét' csak a
terveknek a Megrendelő Íelétörténő leszállitását'
1.

A SZERZŐDÉS osszEGE
A tervezési munka díja
AF
27 "/.
Összesen:

i\

785.000,, Ft
21í '950'- Ft'
996.950,- Ft.

A tervezéSi díj nem foglalja magába az egyeztetések során

felmerÜló
illetékek diját' az e|járási dijak Összegét (pl. kéménysepró eljárási díja,
stb-) a talaimechanikai szakvéleményt' Íelvonó tervezését, geodéziai
felmérésdíját, tervezési múVezetés, és az épület kitűzésénekösszegét'

A TELJEsiTÉs ELlsMERÉSE

1. A

2.

szerződésben Válla|t kőtelezettségét a Tervezó a lervdokumentáció 10
példányban történó átadásáVal, teljesit'
A tervezési díj esedékes összegéről a tervdokumentácjó alapján a
Tervezó számlát állít ki' amelynek összegét a Megrendeló a számla
kézhezvételétóIszámított í5 napon beliil tartozik átutalni' Fizelésl
késedelem esetén a Megrendeló késedelmi kamatot tartozik Íizetni'
amelynek összege a mindenkori jegybanki kamat kétszerese'
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Amennyiben a Megrendeló plusz tervpéldányokat igényel, azt a teNező
külön díj ellenében szállítja.

EGYÉB RENDELKEZÉsEK

1. Arervező a Ptk'

jogszavatosságra Vonatkozó szabályai szerint (369-370
s') szavato| azért, hogy az álta|a leszá|lított terveken harmadik
szemé|ynek nincs joga, amely
Megrendeló felhasználói jogát
akadályozná Vagy korlátozná'
A szelzői jog éS a vele szomszédos jogok (szabadalom, újítás)Védelme
alá tartozó szellemi a|kotások tekintetében Szerzodő felek
megállapodnak abban, hogy azokat csak saját Üzleti tevékenysége
kÖrében használhatja fel' nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik
személlyel nem közölheti'
TeNező a szerződéS teIjesítéséhezjogosult alváIlalkozót igénybe Venni'
Előzetes figyelmezetés után a Tervező elállhat a szerzódéstól, ha a
Megrendeló alkalmatlan' célszeÍűtlen Vagy szakszerűtlen utasítást'
illetve állásfoglalást ad a munka Végzésére.
Ha a Megrendelő _ a reNező kívülálló _ bármely ok miatt leállítja Vagy
felíÜggeszti a munkát, és ez az állapot '1 hónapnál tovább tart, a Tervezó
Íelmondhatja a szerzodést és az addig teljesített szolgáltatás pénzbeli
ellenértékétkÖvetelheti. A munka felfÚggesztése és újrainditása esetén a
szerződés Véghatárideje a
felfÜggeszés időtaftamával
meghosszabbodik, és a Íelmerült többletköltségek Megrendelőt terhelik'
Tervezó kÜelenti' hogy rendelkezik
adott tervezési feladat
eIVégzéséhezszÚkséges tervezoi jogosultsággal.
Szerződó ÍeIek a közöttük esetleg felmerüló viták rendezését békésúton
kísérlikmeg' és ennek eredménytelensége esetén a Viták eldöntésére
kjkötik a Nyíregyházi Városi BíróSág kizárólagos illetékességét'
A .ielen szerzódésben nem szabályozott kérdésekben, kÜlönösen a
szerzódésszegés jogköVetkezményei,
szerzódés módosítása és
megszúnésetekintetében
Polgári Törvénykönyv Vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
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