
TERVEZÉSI   SZERZŐDÉS   
 

 

amely  létrejött :   KEREPES VÁROS  ÖNKORMÁNYZA 
                               2144 Kerepes, Vörösmarty u.2., 
Adószám: 15736118-2-13 
Bank:10402142-49545248-56551007 
mint megrendelő - továbbiakban megrendelő - valamint    
 
                               GUZSALY  2008  ÉPITÉSZ  IRODA  KFT.     
                               3100 SALGÓTARJÁN, ERDÉSZ ÚT 12. 
Adószám:           12881855-2-12 
Cégjegyzékszám:   Cg. 12-09-003959 
Bank:   K&H  10400786-07802009-00000000. 
 
mint  vállalkozó - továbbiakban vállalkozó - között, a következőkben részletezett feltételekkel, 
az 1. pontban megjelölt tervezési  munka tárgyában.  
 
1./  Jelen  tervezési  szerződés 

Megrendelő megrendeli, és vállalkozó elvállalja :   
 

kerepesi Meseliget Óvoda (2145 Kerepes, József Attila u.71 - 75) víz elleni szigetelés 
pályázati tervezői anyag elkészítését költségvetéssel 
 
A vállalkozó  kötelezettséget  vállal az 1. pontban meghatározott feladat elvégzésére, melyet 
a vonatkozó pályázatban meghatározott tartalmú terveket, árazott és árazatlan 
költségvetéseket a szabványok, műszaki előírások, szabályzatok betartása mellett, a 
megrendelő jelen szerződésben  foglalt utasításai szerint végzi. 
Építési helyszín : Kerepes József A. u. található óvoda 
 
2./A vállalkozó a terveket, azok teljes elkészülte után dokumentálja,  
 2 pld.   műszaki  tervet dokumentálva + elektronikusan szolgáltat. 
A  tervező a terveket  közvetlenül adja át  Megrendelőnek 
 
3./ Tervezői  díj:  Az építész Kamara díjszámítási rendszere , és Megrendelővel történt 
megegyezés alapján. 
A  vállalkozót  szolgáltatásáért  az alábbi tervezési díj illeti meg : 

 
Tervezési díjak  : 
 
Építész  engedélyezési  tervrész   250.000.-Ft + ÁFA, azaz 
  
250.000 + 67.500 = 317.500 Ft, Háromszáztizenhétezer ötszáz Ft 
 
4./A megrendelő a tervezési díjat  a GUZSALY 2008  ÉPÍTÉSZ IRODA KFT.  K&H BANK Rt. 
10400786-07802009-00000000. sz. bankszámlára történő átutalással egyenlíti ki, a számla 
kézhezvételétől számított 8 napon belül. 
 
5./  Határidő :   Tervdokumentáció készítése:  2018. Április 20.                                    . 
 
Tervező jogosult előzetes teljesítésre. 
 

https://maps.google.com/?q=2145+Kerepes,+J%C3%B3zsef+Attila+u.71+-+75&entry=gmail&source=g
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6./Felek a szerződés teljesítése érdekében együttműködnek. Megrendelő a munkát 
figyelemmel kíséri, ellenőrizheti. A Vállalkozó a Megrendelőt a tervezés meghatározott 
szakaszaiban értesíti, abba konzultatív formában bevonja. 
 
Megrendelő képviselője:     Franka Pál Tibor polgármester   
Vállalkozó  képviselője:       Guzsaly Károly  tervező 
                                             
8./Vállalkozó jogosult a tervezési munkába alvállalkozót bevonni, melynek munkájáért teljes 
felelősséggel tartozik. 
 
9./Amennyiben a Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, vállalkozó köteles 
figyelmeztetéssel élni, ha ennek ellenére ezt fenntartja, ebből eredő kárt maga viseli. 
 
10./Amennyiben a tervek elkészítéséhez a jelen szerződés megkötésekor még nem ismert 
további adatszolgáltatás, vagy közbenső intézkedés válik szükségessé, a megrendelő a 
vállalkozó felhívásától számított 3 napon belül az adatokat a vállalkozó rendelkezésére 
bocsátja, ill. a szükséges intézkedéseket megteszi.  
 
11./Megrendelő elállása esetén a vállalkozót megilleti az elállás bejelentéséig végzett munka 
ellenértéke. 
 
12./ Amennyiben vállalkozó a tervet határidőre nem készíti el, nem jogosult tervezői díjra. 
 
12./ Jelen szerződés írásbeli formában a felek közös akaratával módosítható. 
 
13./A szerződésben és mellékletében nem említett feltételekre nézve a Ptk. rendelkezései és 
az érvényben lévő rendeletek az irányadók. 

14./Felek a későbbiek során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket megegyezés útján 
próbálják rendezni. Amennyiben ez eredménytelen, úgy elismerik a Salgótarján Városi 
Bíróság illetékességét. 
 
Salgótarján, 2018. 04. 13.   
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   KEREPES VÁROS  ÖNKORMÁNYZAT                GUZSALY 2008  ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 
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