
1. Megbízó:

TERVEZESI SZ'ERZODES

Kalocsa Város Önkormán yzata
6300 Kalocsa, Szent István király út 35.
képviselőj e : Török Gusztáv Andor polgármester
tel.: 06-781462-362
email : muszak@kalocsa.hu

C.S.Ő. Építésziroda Kft.
7633 Pécs, Endresz György utca 13.
képviselője: dr. Kondor Tamás ugyvezető igazgatő,
tel.: +36 101315-6897
email: csokft@gmail.com
Levelezési címllroda címe: 7633 Pécs, Endresz György utca 13.

2.Megbízottz

3.N{egblzás tárgya: 3.1 Megnevezés:
Kalocsa, Hunyadi utca82. szám alatti ingatlan, mint közösségiház fejlesztése.
(6300 Kalocsa, Hunyadi utca 82. HRSZ.: 514.)
DAOP-4. 1 .3 I C-09 -2009-0007

3.2 Meghatározás:
Az engedélyes tervek, valamint a Kiskőrös Város Jegyzője által 3320-512009 számon
kiadott jogerős építési engedély alapján Kalocsa, Hunyadi utca 82. szám a|att, 5l4 Í^rsz.

cca. 500 m2 alaptetületű épület és az udvari rész rekonstrukciós és fejlesztési munkáira
vonatkozó kiviteli tervek elkészítése.
A beavatkozás során tartószerkezeti-, elektromos-' épületgépészeti (flítés, víz, szennyvíz)
átalakítások is tervezettek.

3.3 Korábban keletk ezett határ ozatz
I. fokú építési hatóság által kiadott 3320-512009 számu építési engedély

4. A kiviteli tervdokumentáció megbízást képező részeinek tételes felsorolása:

- Építész kiviteli tervdokumentáció
- Statikus kiviteli tervdokumentáció
- Gépész kiviteli tervdokumentáció
- Villamos kiviteli tervdokumentáció
- Gyengeáramú tervdokumentáció
- Energetikai munkarész
-T.úzvédeImi fejezet
- Arazott l árazatlan költségvetési kiírás
- Munkavédelemi tervfejezet
- Szakhatósági és közmű egyeztetetések

5. A vállalás teljesítésének határideje:2010. május 25.

Oldal:1. l2



6. Vállalt mennyiség: 1 eredeti-| 7 másolati papíralapú példány és 5 db digitális tervpéldány

7. Vállalási ár: 1.480.000 ft + 25% Afa (370.000 ft) : 1.850.000 ft
(azaz bruttő e gymi 1 l i ó - n y olc százótv enezer fo rint)

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Megegyezés szerint 1 db végszámla kerül benyújtásra a szerzódésben megfo galmazott
határidő teljesítésekor. Kiegyenlítése a kiviteli tervdokumentáció szállításakor kiállított
teljesítés igazolás alapján benyújtott számla kiállítását követő 30 naptári napon belül'
átutalással történik.

Megbízott bankja:
Megbízott bankszáml aszáma;

Késedelmi kötbér:
Meghiúsulási kötbér:

Mohács és Vidéke Takarékszovetkezet
s0400 1 13 -I r01 927 1 -00000000

napi 10.000 Ft
A vállalási ár l}oÁ-a - A szerződéSkötéStől számított
7 naptárt napon belül *

9. Egyéb:

* megjegyzés: A szerződéSkötéstől számított 7 naptári napon belül a vállalási ár 10%o-a a
meghiúsulási kötbér. Ezen időintervallumon felüli meghiúsulás esetén a Megbizottat
megilleti az addig elvégzett munkájának ellenértéke, kivéve, ha a meghiúsulás neki
felróható okból következik be.

A Megbízott áItaI száIlitott tervdokumentációban foglalt műszaki megoldás a Megbízott
és altervezőinek szellemi terméke, azt a Megbíző a tervezési dl1 megfizetését követően
egy alkalommal' a szerződésben foglalt cél érdekében hasznáIhatja fel.
Megváltoztatásához a Megbízott előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Ismételt
felhasználáséúloz vagy más által történő továbbtervezéshez történt hozzá1árulása esetén, a
Megbízottat külön megállapodás szerinti díj illeti meg.

A Megbízott kötelezi magát, hogy a közbeszerzési eljárás lezárásáig, mint egyezteto
partner a Megbíző rendelkezésére áll.

A jelen szerződésben nem szabáÍyozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv más
hatál yo s j o gszab ályo k re nd e l k e zé s et az ir ány adők.

Jelen szetződés csak írásban' mindkét fé]r aláírásával módosítható.
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