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Amely létrejött Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, (5666 Medgyesegyháza, Kossuth i

tér 1. adószáma: |5725ZII-1,-04, törzskönyvi azonosítő:725217, bankszámlaszáma;
II733I37 -l5344083-00000000 kópviseli: Ruck Márton polgármester), mint
megrendelő - a továbbiakban Megrendelő -
másrészről

,,Csaba" Konzorcium Békéscsaba, képviseletében konzorcium vezető OPTIMUNKA Bt.
(székhely: Békéscsaba, Felső Körös sor 9/c, adőszám:20214047-3-04 cg,szám 04-06-005483
képviseli: Csabánó Deak Etelka izletvezető) mint tervező - a továbbiakban: Tewező - között
az a|ább i feltételekkel :

A Konzorcium tagjai:
OPTIMUNKA Bt. Békéscsaba, Felső Körös sor 9/c Adószám: 20214047-3-04
PIRCAD Kft Békéscsaba, Derkovits sor 16Adószám: 1334444I-2-04

1. Tervező vállalja Megrendelő áItal I72l2Ot2. (IX.25) Kt. ésI73l20L2. (IX.25) Kt. számú
határozatokban foglalt tartalommal és a határozat mellékletét képező tömbökre kiterjedően a
Szabályozási Terv és a Helyi Epítési SzabáIyzat módosítását, illetve sztikség esetén a
Településs zerkezeti Terv módosításának elkészítését.

2, A Megrendelő vállalja:
. a szabáIyozási terv készítésével kapcsolatos döntések meghozatalát a teruezés

folyamatában,
r §ondoskodik a településfejlesztési döntés meghozataláról és a településíejlesztési

koncepció kie gészítés ér ől 20 12. október 3 I - ig,
o szolgáItatja a Tervező felé a két telektömb állami térképének frissített digitális

adatait dxf formátumban 2012. október 3í-ig,
. átadia az 1997. évi LXXVilI. tv. 9. § (2) bekezdésében meghatározott előzetes

véleményeket,
. az 1997. évi LXXVIII. tv. 9, § (3) bekezdése szerinti érdekelteknek

véleményezésre megküldi a terveket,
o szükség esetén az 1997. évi LXXVIII. tv. 9. § (4) bekezdése szerinti egyeztető

tfugyalást hív össze,
. az egyeztető tárgyalás után a terveket a lakosság számátaközzéteszi,
o terveket megktildi az állami főépítésznek az 1997. évi LXXVilI. tv. 9. § (6)

bekezdése szerinti véleménye zésre.

3. A Tervező váIlalja. hogy:
o a terveket a Megrendelő által meghatározott műszaki tartalommal készíti el,
. a tervdokumentációt a szerződés létrejöttekor hatályban lévő, tervezésre vonatkozó

előírások figyelembe vételével (Etv., OTÉK stb.), a megoldás módját speciálisan
szabá|yoző előírásoknak (kötelező érvényű szabványok) megfelelően készíti el,

. a terveket digitális feldolgozással készíti,

. a tervezés kiilönböző fázisaiban a terveket sziikséges pé|dányszámban részben
papíralapon (minimum 2 pld.), és CD-n Pdf formátumban (minimum 2 példányban)
szállítja le,
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az 7997,évi LXXVIII. tv. 9. § (3) a"U]raer"szerinti egyeztetésíe kész dokumentációt
20 12. december 1, 4. - tg leszállítj a,

az egyeztetés eredmónyét és a lakossági véleményeket a terveken átvezeti,
a rtÉSZ képviselő-testületi jóváhagyása után a terveket 2 példányt" papíralapon és 2
példánlt CD-n Pdf formáttrmban leszállít.

4. A szerződés teljesítésének véghatárideje, a tervek megadott példányszámban történő leadása a

aÉSZképviselő-testületi j óváhagyását követő 8 napon belül.

5. A szerződő felek által kölcsönösen elfogadott tervezési dű 900.000,- FI+ÁFA, azaz
Kilencszázezer forint + ÁFA, mely csak előre nem várható ktilönleges hatósági igények
esetén növelhető.

6. A teljesítés alapján a Konzorcium tagjai számlák benffitására, összességében a megadott
értékig az a|ábbiak szerint jogosultak:

AzEtv.9. § (3) bekezdésben foglaltak szerinti egyeztetési anyag elkészítése után:

600.000.- Ft + ÁFA összeg erejéig,
AzÉtv.9. §.(6) bekezdésben foglaltak szerinti egyeztetési anyag elkészítése után:

150.000.- Ft + ÁFA, összeg erejéig,
e WÉSZképviselő-testiilet által történő elfogadtatását követően:
150.000.- Ft + AFA, összeg erejéig,

A számlák kiegyenlítése a teljesítés igazolását követő 8 napon beltil banki átutalással történik.

7. A szerződő felek kölcsönösen rögzítk, hogy a szeruődés teljesítésében együttműködnek, a

szeruődés teljesítése érdekében egymást minden lényeges körülményrőI tájékoztatják.

A Tervező a szerződés szerinti dokumentációkat a tetyezés időszakában hatályban lévő
jogszabályok, hatósági előírások, műszaki előírások, szabványok, szakmai követelmények
figyelembe vételével készíti el.

A Tervező kötelezettsége mtndazon hatóságokkal és szakhatóságokkal, valamint közműveket
ilzemeltető szervezetekkel a munkaközi egyeztetés lefolytatása, amelyre őt jogszabály,
hatósági előírás vagy a munka jellege kötelezi.

A szerződésben nem szabáIyozotJ kérdések tekintetében a Ptk. és a vonatk ozó jogszabályok
rendelkezé sei az irányadók.

Felek jelen megállapodást elolvasás és megértést követően, mint akaratukkal mindenben
mege gy ezőt helyb enhagyól ag aláírj ák.

Medgyeseg yháza, 2012. október 9.
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,,Csaba" Konzorcium
képviseletében

:'

' .--,.._:l: ,.r._-i*-=

* .4-,-.-!.

CPTIMT_TI.II(A BT.
Éoutet- és iertitetrendezési Tervezó és Könyve6' Betéti Társaság

Békéscsaba, Felsó-Köó§ sor 9/C

Adószám: 20214047-3-04
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