ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVEZŐI SZERZŐDÉS
Megbízó neve:………………………………………………………………………………….
Lakcíme: ………………………………………………………………………………………..
Telefonszáma és e-mail elérhetősége: ……………………………………………………….
Felhasználási cím: ……………………………………………………………………………..
Felhasználási hrsz: …………………………………………………………………………….

Tervező neve:………………………………………………………………………………..
Székhelye/címe: ………………………………………………………………………………
Telefonszáma és e-mail elérhetősége: ……………………………………………………….
Tervezői jogosultság kamarai határozat száma: ……………………………………………

1./ Megbízó az alábbiakról tájékoztatja a Tervezőt*:
1.1. számára a gerincvezetékre kapott csatlakozás nem megfelelő
1.2. szeretne második bekötést kérni
1.3. a speciális tervezési feladat oka az, hogy a felhasználók közül van olyan, aki
kifizette/folyamatosan fizeti az érdekeltségi egységet és van olyan, aki nem. Ezért a fizetők
részére kell megtervezni/kiépíteni a bekötést
1.4. a teljes körű terveztetés egyéb okból szükséges:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
2./ Megbízó e szerződés aláírásával megbízza a Tervezőt azzal, hogy részére a vonatkozó
jogszabályoknak és műszaki előírásoknak megfelelően tervezze meg a felhasználási címen az
=ivóvíz bevezetés rendszerét
= a második szennyvíz bekötést
= az ivóvíz csatlakozási pontot
= az alábbi mű megtervezését:………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
= a szennyvíz csatlakozási pontot és a hozzá tartozó ……….. db bekötést a Bucka városrész
szennyvízcsatornázás és a szennyvíztisztító telep bővítése tárgyú, KEOP- 1.2.0/09-11-20110014 azonosító számú projekt keretében létesülő szennyvízcsatornához.*
*a felesleges sorokat törölni szükséges
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2./ A Tervező az 1./ pontban foglalt tervezői feladatot e szerződés aláírásával elvállalja.
3./ A Tervező által szolgáltatott épületgépész terv részei (minimum) a következők:
= vízellátási, szennyvíz-, és csapadékvíz elvezetési tervek,
melyek tartalmazzák
az épületgépészeti műszaki leírást,
az épületgépészeti számításokat,
az épületgépészeti rendszertervezést,
a vezetékhálózatok és berendezések méretezését,
a víz-, és csatornarendszer és vezetékhálózatok,- valamint berendezések elrendezési és szerelési
terveit a teljesítmény- és fogyasztási adatok számításon alapuló értékeivel,

= házi szennyvízcsatorna bekötési terv,
mely egyértelmű, kivitelezésre alkalmas terv a közműszakasz részletes helyszínrajzához illesztve,
kiemelten: épület és szolgáltatási pont közötti házi szv.vezeték és gépészeti berendezések a vonatkozó
adatokkal (anyag és méret, szintadatok abszolút értékkel-mBf; vízszintes értelmű azonosíthatóság);
meglevő házi rendszerre csatlakozási pontok, meglevő szv.tároló és leválasztása; ingatlan vízvételi
helyei (ivóvíz bekötés, kút); egyéb érintett házi ellátórendszerek viszonya; egyéb szükséges műszaki
tartalom

= részletes helyszínrajz
= borítólap
A Tervező a kivitelezésre vonatkozó javaslatait is közli a Megbízóval.
Amennyiben a feladat szükségessé teszi, a terv a Tervező által szükségesnek tartott további
elemekkel egészülhet ki.
A tervet minimum 2 pld-ban, papír alapon kell szolgáltatni.
4./ A Tervező szavatol azért, hogy az általa elkészített terv a Főváros Vízművek Zrt
üzemeltető jóváhagyására a terv szerinti kivitelezés esetén alkalmas.
5./ A Tervező megállapítása szerint a tervezés előfeltétele a geodéziai felmérés / tervezésnek
nem előfeltétele a geodéziai felmérés *.
6./ Szerződő Felek megállapodása szerint a tervezői díj – mely ügyintézési díjat nem
tartalmaz – összege: ……………………..,-Ft + ÁFA, azaz ……………………………………..
forint + 27% általános forgalmi adó, mindösszesen : ……………………………………,-Ft.
7./ Amennyiben a Megbízó a Tervezőnek az ügyintézésre is megbízást kíván adni, úgy
további …………………..,-Ft + ÁFA, azaz ……………………………………………. forint +
27% általános forgalmi adó, mindösszesen ………………………….,-Ft ügyintézési díjat
köteles megfizetni a Tervezőnek. Amennyiben a Megbízó ügyintézést is igényel, úgy e
szerződés aláírásával egyidejűleg az ügyintézésre meghatalmazást ad a Tervezőnek.
8./ A megbízási díj ( tervezői + ügyintézési díj együtt ) teljes összege e szerződés aláírásával
egyidejűleg, egy-összegben esedékes./ A megbízási díj ( tervezői díj ügyintézési díj nélkül )
teljes összege e szerződés aláírásával egyidejűleg, egy-összegben esedékes.*
9./ A Tervező e szerződés aláírásával a teljes megbízási díj átvételét elismeri és nyugtázza.
Megbízó e szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza, hogy a szolgáltatás ellenértékéről
kiállított számlát átvette.

*

megfelelő részt kérjük bekarikázással jelölni!
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10./ A Tervező a vállalt feladat elvégzését a következő határidőre vállalja el:
helyszíni szemle időpontja: ………………………..
terv átadása: ………………………………..
11./ Egyéb rendelkezések:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
12./ E szerződés mellékletei: adategyeztető lap, érdekeltségi egység befizetését tanúsító
okirat, ( az Önkormányzat által biztosított) tulajdoni lap, adott esetben a szolgalmi jog
engedélyezéséről szóló megállapodás. Ezen kívül a Fővárosi Vízművek által kiadott
dokumentumlista, valamint a Vízhálózati terv jóváhagyásának feltételeiről közzétett
tájékoztató.
13./ E szerződés a Fővárosi Vízművekkel esetlegesen felmerülő tervegyeztetési díjat nem
tartalmazza, az külön fizetendő. ( E díjak összege: vízhálózati tervek véleményezése díjak:
egy szintig (5 kifolyóig) 3 816 Ft, három szintig (30 kifolyóig) 6 109 Ft)
14./ E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek jogviszonyára vonatkozóan a
2013. évi V. tv (Polgári Törvénykönyv ), míg a szakmai kérdésekben az 58/2013.(II.27-)
Korm. rendelet rendelkezései irányadók.
Ez a szerződés két eredeti példányban készült és egyenként három oldalas.
15./ E szerződés aláírásával a Megbízó megbízza és meghatalmazza a Megbízottat a teljes
körű ügyintézéssel, aki a megbízást e szerződés aláírásával vállalja. E meghatalmazás annak
írásos visszavonásáig érvényes.

Szigetszentmiklós, 2015…………..
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