TERVEZŐI TANÁCSADÁSI 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 jognyilatkozatai a következők:
1.1. Megbízó lakossági csatlakozási pontot kíván kialakítani a Bucka városrész
szennyvízcsatornázás és a szennyvíztisztító telep bővítése tárgyú, KEOP- 1.2.0/09-11-20110014 azonosító számú projekt keretében létesülő szennyvízcsatornához.
1.2. E szerződés aláírásával felkéri a Tervezőt az alábbi feladatok elvégzésére:
= helyszíni szemrevételezést követően a bekötés jellegének és módjának (pl. gravitációs, stb.)
meghatározása
= a kiépítendő bekötés vonalas berajzolása a közműtérképre, ezt követően a közműtérkép
aláírása ( egyszerűsített tartalmú bekötési terv elkészítése)
= tanácsadás a bekötés kivitelezésére vonatkozóan
1.3. Megbízó nyilatkozik, hogy az érdekeltségi egység befizetéséről szóló igazolással
rendelkezik, s hogy tudomása van arról, hogy a bekötési igény csak a befizetés igazolása
esetén teljesíthető, s hogy az igazolás a terv (vonalas rajz) melléklete.
2./ A Tervező nyilatkozatai a következők:
2.1. Az e szerződés 1.2. pontjában foglalt feladatok elvégzését vállalja.
2.2. A tervezéshez szükséges jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezik.
2.3. A kiépítendő bekötés jellege és módja a következő: ……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
2.4. A Tervező szavatol azért, hogy az általa a közműtérképre megrajzolt bekötés jogszerű és
szabályos kivitelezése esetén a Fővárosi Vízművek a bekötéshez hozzájárulást fog adni.
A Tervező e szerződés alapján a kivitelezésre vonatkozó felelősséget nem vállal, azonban a
kivitelezésre vonatkozó javaslatairól tájékoztatja a Megbízót.
3./ Szerződő Felek egyező akarata szerint a1.2. pontban elvégzett feladatok teljesítésének
díja (tervezői tanácsadási díj) …………………..,-Ft + ÁFA, azaz
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…………………………………………. forint + 27% általános forgalmi adó,
mindösszesen:…………………………….,-Ft
4./ A megbízási díj ügyintézési díjat nem tartalmaz.
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.
5./ A megbízási díj ( tervezői tanácsadási + ügyintézési díj együtt ) teljes összege e szerződés
aláírásával egyidejűleg, egy-összegben esedékes.
6./ A Tervező e szerződés aláírásával a teljes/ügyintézési díj nélküli megbízási díj átvételét
elismeri és nyugtázza.
Megbízó e szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza, hogy a szolgáltatás ellenértékéről
kiállított számlát átvette.
7./ A Tervező a vállalt feladat elvégzését a következő határidőre vállalja el:
helyszíni szemle időpontja: ………………………..
vonalas terv átadása: ………………………………..
8./ Egyéb rendelkezések:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
9./ 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.
10./ Ez a szerződés két eredeti példányban készült és egyenként kettő oldalas. Melléklete az
adategyeztető lap, az érdekeltségi hozzájárulás befizetésének igazolása és a közmű adatlap,
melyen a tervező rajzolja be e megbízás keretében a bekötés nyomvonalát.
11./ 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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