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TER & FORMA Kft. Építész

Iroda

H-6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 10-11.sz.
telefon: 06-62/425-062 * tel.,fax: 06-62/481-071
Felelős tervező: Sipos György

Tsz.: 1-0212001.

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS /II.
amely létrejött egyrészről, mint Megrendelő a
SZEGEDI VÁSÁR és PIAC Kft. (6724 Szeged, Mars tér "M" pavilon)
másrészről a
TÉR & FORMA Kft. Építész Iroda Kft., továbbiakban mint Tervező között az
alábbiak szerint:
1. A Tervező a Megrendelő megbízása alapján elvállalja a Szeged - Mars téri piac

ideiglenes elhelyezésére vonatkozó áttelepítési terv ll.ütemét: közműellátás, az
egyes pavilonok víz, csatorna, és elektromos energia ellátása és berendezése az
1. sz. melléklet szerinti tartalommal, és ütemezés szerint.
2. A szerződés teljesítésének határideje: 2001. február 28.
3. A szerződésben rögzitett feladatokért a Tervezőt:
1.400.000,-Ft+25%ÁFA=1.750.000,- Ft,
azaz: Egymillió-hétszázötvenezer Ft
tervezési díj illeti meg, melyet a Megrendelő a szerződés 1. számú melléklete szerint
a számla készhezvételétől számított 8 napon belül köteles átutalni a Tervező
számláj ára. Késedelmes fizetés esetén a Tervezőt a PTK szerinti késedelmi kamat
illeti meg.
4. A Tervező a munkát a tervezésre vonatkozó szabályok, hatósági előírások, illetve
a szerződés mellékletében megállapított tartalom szerint köteles szolgáltatni. Az
ennek megfelelő tervdokumentáció a szerződés teljesítésének minősül.
5. A Tervező a munkájához alvállalkozót is igénybe vehet, illetve bevonhat.
6. A felelős tervező szerzői jogait fenntartj a.
7. A tervezés közben esetleg felmerülő kiegészítő adatokat a megrendelő az
igénybejelentéstől számított két napon belül biztosítja.
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-28. Szállítandó

példányszám:

4 pid tervdokumentáció

9. A jelen szerződés az L számú melléklettel együtt érvényes.
10. A Megrendelő az általa aláírt szerzödés két példányát
2001. február IG-ig
tartozik a Tervezőnek visszaküldeni, mert a Tervező csak ebben az esetben tartja
magára nézve kötelezőnek a szerződésben foglaltakat.
11. A tervezési szerződésben nem szabályozott kérdésekben
szerződésekre vonatkozó előírásai az irányadó ak.
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