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Medgyesegyháza Város Önkormányzata 5666 Medgyesegyháza, Kossuth iér1,,továbbiakban Megrendelő { képviselil dr Nagy Béla polgármester)
és

Dinnyés Konzorcium 5600 Békéscsaba, Felső Körös sor 9/c, továbbiakban
Vállalkozó (képviseli:Csaba Márton megbízott képviselo, mint az oPTlMUNKABT úzletvezetője) között a jelen szerződésben részletezettek szerint, a mainapon.

A konzorcium tagjai:

OPTIMUNKA Bt,Békéscsaba, Felső Körös sor g/c
Adószá m : 2021,4047 -1,-O 4
PIRCAD Kft Békéscsaba, Derkovits sor i.6.
Adószám : 1,3344441,-2-04

1. A Vállalkozó vállalja

a.)

A település szerkezeti tervének a belterületi határától É-ra lévő iparigazdasági terület K-i részének a Medgyesbodzási úttól É-ra eső gazdasági
terület, valamínt a településközponti terület és kertvárosias terület
áttervezését a megvá ltozott igényeknek megfelelően,
b.)

A szerkezeti tervi módosítások és a szabályozási tervi módosítások miattiHÉsZ módosítás, valarnint a HÉsZ túl ,rieor;"iuarasainak felülvizsgálatát.
A tervek digitális feldolgozással CD-n pdf formátumban és papírala-pon
készülnek, a tervezés minden fázisában a szükséges példányszámban
kerülnek leszállításra.

Á tervek felelős tervezője Csaba Nr/árton okl.mérnök {TT-1 04-0024)

2. A Megrendelő szolgáltatja a szabályozással érintett területek állami
iérképének digitális ar'atait, valamint vállalja a lervezés során a
szükséges dőntések rneghozatalét.



A iVlegrendelő vállalja az esetlegesen szükségessé váló kőrnyezeti
hatástanulmány elkészítését.

3. A Vállalkozó elkészíti a 31,4/20I2(X| B.) Kormányrendelet 37.§.szerinti
előzetes megkeresés szöveges és térképi részét a szükséges
példányszámban.

llatáridő: 20].5,szeptember.30,

4, A Megrendelő megküldi az érintetteknek a 37.§. szerinti előzetes
megkeresést és szolgáltatja az éríntett területek térképének digitális
adata it.

Határidő:2015.október. 1,

5, A Megrendelő szolgáltatja az előzetes megkeresésekre érkezett
válaszokat.

Határidő: 2015. október.27.

6. A Vállalkozó leszállítja a 31,4/2O12,(Xl.B.) Korm.rende|et 38,§.szerinti
véleményezési dokumentációt.

Határidő: 2015. december.6.

7, A Megrendeló megküldi a véleményezési dokumentációkat az
érintetteknek.

Határidő: 2015. december.10.

8. A Megrendelő, ha szükségessé válik egyeztető tárgyalást hív össze,

í-latáridő:2016. január.30.

9. A Megrendelő és a Vállalkozó a véleményeket és az egyeztető tárgyalás
eredményét a képviselő testület elé terjeszti, amiről a testúlet dönt a
374/201.2(X1.8.) kormányrendelet 39,§.(2) bekezdés szerint.

í{atárídő: 2016, február. 20,

10,A t/álialkozó a lestületi döntésnek megfelelően a terveket átr)olgozza.

i j a t;_iri,i jől 2O L6, in ;_1 rr;irls, l4.
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' ].1.A Megrendelő az átdolgozott terveket a 3!4/2OI2,|X1.8.)
kormányrendelet 40,§. szerint megküldi az állami főépítésznek végső
sza kmai véleményezésre.

Határidő: 2016, március,16.

1-2.A Megrendelő a végső szakmai vélemény megérkezése után a terveket
jóváhagyja.

Határidő: 2016. április.20.

13.A Vállalkozó a jóváhagyott tervdokumentációt sokszorosítja.

Határidől a jóváhagyást követő 8. nap.

A teljes vállalkozási díj bruttó 2.600.000.- Ft., azazbruttó Kettőmillió
hatszázezer forint.

A konzorcium tagjai számlák benyújtására 8 napos fizetési határidő
megjelölésével az alábbiak szerint jogosultak:

A szerződés 3.pontjának teljesítésekor
oPT|MUNKA Bt 100.000.- FT

6. pontjának teljesítésekor
oPT|MUNKA Bt 547.550.- Ft
PlRcAD Kft 435.0oo,- FI+ÁFA

10. pontjá nak teljesítésekor
oPT|MUNKA Bt 665.000.- Ft
PlRcAD Kft 460.000.- Ft+ÁFA

13.pontjá na k teljesítésekor
PlRcAD Kft 4o.o0o.- Ft+ÁFA

i\nlí!DösszE5Et!:
2.600.000.- FT

A szerződő felek kölcsönösen tuclomásul veszik, hogy a szerződésben nent
;":;báiyozr:ti kórrJésekbl:n n Pi:k r4n!'ie]kezése i :.lz ii"ínyar-ióak.
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fuledgyesegyháza, 2015. szeptember.29.

Medgyesegyhá za V ár os Ön kormá nyzat
reszerol

dr. Nagy Béla polgármeste
il).,i:,iii ,i r:_r |\ rr-j

Dinnyés Konzorcium
részéről

csaba Márton
konzorciumi képviselő

az OPTIMUNKA Bt üzletvezetője
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