Tervezési ajánlat
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1.1.
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8200 Veszprém, Viola u.
Adószám : 237 39 068-2- 19

2. AZAJÁNLATTÁRGYA:
Borzavár Község I0l2005. (VI. 1.) önkormányzati rendelettel elfogadott, legutóbb 2016. év
elején módosított Helyi EpítésiSzabályzatínak részleges módosíása az alábbi megrendelői
program szerint:

1. a rrBSZ

normaszövegében a 26. § kiegészítésea képviselő-testtilet áttal jóvahagyott
tervezési program szerint awal, hogy "Közműlétesífrrrényelhelyezés céIjara a
vonatkozó övezeti előírrásban rögzltetbél kisebb telek is kialakítható.'

A

program h,tzérőlag a rlrSZ normaszövegének módosíüísát igényli, a belteruleti és
kiilterületi szabűyoást terv, valamint a településszerkezeti terv változatlan formában marad
hatályban.

A módosíüís a 314/2012. Korm. rendelet 45. § (2) a) alatt teírtaknak megfelelően az OTEK
2al2. augusáus 6-aíL haályos településrendezési tartalmi követelményeinek és
jelmagyarazatÉnak alkalmazásával történik.

A így módosított településrendezési eszközök

a

3l4l20t2. Korm. rendelet 45. § (l) alatt leírtaknak megfelelően 2018. december 31-ig

alka]maz}ratóak.

A településrendezési eszközök fentiek szerint elkészítendő módosított anyagának egyeztetése,
véleményezésea vonatkozó 3l4l20l2. Kormány rendelet 32. § (1) b) alatt leírt
"egyszerúsített" egyeáetési eljárás szabályai szerint történik. (a telepüésszerkezetet

meghatátozó műszaki infrastrukfura főháIőzat nem változik, nem történik új beépítésreszÉnt
teriilet kijelölése, nem történik zöld, vízgazdrálkodási, erdő- és természetközeli terület

megszilntetése.)

A tervezés és a tervszolgáltatás az alábbi fiavasolt) munkaterv szerint történik:

a) Egyeztetési tervanyag elkészítéserrÉSZmódosító rendelet
b)

c)

tervezetének
kidolgozrísával (véleményezésreaz önkormrinyzat kiildi ki)
Beérkező véleményekértékelése,javaslattétel a tervezési munka folytatrásrának
menetére, a dokumentació tartalmának véglegesítésére
Szükség esetén az eltérő véleményekegyeáetéséreszolgáló tárgyaláson tervezői
részvétel

d
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d) Áilami foépítészizáxő szakmai véleménymegkéréséhezsztikséges dokumenüíció

e)

összeállítás a a beérkező véleményekfigyelembe vételével
Jóvahagyás utani fióváhagyó záradékotis tartalmazó) tervanyag előállíüísa

Az egyes ütemek törzsszásta az ütemeknek megfelelő

alát<iréssel és szöveges utalással teszi

beazonosíthat ővá az aktuális tervanyagot.

3. TERvSZÁLlÍrÁsI rrarÁnrnÓx:
a) pontban leírt anyag elkészítésevonatkozásában
telj

szerződéskötéstől, adatszolgáltatás

esítésétőlszámított 1 0 munkanap.

b) pont esetében a vélemények beérkezésétől,átadasátől szárritott 5 munkanap
c) pont esetében meghívó szerinti egyeáetett időpontban a tárgyalráson részvétel
d) pont esetében a dokumentáció véglegesítéséhezsztikséges döntéseket meghozó képviselő-

testiileti iilést, a hatétrozatkéÁezvételétkövető 5 munkanap
g) pont esetében a jővzhagyő képviselő-testiileti ülést, a módosíó rendelet kézhez:tételét
követő 5 munkanap

Megbízót tewező ezúton is tíjékoáatjqhogy a telepiilésrendezésieszközök jelen ajánlatban
lefektetett munkamódszer szerinti módosí&ísa csak legkésőbb 2016. december 31-ig történő
hatálybalépés esetén lehetséges.

4. TERVEZESI

DÍJ:

A 2. pontban meghatarozott részletes tartalom 3. pont szerinti ütemezéssel történő
elkészítésénekteljes díja l20 000 Ft + 2l yo ÁFA : bruttó l52 400 Ft, mely a feladat

jellegének megfelelően nem tartalmazalátímasztő munkarész készítésérevonatkozó díjat.

5. FIZETESI Ürnrvrrzns:

A

tervezési díj egy végszámla benyújásával kerül kiegyenlítésre, megbízó áItaI kiadott
te§esítés-igazolás csatolásáva] költségviselő, mint vevő részéremegkiildött szátmlaellenében.

A

2. pont e) alatt leírtak teljesítésekor, jóvráhagyiás utáni (ióvráhagyó záradékot is tartalmazó)
tervanyag elkészítéseés átadiása uüán 100 Yo azaz 120 000 Ft+ 27 % ARLösszegú végszámla

benyújtasával. A végszámla kiegyenlítésére2016. december 31-i teljesítésiidőponttal
megbízó akkor is kötelezettséget vállal, ha a módosítás jóvahagyása az önkormányzat
számáralehetővé vállh de az nem történikmeg.
Atervezési díj kiegyenlítése áfutalással tOrténik az
munkanapon belül.

a7<nsáiis

srÁmla benyújtását követő nyolc

6. r ÁlÉ,l<ozTATÓ ADAToK:
Megbízó szerződéskötéskor átadla tervező részérea jelenleg hatalyos telepiilésrendezési
eszközök (elsősorban HESZ; szerkeszthető szöveges állomanyát.

A

szeruődés véleményezésiés zárő-véleményezésiütemben két példany papíralapú és egy
példany digiális (CD lemezen PDF allomany) módosított tervanyag dokumentalasát
tartalmazza. A jóvahagyást követően öt példrány jóváhagyott módosított munkarészeket
tartalmaző papíralapúés egy példány ügitalis (PDF rillomrány) tervanyag dokumenüáliása
történik. További tervpéldanyok előállításáttewező megbiző kéréséreköltségtédtés ellenében

elvégzi.

-,.^\
l
'^n l
h,)^
- -:-l

rliR-sZER Kft.
aZOó

ú..rp,en

\

v|ola u. 14ib''

Adószáin,23739068-2-19

Köz, adószám, Hlj2373906B
Banksz,: 73900392-1B214837

Tervező az e|őszáúlrítas és ennek megfelelően a számlabenyújtás jogát fenntartja. A tervezési
díj kiegyenlítésea tewező által szerződés szerint benyújtott szílmLa ellenében 8 munkanapon
beltil átutalással történik.

A készülő tervdokumentráció tervezők szellemi terméke, melyet a jóvráhagyott munkarészek
kivételével a szeruői josa vonatkozó szabrályok védelemben részesítenek. Az elkészített
terveket megbiző csak a szerződésben és jogszabályokban meghatarozott célta és módon
használhatja fel.

A

tervezési ajránlat nem tarta]maz szakÁatósági egyeáetési, e§rirtási díjakat, illetékeket,
valamint a részletes díjszámításnál megjelölt településrendezési munkarészeken tul egyéb
(előkészítő, elvi engedélyezésí,engedélyezési, illetve kiviteli) tervek elkészítését.

A

telepiilésrendezési eszközök módosítiisa során sziiksegessé váló egyeáetéseket és
véleményeáetéseket megbíző szervezi és bonyolítja saját költségén, igény esetén tewező
részvételévelés közreműködésével. A teljesítési haüáridő az esetleges szerződéskötési,
adatszolgáltatasi késedelemmel automatikusan kitolódik.

Megbízó a szeruődés alá,ínísával egyben nyilatkozik, miszerint a szerződés üírgyát kepező
tervezési feladat vonatkozásában más tervezővel folyamatban lévő, lezáratlan megbízása
nincs. Tervező jelen ajánlaát változatlan feltételekkel aírlrak keltezésétől sámított 10 napig
tartja fenn.

Veszprém, 2al6. februátr 24.
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