Szentes Városi Szolgáltató Kft.
6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. Pf.: 33.
Tel.: 63/560‐620 Fax: 63/317‐124
e‐mail: epitesz@szvszkft.hu
SZERZŐDÉS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Ikt. szám:

1. Megbízott adatai:
Név: Szentes Városi Szolgáltató Kft.
Levelezési cím: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. Pf.: 33
Cégjegyzék szám: 06‐09‐002175
Adószám: 11084024‐2‐06
Bankszámlaszám: 10402836‐28320366‐00000000 K&H Bank
2. Megrendelő adatai:
Név:
Cím:
Levelezési cím (amennyiben eltér a címtől):
Telefon/fax:
E‐mail:
3. Számlázási adatok (amennyiben eltér a Megrendelő adataitól):
Név:
Cím:
Adószám:
4. Épületre vonatkozó adatok:
Település neve:
Helyrajzi szám:
Cím:
5. Megbízás
Fent nevezett Megrendelő megbízza a Megbízottat, hogy a fenti épületre vonatkozóan a 176/2008 (VI.
30.) Kormányrendelet szerinti energetikai tanúsítványt készítse el jelen Megrendelőben meghatározott
feltételekkel.
6. Díjazás
I. A Megrendelő a Megbízottnak az Energetikai tanúsítvány elkészítéséért az alábbi díjat köteles
megfizetni:
11.000 Ft +27% ÁFA = 13.970 Ft.
II. Továbbá az előzetesen egyeztettek alapján (irathiány, ingatlanban történő változás miatt, egyéb ok)
……………………………………………………………….. db kiszállás
……………………………………………………………….. helyszíni szemle (vizsgálat, felmérés)
……………………………………………………………….. iratok, dokumentumok elkészítése
……………………………………………………………….. hőkamerás vizsgálat
…………………….. Ft + 27% ÁFA
I+II. összesen:…………………………. Ft
7. Fizetési feltételek
Megrendeléskor előlegbekérő alapján, a fent megállapított összeget kell megfizetni, a Megbízott
bankszámlájára történő banki átutalással. Az átutalást igazoló bizonylat másolatát a Megbízottnak írásban
(e‐mail) el kell juttatni. A tanúsítás elvégzése a befizetést igazoló bizonylat beérkezésnek visszaigazolása
után történik meg.
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8. Energetikai tanúsítvány elkészítésének határideje, átvétele
Az energetikai tanúsítvány elkészítésének határideje az előleg megfizetésétől, illetve a 10. pontban
felsorolt összes dokumentum beérkezésétől (ez NEM tartalmazza az esetleges felmérés időigényét)
számított 5. munkanap.
A tanúsítványt az 5. munka napon postai úton kézbesítjük a Megrendelő fenti címére.
9. Egyéb rendelkezések:
Az elkészült energetikai tanúsítvány érvényességi ideje 10 év, amennyiben a jogszabályban meghatározott
követelményértékek nem változnak.
Az adatok valódiságáért a Megrendelő vállal felelősséget, a valótlan adatok megadása esetén új
energetikai tanúsítványt kell készíteni új szerződés alapján, melynek költsége a Megrendelőt terheli.
Megbízott a Megrendelő érdekében mindent megtesz, hogy az esetleges információhiányból vagy egyéb
okból származó, a végeredményt befolyásoló hibás tényezőket, valótlanságokat időben kiszűrje az
energetikai tanúsítás során.
10. Szükséges Dokumentumok
Megrendelőnek az alábbi dokumentumokat szükséges eljuttatni a Megbízott felé személyesen a tanúsítás
elkészítéséhez:
− aláírt megrendelő;
− műszaki leírás;
− alaprajz, metszetek;
− homlokzati rajzok;
− épületenergetikai számítás;
− felelős műszaki vezető nyilatkozata
− Ha van: épületgépészeti számítás; és
− meglévő épület esetén: éves energiafogyasztást (fűtés, elektromos) igazoló számlák másolata.
Amennyiben a felsorolt dokumentumok nem állnak rendelkezésre, vagy hiányosak, úgy a tanúsítás
elvégzéséhez helyszíni felmérés szükséges.

Szentes, 20… év ………………… hó .... nap

………………………………………………………….
Megrendelő

………………………………………………………..
Szűcs Andrea
építész
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