TERVEz:Esr

szERz6oEs

amely letrejdtt

-

egyr6szr6l Szombathely M,egyei Jogri VSros Onkorm6nyzata 9700

-

(ad6sz1ma'.15733658-2-18, mint megrendel6
tov6bbiakban: Megrendel6), k6pviselet6ben eljdr: Lazilry Viktor
Alpolgdrmester,
mdsr6szr6l a Kar6csony 6ri T6rsa M6rniiki lroda Kft. sz6khely:9700
(ad6sz6ma: 11313997-2-18,
Szombathely, Somlay
(a tovdbbiakban: Tervez5),
18-09-102rf06),
mint
tervezo
c6gjegyzeksz6ma:
k6pviselet6ben elj 5r: Kardcsony I m re U gyv ezetS
Szombathely, Kossuth L. u.

(a

1-1).

A. u. 15.

(egyUttes emlitesUk eset6n: ,,Szerz6d5 Felek" vagy ,,Felek") kozott, alulirott helyen
6s napon az al1bbi felt6telekkel:
I. ELoZMENYEK

Szombathely Megyei Jogri Vdros Ko::gyfilese a 10712011. (lll. 31.) es 27812011. (Vl.
Rumi KUls6
kozdtti
16.) Kgy. sz. hatArozatAval elfogarlta a Kormendi 0t
'lt
kerekpdr0t 6pit6si projektjavaslatot {)zombathely komplex ker6kp6rft rendszer6nek
ki6pit6se 6rdek6ben, 6s t5mogatta, l'rogy az dnkormAnyzat pitly1zatot nyUjtson be a
kb. 3 km hosszri 6n6llo ker6kpdrforgalmi l6tesitm6ny megval6sit6s6ra. A fejleszteni
kfv6nt terUlet:

-

Kdrmendi 0t - Szent Gell6rt u. - Sz6l,5s u. 6s
Di6fa u. - Ujvil6g u. - Pdsztor u. - Rumi

[t

- Rumi KUls6 0t kozdtti szakasz

A NYDOP-4.3.118'-11 jehj

pitlyAzat megval6sitdsdhoz szUks6ges sajdt forrds
biztositdsdr6l a Kozgyfil6s a8412013.(11.28.) Kgy. sz6mOhatitrozatdval ddntott.

A pitlyizatra vonatkoz6 TAmogat6si {izerz6d6s megkdt6s6re 2013. dprilis 16. napjSn
kerUlt sor.

Megrendel6, mint AjSnlatk6r6 a kozbeszerz6sekrSl sz6l6 2011. evi CVlll. torv6ny
(Kbt.) 122lA.S alapj6n kozbeszerzesi eljArAst folytatott le a ,,Szombathely kerdkparlt
halozat ll/N2 es Il/B/2 szakasz, valamint Szent Gell6rt u. Sz6l6s u. kieg6szit6
szakasz kiviteli terveinek k6szit6se" 1:,6rgyAban , mely elj6r6s nyertes ajdnlattevoje a
Tervez6 lett. Szerzod6 felek a Kbt. szerinti torv6nyes hatdridon belUl az al6bbi
tartalomm al szerz6d6st kdtnek egym6ssal.

-

II. A SZERZoDEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

Annak ok6n, hogy jelen szer;:6d6st

a

Felek

a

kozbeszerz6si szab6lyok
megtad5s6val kdtdtt6k meg egym6ssal, a felek kijelentik, hogy meg6llapoddsukat
nem kiz6r6lag jelen szerz6d6s t6rzssz6vege tartalmazza. A kozbeszerz6si elj6r6s

dokumentumait

(gy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzod6s

elvdlaszthatatlan r6sz6t k6pezik, azzal egyUtt olvasandok
kU l6n6s teki ntettel az al{bbi doku mentumokra
:

6s

6ftelmezend6k,

-

Aj6n latt6tel i fel h iv6s, aj drn latt6tel i dokumentdci6

-Tervezo nyertes ajdnlatdnak teljes tartalma

(a

Kbt.80.$-6nak (1)

bekezd6s6ben foglaltakril figyelemmel)

III. A SZERZ6OTS TARGYA

Jelen szerz6d6s alapjdn Megrendel6 megrendeli, a Tervez6 pedig elv6llalja a
Szombathely ker6kpArlthAlozatlllN2 es lllBl2 szakasz, valamint Szent Gell6rl u.
- Sz6l6s u. kieg6szit6 szakasz kiviteli terveinek k6szltes6t a kOzbeszerz6si
elj6r6s sordn meg hatSrozott szakmai, mUszaki tartalomnak megfelel6en.
IV. A SZERZoDES TE:LJESITESTTTX HATARIDEJE , MODJA
1.

A szerz6d6s teljesit6s6nek hal6rideje'. a szerzod6skdt6st6l sz6mitott 5 h6nap,
ami a tervszSllit6s hat6rideje. A Tervez6 hat6rid6ben teljesit, ha a
tervdokumentdci6kat a szUksdges p6lddnysz6mban a fenti hat6rid6n belUl a
Megrendel6 r6sz6re 6tadta 6s azokat Megrendel6 Stvette. A Tervezo
el6teljesit6sre jog osu lt.

2. Tervez6 az elklszitett tervdokument6ci6 p6ld6nyait (5 db papir alap0 6s 1 db
elektron ikus) Meg rendel6 szek hely6re kozvetlen k6zbeslt6ssel j uttatja el.

V. TERVEZES DIJI\ ES FIZETESI FELTETELEK

1. A szerzod6 felek a jelen szenz6d6s tdrgydt kepezo

munka elv6gz6s66rt j6r6
dijat a v6llalkoz6 aj6nlat6barr foglaltak szerint 8.570.000,-Ft + 27o/o AFA,
osszesen: 10.883.900,-Ft, azaz tizmilli6-nyolcszflznyolcvanh6romezerkilencsz6z forint osszegben heft6rozz6k meg. A tervez6si dij mag6ban foglalja
a terv ismertet6sEnek dij6t is.

2.

Megrendel6 kijelenti, hogy

a

tervez6si

dlj

p6nzUgyi fedezete

a

kolts6gvet6s6ben b iztositott.

3. Tervez6 2 rlszszfimla 6s 1 v6gsz6nnla beny0jt6sdra jogosult az
szerint:

Szdmla sorszdma

Szhmla kiSllitdshnak
felt6tele (szdllitand6

Szdml6zhat6 iSsszeg (a
teljes nett6 ellen6rt6k %-

anvaqolir)

a)

Teljes terUlet
1. fizet6si Utem

geod6ziai

30%

felm6r6se. Szent Gel16rt
u.. Sz6l(rs u. kiviteli terv

Kdrmencli

2. fizetesi Utem

V6gszdml6zdsi Utem

alAbbiak

u., Di6fa u.,

u., Pdsztor u.
kiviteli terv
Rumi u. kiviteli terv,
Ujvil6g

kivdltdsc,k, kolts6gvet6sek,

30%
40%

teljes

4.

Tervezo a sz6ml6t a teljesit6s Megrendel6 dltali leigazolSsdt kovet6en jogosult
beny(jtani. A szabdlyszerrien beny0jtott sz6mla kiegyenlit6se a Ptk. 29218. S
(1)-(2) bekezd6s6ben foglaltak szerint a szdmla k1zhezv6tel6t6l szdmitott 30
napt6ri napon belUl 6tutal6s ri1j6n tort6nik. A kifizet6s sordn az Art.36/4. g-6ra
figyelemmel kell eljdrni.

5.

Megrendel6 fizet6si kesedelnre eset6n a Ptk. 301/B.S-eban foglaltak szerinti
kSsedelmi kamat megfizet6s6r'e kdteles.

VI. A SZERZoDES TELJESITESE
1.

Szerz6d6 felek meg6llapodnak, hogy amennyiben a tervek elk6szit6s6hez a
jelen szerz6d6s megkot6sekor-m6g nem ismert tovdbbi adatszolgSltat6s, vagy
kozbens6 int6zkedes v6lik szUks6gess6, a Megrendel6 aTewezl 6rtesit6setol
szSmitott 8 munkanapon belUl az adatokat a Tervez6 rendelkez6s6re
bocsdtja, illetve a szUks6ges irrt6zkedeseket megteszi.

2.

A Tervez6 6ltal

szolgSltatott dokumentSci6ban foglalt mriszaki megoldds a
TervezS szellemi term6ke, drs mint ilyen a szellemi alkot6sokhoz fiizbdS
szerzSi jogv6delem alatt iill. Megrendel6 a tervvel val6 rendelkez6s jog6t
kik6ti.

3.

A Tervez6 6ltal leszdllftott tervdokument6ci6 a Tervezo szerz6i-jogi oltalom al6
tartoz6 szellemi term6ke, anrelyen a Megrendel6 (mind eg6sz6ben, mind
r6szleteiben) jelen szerz6d6s alapjdn - a szerz6i jogok megs6rt6se n6lkUl
teljes kdrii felhasznril6i jogot s,zerez, azt szabadon felhaszndlhatja.

-

4.

A Megrendel6

a

rogzitett felfraszndldsi jog keret6n belUl kUlonosen, de nem

kizd16lagosan jogosu lt:

a.)

a terveket alkalom- 6r; p6ld6nysz6mbeli korl6tozds

n6lkUl, b6rmely
elj6r6ssal 6s hordoz6n tobbszorozni, ide6rtve a szdmit6geppel vagy
elektronikus adathordozora tort6n6 m6sol6st, illetve a k6pi felv6tel
k6szftes6t is;- a tdbtrszordzott p6lddnyokat bdrmiryen modon 6s
hordoz6n terjeszteni a tervek alapjdn k6szU16 letesitmdnnyel
osszefUg g6sben m u n k5t v 69zo szem6lyek sz6mAra;
b.) a terveket alkalombeli korlStozds n6lkUl digitalizSlni, feldolgozni 6s az
igy feldolgozott mfive'l a jelen pontban rOgzftett b6rmely m6don
felhasznSlni;

c.) a terveket - papir alapon vagy digit6lis formdban - mds mfivekkel, azok
r6szeivel, egy6b anyagr>kkal Osszekapcsolni, Es az rgy r6trejott anyagot
a jelen pontban rogzitetl bdrmely m6don felhaszndlni.
5.

Tervez6 szavatol az6rt, hogy az alkalmazott mfiszaki megold6sokkal
kapcsolatban harmadik szem6lynek nincs olyan joga, amely a terv
fe

I

h

aszn

6

|

6s6t a kad 6ly ozza,

va

gy ko rl 6 tozza.

6.

Tervez6 tudom6sul veszi, ermennyiben a jelen szerz6d6s lll. pontj5ban
meghat5rozott munkAt, a lYl'1. pontban kikdtott hat6rid6re neki felr6hat6an
nem teljesiti, 0gy k6sedelernbe esik, 6s a k6sedelembe es6s napjdtol
Megrendel6 napi 10.000,-l:t azaz Tizezer forint k6sedelmi kdtb6r
6rvenyesit6s6re jogosult. Felek meg6llapodnak abban, hogy Megrendel6
jogosult az esed6kess6 v6lt, elismert k6tb6rt a meg ki nem egyenlitett
ellen6rt6kb6l levonni, vagy 6rtesit6 lev6l ritjdn 6rv6nyesiteni; valamint
amennyiben Megrendel6nek a kotb6r rn6rt6k6t meghalad6 k1ra keletkezik, azt
jogosult Tervez6 fele tov6bblr6ritani. Tervezo koteles megt6rfteni az 1ltala
szerz6d6sszeg6ssel vagy szerz6d6sen kivUl okozott 6s Megrendel6 partnerei
6s Ugyfelei Sltal jogosultan lMegrendel6re h6ritott kdrt6rit6st. A k6sedelmi
kotber fizet6se nem mentesiti 'V6llalkozot a teljesites alol.

7. Nem kovetelhet6 k6tber,

her

a Tewezo

nem neki felr6hat6 okbol esik

k6sedelembe.

8.

9.

Megrendel6 jogosult a tervez6si munkdkat figyelemmel kfs6rni, 6s az elk6szUlt
munkar6szekkel kapcsolatban
tervez6s szempontjdbol l6nyeges
k6rdesekben 6ll6st foglalni.

a

Felek rdgzitik, hogy a hat6lyos jogszab6lyok el6ir6sai szerint a munka sor6n
lefolytatds6ra,
hozzflj1rul6sok, v6lem6 nyek b esze rz6s6re a T ew ezo kote les.

szUksdges hat6s6gi, s;zakhatos6gi egyeztet6sek

10.Tervez6 alviillalkoz6 igenybev6tel6re a Kbt. 128.S (2)-(5) bekezd6seiben
foglalt rendelkez6sek betart6s6val jogosult. V6llalkoz6 a jogosan ig6nybe vett
alv6llalkozo6rt fgy felel, mintlra a munk6t maga v6gezte volna, alvdllalkoz6
jogosulatlan igenybev6tele est>t6n pedig felel6s minden olyan kdrerl is, amely
anelkUl nem kdvetkezett volna be.
11.Tervez6 kdteles alvdllalkoz6 ig6nybev6tele eset6n a Megrendel6t tSj6koztatni,
es a tiij6koztatdssal egyUtt n'lilatkoznia kell arr6l is, hogy az flltala ig6nybe
venni kiv6nt alv6llalkoz6 nenr dll a Kbt. 56. S - valamint, ha a megelozo
kdzbeszerz6si elj6r6sban azt aj6nlatken6 el6irta, az 57. $ - szerinti kizdro okok
hat6lya alatt.

12.4

tdj6koztat6st Tervez6 kote es legkevesebb 5 munkanappal minden egyes
alv6llalkoz6 tev6kenys6genek megkezd6s6t megel6z6en teljesiteni. A
t$ekozlat6st frdsban, legalSbb'az al{bbiakban meghat6rozott adattartalommal
kell megkUldeni a Megrendel6 r6sz6re:
a.) n6v,
b.) szekhely,
c.) cegjegyzflksz{m 6s adirszSm
d.) az alvSllalkozo 6ltal v6gzend6 tevekenysegek megjelol6se.

13.Megrendel6 az alvdllalkoz6 vonatkozflsAban a 11. pont szerinti tdjekoztatds
kbzhezvltel6t k6vet6 3 munkanapon belUl adja meg elfogado nyilatkozatat. Az
alvdllalkoz6 csak abban az esetben kezdheti meg tev6kenys6g6t, ha a
Megrendel6 az alv{llalkoz6 teljesitesbe torten6 bevondsdt ir6sban elfogadta.

Az olyan alv6llalkoz6 helyett, aki a kdzbeszerz6si elj6rdsban r6szt vett az
aj6nlattev6 alkalnnassdgdnilk igazolds6ban, csak a Megrendel6
hozzi46rulSs6val 6s abban az esetben vehet r6szt a teljesit6sben mds
alvdllalkoz6, ha a szerzod6skrSt6st kovet6en - a szerzod6sk6t6skor el6re nem
lAthat6 ok kovetkezt6ben - ber6llott l6nyeges k6rUlm6ny, vagy az alvilllalkozo
bizonyfthat6 hib6s teljeslt6se miatt a szerz6d6s vagy annak egy r6sze nem
lenne teljesithet6 a megjelr)lt alv6llalkoz6val, 6s ha a Tervez6 az Uj
alv6llalkoz6val egyUtt is megferlel azoknak az alkalmassdgi kovetelm6nyeknek,
melyeknek az Tewez6 a ko::beszerz6si elj6r6sban az adott alvdllalkoz6val
egyUtt felelt meg.

14,A Tervez6 kotelezetts6get v6llal arra, amennyiben az eljAr1s sor6n bdrmely
szakhat6sitg - a Tervezo hibAjeb6l, neki felrohat6 okbol - megtagadja a
hozzdjdrulds kiad6sdt, vagy hiiinyp6tl6sra, kieg6szlt6sre sz6lit fel, akkor a
szUks6ges munk6kat halad6ktalanul, kUlon dijazds n6lkUl elv6gzi.
15.A felek meg6llapodnak abbarr, hogy a jelen szerz6d6s teljesit6se 6rdek6ben
egymSssal egyUttm(kodnek minden l6nyeges korUlm6nyr6l egym6st
kolcsonosen t6j6koztatlitk. A Tervez6 kdteles a Megrendel6t minden olyan
k6rUlm6nyr6l halad6ktalanul t'>rtesfteni, ami a v1llalkozAs eredm6nyess6g6t,
vagy kell6 id6re val6 elv6gzSs6t vesz6lyezteti, illetve gdtolja. Az 6rtesit6s
elmulasztdsdbol ered6 kdroke t felel6s"

16.Tervez6 koteles a jelen szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezet6t a l/legrendel6 szlm1ra megismerhet6v6 tenni.
Tervez6 - a megismerhet6vt! t6telre vonatkoz6 kotelezetts6ge mellett - a
jelen szerz6d6s id6tartama alatt fr6sban kdteles t6j6koztatni Megrendel6t
minden, a tulajdonosi szerkezet6ben bekovetkezettvAltoz6sr6l, a megvdltozott

6s az fj adatok, valamint a 'udltozds hatiily6nak megjel6l6s6vel. Tervez6 a
jelen szerz6d6s teljesites6nek teljes id6tartama alatt halad6ktalanul irdsban
koteles Megrendel6t 6rtesiterri a Kbt. 125. S (5) bekezdes6ben megjelolt
Ugyletek16l.

17. Tervez6 a szerz6des teljesittise sordn nem fizethet ki, illetve szdmolhat el a
szerz6d6s teljesit6s6vel dssze,fUgg6sben olyan kolts6geket, melyek a Kbt. 56.
S (1) bekezd6s k) pontja s;zerinti felt6teleknek nem megfelel6 tdrsasdg
tekintet6ben merUlnek fel, 6s; melyek a Tervez6 adok6teles jdvedelm6nek
csokkent6s6re alkalmasak.

18.Felek rogzitik, hogy Tervez6 a tervez6si hib66rt akkor is felel6s, ha
Megrendel6 a terveket kifog6s n6lkUl elfogadta, mivel Megrendel6 nem
szakember/szakvSllalat, nern vdrhat6 el t6le a tervek min6seg6nek
megft6l6se. Felek kUl6n is rogzftik, hogy TervezS kell6kszavatoss6gi
helyt6ll6sa 6s hib6s teljesfi,6ssel okozott kdrfelel6ss6ge kdr6be az is
beletartozik, ha a tervek hibSjer (ide6rtve a hidnyossdgot is) ok6n a kivitelez6si
munka vagy a kivitelez6sre irilnyad6 kozbeszerz6si eljdrds sor6n k6sedelem
ad6dik. A Tervez6 tudom6sul veszi, hogy hib6s teljesit6se eset6n a fentieken
tf I a Ptk. 305-311/A. $-6ban, valamint a hatSlyos jogszabiilyokban foglaltak
szerint felel.

19.A szerz6d6s teljesit6s6hez szUks6ges egyUttm6kod6s keret6ben a felek
r6sz6r6l szakmai nyi latkozatt6tel re az alAbbi szem6lyek jog osu ltak:
Megrendel6 r6szer6l: Bokorn6 Florv6th Anita
Tewez6 r6sz6r6l: Kar6csonl'n6 Nedezcky Katalin

VII. A SZERZODES MEGSZUNESE
1. Megrendel6 a szerz6d6st6l b6rmikor eldllhat, koteles azonban a Tervez6 addig
felmerUlt kolts6geit, valamint etz elvlgzett munkdja ar6ny6ban a tervez6si dijet
megfizetni.

2. Amennyiben a teljesitesi hatdrid6 leidrta el6tt nyilv6nval6vd v6lik, hogy a
Tervez6 a munk5t csak szdrrottev6 k6s6ssel tudja elv6gezni, 6s a teljesites
emiatt a Megrendel6nek mdr rrem dll 6rdek6ben, a Megrendelo a szerz6dest6l
elSllhat, 6s a szerz6d6sszel;6sre vonatkoz6 szab6lyok szerint k6rt6rit6st
kovetelhet.
3. A Kbt. 125. S (5) bekezd6se alapj6n Megrendel6 jogosult 6s egyben koteles a
szerzod6st felmondani - ha szliks6ges olyan hat6rid6vel, amely lehet6v6 teszi,
hogy a szerz6d6ssel 6rintett ferladata ell5t6s6r6l gondoskodni tudjon - ha
a) a Tervezlben kdzvetetten vagy kozvetlenUl 21o/o-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel
nem rendelkezl gazdasdgi tirrsas6g, amely nem felel meg a Kbt. b6, S (1)
bekezdds k) pontj6ban meg hatdrozott felt6teleknek.
b) a Tervezo kdzvetetten !'agy kdzvetlenUl 21o/o-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel
nem rendelkez6 gazdasdgi t6rsasdgban, amely nem felel meg a Kbt. 56. S (1)
bekezd6s k) pontj6ban meghat6rozott felteteleknek.

4.

Felek rogzltik, hogy a Kbt. 1r15. S (5) bekezd6s szerinti felmondds eset6n a
a szerz6d6s mr:gszfin6se el6tt mdr teljesitett szolg6ltat6s
szerz6d 6sszerfi p6nzbel i el len 6rt6k6re j og osu lt.

V6llalkoz6

VIII. EGYI-A NENIOELKEZESEK
1.

Vitds k6rd6sekben

a

felek egyeztetnek, jogvita eset6re

szabSlyokt6l fUgg6en a Szornbathelyi Jdr6sbiros6g, illetve
Torv6nysz6k illet6kess6g6ben Sllapodnak meg.

a

a

hat6skori
Szombathelyi

2.

A jelen szerz6d6sben nem szitbAlyozott kerd6sekben a Ptk., illetve a hat5lyos
jogszab6lyok es szabv6nyok t:l6ir6sait kell alkalmazni. Felek rdgzitik, hogy a
szerz6d6s megkot6se, 6s teliesit6se sor6n a kozbeszerz6sekre vonatkoz6
szab6lyoz6s c6ljdval osszhanl;ban, a k6zbeszerz6si alapelveinek tiszteletben
tart6sdval [Kbt. 2. $] kell elj6rni.

3.

Szombathely Megyei Jog0 Viuos Onkormdnyzat1nak mindenkor hatdlyos, a
kotelezettsegvSllal6si, utalv6ryoz6si 6s erv6nyesit6si eljdr6sd16l sz6l6

polgermesteri 6s jegyzli egyUttes utasitdsa alapj6n
az onkorm 1nyzat nev6ben
a polg6rmester, vagy az 6ltala lr6sban felhatalmazott
szem6ly vdllalhat
kotelezetts6get.

A felek a
allirtitk.

szerz6d6st, mint akarertukkal mindenben megegyez6t, jovdhagy6lag

Szombath ety, 2013 ..8.q.r*p
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