TERVEZESI SZERZ6DES

amelyet egy16sz16l

: 15733658-2-18
rgalmi szamla szema: 10918001-00000003-25300036
mint

rendel6,

y eq Tersa M6rn6ki lroda Kft.
9700 Sz1mbathely, Somlay A. u. 15.
: Kardcsony Imre ilgyvezeto
lksz6m: 18-09-102406
:11313997-2-18
penzint6zet neve: Sberbank Magyarorszdg Zrt.
p6 n zf(r rg a m i szAnlla sz6ma: 1 4 1 0 0 1 7 2 - 1 4 3 20 3 6 0 - 7 0 0 0 0 0 0 0
mint Tervez6

mAsreszr6l a(z)

n6v:

I

(a tovdbbiakban "Felek" vagy ,,Szerz6d6 Felek") kotottek az alulirott napon 6s
I. EL]6ZMENYEK

1.1

Szombathely Megye Jog0 V6ros Kozgy(l6se a 10712011 . (lll. 31.) 6s 27812011.
(Vl. 16.) Kgy. sz.
ival elfogadta a Kormendi 0t - Rumi KUls6 rit kozotti
kerekpArOt epltesi projektjavaslatot Szombathely komplex kerekp6rrit
rendsze16nek ki6p
erdekeben, 6s t6mogaita, hogy az onkormSnyzai
pAlyAzalot nytjtson
a kb.3 krn hosszrl, ondll6 kerekp6rforgalmi letesitmeny
megval6sitdrs6ra. A leszteni kiv6nt terUlet:
i tli - Szent Gell6rl u. - Sz6l6s u. 6s
Di6fa
- UjvilSg u. - P6sztor u. - Rumi 0t - Rumi KUls6 ilt
kozotti sza

-

A

NYDOP.,4.3.'1lB-11. azonosit6 szhml pAlyAzal
ks6ges saj6t fon6s biztosit6sAr6l a 8412013 (ll 28.) Kgy.

Kozgy(l6s
megval6sit6s6hoz
szAmi hatrirozattal

|.z

ti.

A t6mogatiisi szerz

es megkot6s6re2013.6prilis 16. napj6n kerillt sor.

A

ombathely ker6kpdr(tt h1l6zat ll/A/2 es Il/B/2 szakasz,
u. -" Sz6l5s u. kieg6szitS szakasz kiviteli terveinek
rzesi elj6rds kert6ben elk6szitette a ke16kpSrilt

Megrendel6 a
valamint !)zent
keszft6se" I*rgyt

,,

kiviteli terveit.

A fent el6adottakrq tekintettel a
bont6sa) sziiks6ges.

kiviteli tervek 6tdolgoz6sa (szakaszokra

I J

Megrendel6, mint aj6nlatk616 a ko
torv6ny (tov6bbiakban: Kbt.) alapj6n
ker6kpdrAt hdl6zat kiviteli terveinek '6tdolgozasa
biztositasa" t6rgyban kozbeszerz6si

sz6l6 2011. evi CVlll.

6s

-

Gydngydsherm4n

tervezSi mAvezet6s
biakban:,,kozbeszerz6si

eli6rds") inditott.

Tervezo, mint ajanlattev6 a kbzbeszerz6si elj6r6sban r6szt vett, es figyelemmel
arra, hogy Megrendel6 Tervez6 ajdnlatdt fogadta el rlyertes ajdnlatkent a Felek
jelen kozbeszerz6si szerz6d6st kotik egyrn6ssal.
II. A SZERZ6DEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

2.1 Annak okiin, hogy jelen szerz6d6st ia Felek a k6zbeszerz6si szab6lyok
megtad6sdval kotdtt6k meg egymbssal, a Felek kijelentik, hogy
megdllapoddsukat nem kiziir6lag jelen szerz6d6s torzsszovege tarlalmazza. A
kozbeszerz6si elj6rAs dokumentumait 0gy kell tekinteni, mint amelyek a jelen
szerz6d6s elv6laszthatatlan r6sz6t kepezik, azza'l egytjtt olvasand6k 6s
6delmezendok, kirlonos tekintettel az alAbbi dokumentumokra:

-

ajAnlatteteli felhlvds, ajAnldtt6teli dokurhentdci6,
a tervez6 nyertes aj6nlat6nak teljes tartalma (a Kbt. B0.g-6nak
(1) bekezd6s6ben foglaltakra figyelemmel).

2.2

A fenti dokumentumok kozotti, ugyanazon k6rdesre

natkoz6 biirmelv elt6r6s.

ellentmondiis, ertelmezesi nehezs6g eset6n a d
ok hierarchi6ja
(emlit6si sorrendben a legmagasabb rerld[lvel
) a kovetkez6: kieg6szit6
t6iekoztat6sra adott aiAnlatk616i vilaszok (amen
n erre sor kerUlt), a
felhiv6s, a dokument6ci6, Tervez6, mint aj6nlattev6 aj6nlata a Kbt. 80.$-6nak
(1) bekezd6s6ben foglaltakra figyelemmel. A
alpontban emlitett
dokumentumok egyuttesen :,,szerz6d6seb okmenyo

III. A SZERZoDES TARGYA
J.

I

A Megrendel6 megrendeli, a f ervez5 pedig elvSllalja Szombathely ke16kp6r0t
hAl6zat lllN2 6s lllBl2 szakasz, valamint Szent Gel
u. - Sz6los u. kieg6szit6
(r6szekre
szakasz kivitel i terveinek dtdolgozds6t
nt6sdt). valamint tervez6i
m[ivezet6s biztositds6t a kivitelez6sre vonatkoz6 k
i eljdrds sordn,
kUldnosen a dokument6ci6 mUszaki leirdrsdban
hat6rozott felt6teleknek
megfeleloen (a tovribbiakban a ,,munka") a jelen
rz6d6sben meghat6rozott
dij6ft
IV. A SZERZODES TELJESITESEruCrc HATARIDEJE MODJA

4.1

A teljesit6si hat6rid6:

4.1 .1

A Tervez6 k6teles qz dtdolgozott teljes kiviteli tervdokument6ci6t legk6s6bb a
szerz6d6s al6ir6s6t0l sz6mltott 2 h6napon belul a Megrendel6nek 6tadni.

4"1 .2

A Tervez6 k6teles tervez6i m(vezet6st biztositani a munkateriilet dtadiisdt6l
haszn6latbav6teli eljiirris lez6rdsdig a 8.3 pontban meghaterozott m6don.

a

4.1.3ATervezl a 4.1.1 pont tekinteteben el6teljesit6sre jogosult.

4.2

A teljeslt6s helye:

4.2.1 A teljesit6s helye a teljes kiviteli tervdokumentAci6 iitaddrsa tekintet6ben:
Szombathely Megyei Jogp V6ros OnkormAnyzata (9700 Szombathely, Kossuth L.

u.

1-3 )

4.2.2

A

teljesites helye

a tervez6i

m[jvezetes tekintet6ben

a

Megrendel6 6ltal

megjel6lt helyszln.

4"3

A teljesites m6dja:

4.3.1 A Tervez6 a kivitelez6si tervdokumentdci6t, valamint a tervez6si mfivezet6s
idoszak6ban elk6szitett terveket 5 papir alapri 6s 1 digitdlis p6ld6nyban, CD-en
koteles benyiljtani.
4.3.2 A Tervez6 a terve26i munkanemenkenti koltsegbecslest 2 papir alapri es 1
digitrllis peld6nyban, CD-6n kdteles benyrijtani. A digitdlis p6lddnyt Excel

formdtum0 dokumpntumban

kell

elk6sziteni, olyan m6d6n, hogy

a

dokumeniumnak cseik az 6raj6nlat r6sze legyen szerkesztheto.

4.4 A Tervez6 alv6llalk 6 ig6nybev6telere a Kbt. 128.S (2)-(4) bekezd6seiben
foglalt rend
alv6llalkoz66rt ogv
jogosulatlan
an6lkUl nem kovetk

betart6sSval jogosult.

A Tervez6 a jogosan ig6nybe vett

, mintha a munkdt maga v6gezte volna, alv6llalkozo
tele eset6n pedig felelos minden olyan kdr6rt is, amely
volna be.

4.4iAf

ervez5 koteles a llalkoz6 igenybev6tele eset6n a Megrendel6t tdj6koztatni,
yijtt nyilatkoznia kell arr6l is, hogy az lllala ig6nybe venni
6s a tdi6koztatdrssal
kiv6nt alvAllalkoz6
m 5ll a Kbt. 56. $ - valamint, ha a megel6z6 kozbeszerzesi
elj6riisban azl a16nl
el6irIa, az 57. $ - szerinti kizdr6 okok hatdlya alatt.

4.4.2 A Tervez6 koteles
legal6bb 5 mu
az alSbbiakban m

t6j6koztat6st az alv Allalkoz6 tev6ke nyse g6t m e g e 6zo e n,
kor6bban megadni. A t6j6koztatdst irdsban, legalSbb
tt adattartalommal kell megkUldeni a Megrendel6
|

16sz6re:
a.) n6v,
b.)
c.)
d.)

4.4.3 Megrendel6 az alvdllalkoz6 vongtkoz6s6ban a 4.4.1 . pont szerinti tdrjekoztatds
kezhezvetelet k0vet6 3 munkanqpon belUl adja meg elfogad6 nyilatkozat6t. Az

alvdllalkoz6 csak abban az esetben kezdheti mdg tev6kenys6g6t, ha a
Megrendel6 az alvAllalkoz6 teljesitesbe tort6n6 bevon6sAt ir6sban elfogadta
Az olyan alvdllalkoz6 helyett, amely a kozbeszerz6si elj6r6sban r6szt vett az

aj6nlattev6 alkalmassdg6nak igazoldsaban,

csak a

Megrendel6
hozzdrjArulAs6val 6s abban az esetben vehet r6szt
teljesit6sben miis
alv6llalkozo, ha a szerzodlskotest kovet6en - a szerz6d6skoteskor el6re nem
lAthat6 ok kovetkezt6ben - bedllott l6nyeges korulmeny, vagy az alviillalkoz6
bizonyithat6 hibiis teljesit6se miatt a szerzSd6s vagy annak egy r6sze nem
lenne teljesithetcl
megjelolt alv6llalkoz6val, 6s ha
Tervezo zt,z uj
alvdllalkoz6val egytjtt is megfelel azoknak az alkalmdssdgi kovetelmenyeknek,
melyeknek a Tervez6 a klzbeszerz5si elj6rdsban az 4dott alv5llalkoz6val egyiJtt
felelt meg.

a

a

a

V. TERVEZES DiJ

5.1 A

sz*^rzod6 felek a jelen szerz6d6s tdrgydt kepez6 munka elv6gzesedrl j6r6
dijat Tervez6 ajAnlalihan foglaltak szerint 1 .985.000,-Ft + 27% AF A,
dsszesen: 2.520.950,-Ft, azaz kett6milli6'-otszAzh0szezer-kilencsz6zotven forint
osszeg ben hatAr ozzAk meg.

5.1.1

a

A szerz6do Felek megAllapodnak abban, hogy a szerz6d6s 5.1 ponljiiban
meghat6rozott dij mag6ban foglalja a Tervezo valamennyi szolg6ltatesiinak
dijdt, igy kUlondsen
a tervez6i milvezet6s,
munka sordn szUks6ges hat6s6gi, szakhaltrsAgi
egyeztet6sek lefolytat6sAra, hoz2i4ArulAsok, v6lem6,nyek,
enged6lyek beszerzes6nek dijdt.

- a

5.1.2 A tervez6si dijon felUl kolts6gt6rit6s nem jAr.

5.2

A

Megrendel6 kijelenti, hogy

a

szerz6d6sberi meghat6rozott nrunka

elleneft6k6nek penzUgyi fedezet6vel ren<ilelkezik.

VI, FIZETESI FEITETELEK
6.1 A Tervezo egy darab r6szsz6mla 6s egy cilarab v6gszdmla beny0jt;is6ra jor;rcsult
az al6bbiak szerint:

- R6szsz6mla: A Vdllalkoz6 a kiviteli tervek btdolgoziisdt kovet6en, a
l\4egrendel6 6ltal kidllitott teljesit6sigazolSs alapj6n jogosult 16szsziimldt
beny0jtani. A r6szsz6mla osszege a szerz6d6ses osszeg g0 %-a.
- Vegszdmla: A Vdllalkoz6 a hasznalatbaveteli elj6rds lezAr6st kdvd6en,
a Megrendel6 Sltal ki6llitott teljesit6sigazolAs alapjdn jogosult v6gsz6ml6t
benyfjtani. A v6gsz6mla osszege a szerz6d6ses osi;zeg 1 0 %-a.
6.1 .1 A

teljesit6s igazolds6ra a Megrendel6 resz6rol Lak6zi G6bor jogosult.

6.2

6.3

A

szdrmldkat a Megrendel6 hev6re kell ki6llitani, es 2 pelddnyban
Megrendel6hoz kell benyirjtani. A sz6ml6knak tartalmaznia kell:
- a tev6keny$eg pontos meghat6roz6s6t 6s annak TEAOR szAmAt,
- a Tervez6 bankj6nak neVet, banksz6mlasz6mdt, ad6sz6m6t;
- a Megrendelci ad6sz6m6t;
-* a tervez6i sgerz6d6s tArgyAra tort6n6 hivatkoz5st;
a v6gszdmlg megnevez6st.

a

A kifizet6s a Tervez6 14100172-44320360-7000000 szdmrj sz6mt6iiira t6rt6n6
5tutal6ssal tortenik"

6.4. A lrlegrendel5 t6j6(oztatja a Tbrvezot, hogy a szerz6d6s annak teljesit6se
eset6n a kifizet6s dz ad6zAs rqndjerol szol6 2003. evi XCll. torv6ny 36/4. S
hat6lya al6 esik.

6.5 A

Megrendel6 a sp6mla ellenerteket a Ptk.6:130. g-a alapj6n
k6zhezv6tel6tol sz6rlritott 30 napon belUl egyenliti ki"

a

sz6mla

6.5.1 A Megrendel6 fizetQsi kesedelem eset6n a Ptk.6:'155. g-6ban foglaltak szerinti
kesedelmi kamat mqgfizet6sere lkdteles.

VII. A MEGRENDEL6.IOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

7.1 A

Megrendel6 jogopult a Terviz6nek a jelen szerz6d6sben v6llalt feladatai
elldt6sdval kapcsolaitos tevekenls6g6t on6ll6an, vagy megbiz6lev6llel ellAtott
kepvisel6je r6v6n bdrmikor ellen6rizni.

7.1

.1 A Tervezo nem mbnteslil a szerz6d6sszeg6s jogkdvetkezm6nyei al6l amiatt,
hogy a MegrendelQ a Tervez6 tevekenyseg6t nem, vagy nem megfelel6en
ellen6rizte.

7.2 A Megrendel6 jogosult a tervez(s szempontjiib6l l6nyeges

k6rdesekben irlldrst

foglalni.

7.3 A

Megrendel6 jogoqult a Terve26nek iresban utasit6st adni. Az utasitds nem
terjedhet ki a tevQkenys6g m$gszervezesere, 6s nem teheti a teljesit6st
terhesebb6.

7.4 A Megrendel6 jogosplt a tervez6pi id6szakban legal6bb h6rom hetente tervez6i
egyeztet6st, a kivitelez6si id6szalkban pedig kooperdci6t osszehivni.

7.5

A

szerz6d6 felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a tervek
elk6szit6sehez a jqlen szerzS{es megkdt6sekor m6g nem ismert tov6bbi
adatszo196ltat6s, vEgy kozbenso intezked6s v6lik szUks6gess6, akkor a
Megrendel6 kdteles a Tervez6 (rtesit6setol szdmitott 8 munkanapon beltrl az

adatokat

a

Terv{26 rendelkez6s6re bocsAtani, illetve

int6zked6seket megtenni.
7.6

a

szukseges

A Megrendel6 kotelqs Tervez6 r€sz6re a szerzod6s szerinti dijai megfizetni.

vlt.
B."l

A TERVEZO

JocAt ES KOTELEZE-IIsEcet

A Tervez6 koteles az 6tdolgozott teljes kor0 kiviteli terveket elkesziteni.

8.2 A Tervez6 koteles tervez6i munkanemenk6nti

k6lts6gbecslest, koltsegvetes
osszesitot, valamint Arazatlan munkanqmenkenti kQltsegvetest es osszesito

tAblAzatot k6sziteni.

8.3

A Tervez6 koteles tervez6i mUvezet6st biztositani legfgljebb k6t alkalommal.

8.3.1

A Megrendel6 koteles a tervez6i m[ivdzet6s ig6nybev6tel6t az ig6nybevetel
id6pontjat megel6z6en, legal6bb 3 nappal ko16bban bBjelenteni.

8.3.2 A Tervez6 a Megrendel6 Altal jelzett id6pontban, a $/egrendel6 6ltal megjelolt
helyszinen koteles a Megrendel6 rendelkez6s6re Sllni tervezoi m vezet6s
celj6b6l.

8.4

A Tervez6 a szerz6d6s teljesites6t nyertes aiiinlata 6s a Megrendel6 utasitdsai
szerint a hatAlyos jogszab6lyoknak, hat6s69i e16ir6soknak, 6s szakmai
eloirdsoknak megfelel6en kdteles v6gezni"

A Tervez6 a kiviteli terveket a magyar 6s eur6pai uni6s szabvdnyokra
vonatkoz6 hat6lyos jogszab6lyoknak megfelel6en koteles elkesziteni.

8.4.1

8.4.2 A tervdokument6ci6nak m(szakilag kivitelezhet6, gazdasagos 6s c6lszer[i
megold6sokat kell tartalmaznia, es alfialmasnak (ell lennie a Megrendel6
felismerhet6, a felhaszn6l6s c6ljdb6l kovetkez6 igenyeinek kielegitesere.

8.5 A Felek rogzitik, hogy a hat6lyos

jogszab6lyok el6irdpai szerint a munka sorAn
szi.i ks6 ges hat6s 6 g i, szakh at6s6 g i e gyeztet6se k lef o lytatds 6 ra, hozzi4{rulAsok,
v6lem6nyek, enged6lyek beszerz6s6re a Tervez6 koteles.

8.6 A Tervez6, valamint az adott tervezdsi id6szakbpn meghatdroz6
tervez6k kotelesek r6szt venni

a

szakdrgi

Mdgrendel6 dltal legalaibb h6rom heti

rendszeress6ggel osszehivott tervez6i egyezet6sen.

8.6,1 A Tervez6 a kivitelez6si id6szakban koteles r6szt venni a Megrendelo 6ltal
Iegalilbb h6rom heti rendszeress6ggel dsszehlvott kooper6ci6n. A Megrendel6
a kooper6ci6 id6pontj6r6l koteles a Tervez6t legaldbb I nappal a megbesz6lSs
elott tajekoztatni.

8.7

A

Tervez6 koteles kozremLlkodni a kivitelez6s t6rgydban

lefolytatott

kdzbeszerz6si eljArdsban az al6bbiak szerint:

- a kieg6szito t6j6koztat6s ko16ben felmerUlt, a kiviteli tervvel
kapcsolatos k6rd6sek, 6szrevptelek megv6laszol6sdban,
- az aJenlattev6k r6sz6re k6szitett t6j6koztat6k elk6szlt6s6ben
szakmai (m(szaki) kerd6sek tekinteteben,
- az alAnlatok szakmai (milszaki) ert6keleseben, igy killonosen a
beny[jtott k6ltsegvet6s ellen6rz6s6ben,

- a

hidnyp6tl6s, illetl,e felvildgosit6s k6r6s eset6n

(mfiszaki) 6szrev6telek elkeszltes6ben.

a

szakmai

A Tervez6 a kivitelez6s t6rgydrban lefolytatott kozbeszerz6si eljArSsban
mindaddig koteles llozremiikodni, amig az ellArAs erednr6nyek6nt szerz6d6s
megkotesefe nem kerUl sor.

8.7.1

8.7.2 ATervezS a 8.7 pontban megjeldlt kotelezetts6geit a hatdlyos kdzbeszerzesi
torv6nyben meghatarozott hatiirid6kre figyelemmel koteles teljesiteni.

8.8 A Tervez6 kdteleS megv6laszolni a projektet 6rint6 elien6rz6sek so16n
valamennyi

az

ellpnorzS szerv dltal

a

szakmai (m(szaki) tartalommal

kapcsolatban feltett kerd6st.

8.9

A Tervez6 koteles a Megrendel6 megkeres6s6re - k6rd6seire, 6szrev6teleire
a megkeres6st6l szQmitott 2 munkanapon bel0l v6laszolni.

B"'10

A Tervez6 kdtelezettseget v6llal arra, amennyiben az elj6rSs sor€rn b6rmely

-

szakhat6sAg
a Tervez6 hibqjeb6l, neki felr6hat6 okb6l megtagadja a
hozzAjArulAs kiadddAt, vagy hi6nyp6tl6sra, kieg6szlt6sre sz6lit fel, akkor a
szUksSges munk6kat halad6ktalanul, kijl6n dijaz6s nelkUl elvegzi.

-

8.1 1

-

A Tervezo koteles a kiviteli tervet

haladektalanul 6tdolgozni, amennyiben a
hirinyrib6l fakad6an nem
osszeegyeztethet6efi. A Tervezo az Atdolgozds6rl kUl6n dijra nem jogosult.

kiviteli terv egyes t6szei
8.121

a szakdgi egyeztet6sek

A Tervez6 6ltal elk6szitett tervek A Szerz6i jogr6l sz6l6 1999. 6vi LXXVI.
torv6ny ( a tovribbiakban Szjt.) 1 S (2) bekezd6se alapj6n szellemi alkot6snak
min6sUlnek, amelyeken a Megrendel6 (mind egesz6ben, mind r6szleteiben)

jelen szerz6d6s alapj6n

-

a szenz6i jogok megs6rt6se nelkUl
meghat6rozott tartalmU felhaszndl6i jogot szerez:

8.12-"1

-

az alSbbiakban

A Megrendel6 a fQlhasznAldsi jog keret6n beltil az Szjt. 17 g a)-e) pontjdban,

valamint a g) pontbap foglaltakra jjogosult.
8.12!.,2

A

Megrendel6 a4 Szjt. 17 S D pontjdban foglaltra nem jogosult, azaz

a

Megrendel6 a tervet nem dolgozhatja 5t.
B.

13 A Tervezo a Megrendelo utasitdsa szerint koteles elj6rni.

8.13,1 A Tervez6 kdteleg a Megrendpl5t ir6sban halad6ktanul figyelmeztetni, ha a
Megrendel6 c6lszerr,itlen vagy szakszerritlen utasit5st ad. Ha a Megrendel6 a
figyelmeztet6s ellengre utasit6sdt fenntartja, a Iervezo a szerz6d6st6l el6llhat,
vagy a feladatot a Megrendel6 utasit6sai szerint, a Megrendel6 kockAzatAra
ell6thatia.
B.13,2 A Tervez6 koteles megtag adni az utasitds teljesit6set, ha annak vegrehajtAsa
jogszab6ly, vagy hat6s6gi hatArozat megs6rt6sdhez vezetne, vagy
vesz6lyeztetn6 m6s<ik szem6lyt vagy vagyon6t.

IX. A SZERZoDES MEGER6SITE

9.1 A Felek meg6llapodnak abban,

hogy a V6llalkoz6 k
kdteles k6sedelmi kotb6rt fizetni.
k6sedelmi
tervdokument6ci6 tekintet6ben naponta 10.000,- Ft,
tetelnek megfelel6 6sszeg.
kesedelmi k6tb6r mert6ke a tervez6i
FValkalom.

A

elmes teljesit6s esei6n
tb6r m6rt6ke a kiviteli
nagyobb 6rt6ke 30 napi

A

tekintet6ben 50.000

9.2 A Felek rogzitik, hogy a k6sedelmi kdtber a v6

ldb6l Ievon6sra kertil,

amennyiben a Kbt. 130. $ (6) bekezd6s6hen foglalt

9.3 A Tervez6 mentestil a kotbSrfizetesi k6t€

fennSllnak.

, ha szerz6d6sszeg6s6t

kimenti.

9.4

A Tervez6t a nem mentesiti a teljesltesi
kikotott kotb6rb6r megfizet6se.

al6l a k6sedelem eset6re

lk

X. KELLEKSZAVATOSSAG, JOGSZAVA OSSAG

10.
1

0.1 .

Kell6kszavatoss6g:
Tervez6 kell6kszavatoss6ggal tartozik az6rt, hogy
dokumentumok minden tekintetben
meghat6rozott megrendel6i elv616sok4ak, azok
t^{^
t.,+^{A^1.^
tvl vty Ld t d!clt cl.

10.2 A Tervez6 koteles a hibdk, hidnyok 6szlelese

6ltala szolgriltatott tervek,
jelen szerz6d6sben
lkalmasak
kivitelezes

a

ut5n halad6ktalanul

a hibdkat,

illetve hi6nyossiigokat kijavitani.

Megrendel6

a

a

tervezdsi hi
akkor is felel6s, ha
terveket kifog6s n6lkUl elfogadta, mivel Megrendel6 nem

10.3A Felek rogzitik, hogy Tervezci

szakemberlszakv5llalat, nem verhat6 el t,flle a tervek

10.4 A terv hibdja miatt mindaddig erv6nyeslthet6ek a
jogok, amig a terv alapjdn kivitelezett szolgeltatas
teljesit6se miatt jogok gyakorolhat6k.

n6seg6nek megitel6se.
rz6d6sszegesb6l fakad6
ib6val osszefiigg6 hibds

10,5 Jogszavatoss6g:

Tervezo szavatolja, hogy harmadik szem6lynek nincs
felhaszn6lSsdt akadAlyozza vagy korl6tozza.

XI. A SZERZoDES MODOSI]TASA, MEG
11 .1

lyan joga, amely a terv

uuese

A szerz6d6s m6dosit6sa kor6ben az alAbbi a
ok 6rv6nyestllnek: Jelen
szerz6d6sben szab6lyozottakat csak ir6sban (pap alap0 dokumentum), a
Felek c6gszer0 alAirAsAval lehet m6dositani. 5z6
vagy frdsban, de a szerz6d6st aldir6 k6pvisel6

,

r6utal6 magatartdssal
elt616 beoszt6ssal

rendelkezo szem6lypk drltal tetl jognyilatkozat
alkalmas.

a szerzod6s m6dosit6s6ra

nem

11.2 A szerzSdes m6dosil6sa koreben az allbbi tartalmi megk6t6sek 6rv6nyesUlnek:
Jelen szerz6d6st a Kbt. el6lr6sainak megfelel6en, a klzbeszerzlsi elj6r6s
alapj6n megkotott s4erz6d6sek m6dositds6ra vonatkoz6 szabAlvok betart6sdval
lehet modositani.
'1

1.3

A

Felek megdllapo{nak abban, hogy a kapcsolattart6 szem6ly6nek, vagy a
teljesit6si igazol6s kidllitiisara jogosult szemelyenek megv6ltoz6sa nem min6sUl
szerzod6sm6dosit6Snak.

11.4

A

Megrendel6 a s4erz6dest6l q szerz6d6s teljesit6senek megkezd6se el6tt
bdrmikor, indokl6s 4elkUl e16llhat, ezt k6vet6en a teljesitesig a szerz6d6st
indoklds n6lkUl, brirmikor felmonrJlhatja.

11.5

A

a

MegrendelS jogpsult
Tervez6 szerz6d6sszeg6se eset6n
irAsbeli
nyilatkozat6val azonrlali hat6llyal vagy az 6ltala meghatiirozott hat6ridovel a
szerzod6st kdrteritesi, k6rlalanitiisi kotelezetts6g n6lkUl felmondani, ha

-

a Tewez6 hib6san teljegit 6s a hibrit 30 nap alatt nem javitja ki teljes
kOr[ien;
a Tervez6 a eljesites jogos ok nelkul megtagadja;
a Tewez6
szerz6d6sen alapu16 kotelezettsegeit olyan jelent6s

a

fervezb

elj6r6st

re

v6gelszSmo
kezdemen
jogszab6lyo
a Tervez6
adatot szolg
hatSssal
1.6

-

a Tervez6nQk felr6hat6 k€sedelem el6ri a 30 napot;

med6kben
tovAbbi tel

'1

-

A szerz6des fel
6nr6nrrac

:egte, hogy ennek kovetkezt6ben Megrendelonek a
it6s nem frll erdekeben;
fUggeszti a kifizet6seit, ellene joge16sen felszAmol6si
elnek
Tervez6 legf6bb szerve
tdrsasdg
megkezdes616l,
felsz6mol6sdnak
16l hatdroz;
alapul6 felmond6si vagy e16lleisi okok fennSllnak;
ilyen m6don megt6veszti az Megrendel6t, vagy val6tlan
Itat 6s ez kpzvetlen vagy k6zvetett m6don siilyosan kAros
a l6nyeges szerz6d6ses kotelezetts6gek teljesit6s6re.

el;

a

dsa, vagy att6l val6 el6ll6si jog gyakorl6sa csak ir6sban

11.7 Amennyiben a sz
annak teljes kor( teljesit6se nelkUl szUnik meg, 0gy
a^lA^
A.A^l.A^^^
^-:
Felek kotelesek az elsz6mol6s
^-^*L
^^,,*:^^^l
6rdek6ben
egym6ssal
szembeni
igenyeiket
haladektalanul fe
ti 6s egyeztet6st kezdem6nyezni. Felek megdllapodnak,
hogy az egyeztet
< sor6n fUggetlen szak6rt6t vonnak be, amennyiben az
elszAmol6si
nem tudj6k kolcsondsen elfogadni. Tervez6 kijelenti, hogy
a fUggetlen szak6rto
mara Uzleti konyveibe, szerz6d5seibe betekintSst enged
a jelen szerz5d6ssel
fUgg6spen.

XII. A FELEK EGYUTTMUKODESE
12.1

A felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerz6f,es teljesit6se 6rdek6ben
egym6ssal egyUttm0kodnek, minden l6nyeges korUlmenyr6l egymest
kol cso

n

osen tfj6koztatlAk.

12.2

A Tervez6 koteles a

12.3

A

Megrendel6t minden olyan korUlmenyr6l halad6ktalanul
6rtesiteni, ami a vdllalkoz6s eredm6nyesseg6t, vagy $ell6 id6re val6 elv6gz6set
vesz6lyezteti, llletve gStolja. Az ertesites elmulasztdsdb6l ered6 kdrokert felel6s.

szerzod6s teljesltesehez szUks6ges egyUttm[1kod6s keret6ben

16sz616l szakmai nyilatkozatt6telre az al6bbi szem6lyQk jogosultak:

a

felek

Megrende16 r6sz616l: Bokorn6 HorvSth Anita
Tervez6 r6sz6r6l: Kar6csonvn6 Nedeczkv Katalin
12.3.1 A fent megnevezett k6pvisel6 szem6ly6nek v6ltoziiS6r6l a Fel koteles a mAsik
Felet halad6k nelkijl, 6m legk6s6bb 6t munkanapon belUl ertesiteni.

A

kepviseleti jogosultsdg nem terjed ki a szerz6b6s m6dositds6ra, illetve
olyan utasitAs 6tad6s-6tvetelere, amely kozvetlenul vagy kozvetve a jelen
szerz6d6s m6dositds6t eredm6nVezn6.

12.3.2

XIII. EGYEB RENDELKEZESEK
13.1 Jelen szerz6d6s a szerz6d6s aldrlres6nak napjdn l6p l.iat6lyba.

13.2 Felek jelen szerz6d6sb6l ered6 esetleges jogvitdri
els6sorban tdrgyaldsos
0ton kotelesek rendezni. Felek a polg6ri perrendta
16l sz6l6 1952. 6vi lll. tv.
41. $-a alapjdn megdllapodnak abban, hogy a
b6l eredo jogvitiik
elbir6l6sa kapcsdn al6vetik magukat hatdskdrtol fiiggclen - a Szombathelyi
J616sbi16s69 vagy a Szombathelyi Torv6nysz6k
lagos illet6kessegenek.

-

'13.3

Felek meg6llapodnak, hogy amennyiben jelep szerz6d6s brirmelyik
rendelkez6se ut6bb erv6nytelennek minosul, a szerzod6s tobbi reszet
6rv6nyesnek tekintik, kiv6ve, ha Felek a szerz6d6st az ervenytelen r6sz n6lktil
nem kotott6k volna meg.

13.4 A jelen szerz6d6sben nem szabAlyozott k6rdesekbeq a Ptk., illetve a hatAlyos
jogszab6lyok 6s szabvdnyok el6ir6salt lkell alkalmalni. Felek rdgzitik, hogy a
szerzod6s megkot6se, 6s teljesitese sorAn a kozpeszerz6sekre vonatkozo
szabdlyoz5s c6ljdval dsszhangban, a kQzbeszerzdsi alapelveinek tiszteletben
tart6sdval IKbt. 2. S] kell eljiirni.
13.5 Szombathely Megyei Jogri V6ros Onkorm6nyzat6nqk mindenkor hat6lyos, a

kotelezettsegv6llaldsi, utalv6nyozdsi

6s

ervenyesit6si eljdr6sAr6l

polgarmesteri es jegyz6i egytittes utasitesa alapjAn

polgdrmester, vagy
kotelezettseget.

ai

sz616
onkormSnyzat nev6ben a

az dltala [r6sban felhatalmazott szemely v6llalhat

A

felek

a

szerz6d6st,

mint akaratUkkal mindenben megegyez6t, j6v6hagy6lag

al6irtdk.

Szombathely, 2014 ..

)Ce{.1\,t191...&.T.:....

zi'!Yil1t
. rlr
'c.t o',r
rl'''--'

A k6telez'tt'e'lv

''h')';";ryt..'..
t,Y"""
"l!{
h.lJ.i..u"

(\e)

"1

,r'r

