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al6bbi felt6telekkel:

T,EL'ZMENYEK

1.1 A Megrendelo, mint aj6nlatk6rri

akozbeszerz6sekrol sz6l6 2011. 6vi CVIII. tdrv6ny
(tov5bbiakban: Kbt.) alapjhn a,,Szent Mdrton templom el1ttt tdr felilj{tdsdnak hatdsdgi
engeddlyezdsdhez, teljes kdrii Lpitdsi engeddlyezdsi ds teljes kor{i kiviteli tervek
beszerzdse, tervezSi miivezetds biztosftdsa" thrgyban inditott kozbeszerz6si eljrir6st
(tov6bbiakban : " Kiizb eszerz6s i Elj rirris " ).

Tervezo, mint ajdnlattevo a kozbeszerz6si elj6r6sban r6sA vett, 6s figyelemmel arra,
hogy Megrendel6 Tewezo ajhnlatit fogadta el nyertes aj6nlatk6nt a Felek jelen
kozbeszerzesi szerzod6st kritik eqvmiissal.

II. A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

2.I

Annak okiln, hogy jelen szerzoddst a Felek a kozbeszerzlsi szabfiIyok megtartisfxal
kdtdttdk meg egym6ssal, a Felek kijelentik, hogy megdllapod6sukat nem kizftrSlag jelen
szerzodls trirzsszcivege tartalmazza. A kozbeszeru6si eljrir6s dokumentumait irgy kell
tekinteni, mint amelyek a jelen szerzodds elvrllaszthatatlan rcszltkepezik, azzal egyitt
olvasand6k 6s 6rtelmezendok. kiiloncis tekintettel az aIilbbi dokumentumokra:

rinlatt6teli felhiv6s, dokument6ci6,
kieg6szit<i tflekoztatls (amennyiben az eljitrds sor6n sor ker0lt 16)
a Tewezo nyertes aj6nlat6nak teljes tartalma (a Kbt. 80. $-6nak (1)
bekezd6s6ben foglaltakra figyelemmel).
aj

2.2

A fenti dokumentumok kdzotti, rLgyanazon k6rd6sre vonatkoz6 bdrmely

elt6rds,
(emlit6si
nehdzs6g
dokumentumok
hierarchi6ja
ellentmond6s, 6rtelmezdsi
eset6n a
sorrendben a legmagasabb rendrivel kezdve) a k<ivetkezo:ktegeszito tdjekoztat5sra adott
ajdnlatklroi v6laszok (amennyiben effe sor kertilt), a felhiviis, a dokument|ci6,Tewezo,
mint ajiinlattevo ajfnlata a Kbt. 80. $-6nak (1) bekezd6s6ben foglaltakra figyelemmel. A
jelen alpontban emlitett dokumentumok egytittesen: ,,szerzod6ses okm6nyok".

III. A SZERZlDES TARGYA
Megrendelci megrendeli, Tervezo pedig elv6llalja a Szombathely, Szent M6rton
templom elotti tdr fehijitris6ra vonatkoz6 teljes koni dpit6si engedelyez6si 6s teljes
korti kivitelez6si tervek elk6szit6s6t, a megval6sit6shoz sztiks6ges jogeros enged6lyek
beszerzdset, valamint tervezoi mrivezet6s biztositris6t a Kozbeszerzdsi Elj6r6s
Dokument6ci6jitban, kiildndsen a Mtiszaki Leir6s6ban (tov6bbiakban: ,,Mtiszaki
Leiriis") meghatfirozottak szerint, a jelen szerzoddsben meghat6rozott dijefi.

3.1

A

).2

szerzSdds t6rgy6nak fdbb feladatkorei:

A

Szent M6rton templom el6ui t6r fehijitris6ra vonatkoz6 teljes korti 6pit6si
engeddlyez6si tervek (rit- 6s burkolat6pit6si, kiizmti6pit6si tervdokument6ci6)
elk6szit6se.

j ogeros engeddlyek beszerzdse

teljes k<ini kiviteli terv elk6szit6se
k6lts6gbecsl6s elk6szit6se
kdzremrikdd6s kivitelez6sre vonatkoz6 krizbeszeulsi eljrir6s soriin (16sd: Felhivrls
4. pontj6ban)
tervezoi mrivezet6s biztositdsa a kivitelez6s sor6n (kisd: Felhiv6s 4. pontjriban)

IV. A SZERZlDES TELJESjTE,SPNNK HATARIDEJE" MODJA

4.1

A teliesft6si hatirid6:

4.1.1 R6szhatririd6: Tewezo kriteles a teljes kdrti 6pit6si enged6lyez6si terveket legk6s6bb a
szerzod6shatftlyba 16p6s6tdl sz6mitott 60 napon beliil a Megrendel6nek 6tadni, valamint
az enged6lyez6 hat6srlg(ok)hoz benyrijtani, az engedllyezesi elj6rris vagy eljdrrisok
me g indit6s 61 5l sz5l6 igazolfst Me grendel o r 6szdr e kcite le s b enffi tani.

4.L2 Yeghatarido: Tewezo kdteles a teljes k<irti kiviteli terveket legk6sobb a teljes k<ini
6pit6si enged6lyek joger6re emelked6s6t kdvetrien 15 napon beltil a Megrendelonek
fitadni.

4.1.3 Kozremtikcid6s kivitelez6sre vonatkozb kozbeszerzdsi eljrlr6s soriin a mriszaki leir6sban
foglaltak szerint, Elore lathat6lefoll.tat6sa:2015. harmadik negyeddv6ben.

A

Tervezo koteles teruezoi muvezet6st biztositani a munkateriilet ritadris6t6l a
hasznitlatbaveteli eljdras lezfrrisitig a 8.3 pontban meghatftrozott m6don. El6re l6that6

4.1,4.

lefolytat6sa: 2015. negyedik negyed6v6t6l 2016. mrisodik negyed6v6ig.
4.1.5 A TervezS a

4.l.I6s

4.1 .2 pont tekintet6ben el6teljesft6sre

jogosult.

4.2

A teliesft6s helve:

4.2.1 A teljesft6s helye a teljes kiviteli tervdokument6ci6 6tad6sa tekintetdben: Szombathely
Megyei Jogri V6ros Onkormanyzata (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.)

A

4.2.2

teljesit6s helye

a teruezoi mtivezet6s

tekintetdben

a Megrendel6 riltal

megjelcilt

helyszin.

4.3

A teliesit6s mtfdia:

4.3.1

A Tewez6 az epitesi engedllyezdsi tervdokumentilci6t 4 papir alapri 6s 2 digit6lis
p6ld6nyban, CD-6n, a kivitelez6si tervdokumentrlci6t 10 papir alapu 6s 2 digit6lis
p6ld6nyban, CD-6n, valamint a tervez6si miivezet6s idiiszakilban elk6szitett terveket 4
papir alapu es 2 digitrilis p6ld6nyban, CD-6n koteles benyrijtani a Megrendel6nek
(Megrendel6i p6ldrinyok). Az engedelyeztet6shez sziiks6ges terveket a hat6siigi,
szakhat6srlgi 6s kcizmui.izemeltet6i ig6nyeknek megfelel6 peldfnyszSmban kell
elk6szfteni.

4.3.2

A

4.4

Tewez5 a tewezoi munkanemenk6nti kolts6gbecsl6st 2 papir alapri 6s 1 digitrilis
p6ld6nyban, CD-6n kciteles benyrijtani. A digit6lis p6ldrinyt Excel form6tumri
dokumentumban kell elk6sziteni, olyan m6don, hogy a dokumentumnak csak az
fr ajftnlat r6sze le gyen szerke szthet6.

A

Tewezo alvflllalkoz6 ig6nybev6tel6re a Kbt. 128.$ (2)-(4) bekezd6seiben foglalt
rendelkez6sek betartrisrival jogosult. A Tervezo a jogosan ig6nybe vett alv6llalkoz66rt
rigy felel, mintha a munk6t magavlgezte volna, alviilalkoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele
eset6n pedig felelos minden olyan k6r6rt is, amely andlktil nem k<jvetkezett volna be.
V. TERVEZESI DiJ

5.1 A

szerz6d6 felek a jelen szerzodds thrgydt kepezo munka elvegzeseert jdr6 dijat a
Tewezo ajSnlatdban foglaltak szerint 9.600.000,-Ft + 27yo AFA, cisszesen: 12.192.000,Ft, azaz tizenkettomilli6-egyszrizkilencvenkettoezer forint cisszegben hatftrozzilkmeg.

A szeru6d6 Felek meg6llapodnak abban, hogy a szerz6d6,s 5.1 pontj6banmeghatirozolt
dij magflban foglalja aTewezo valamennyi szolgtltatfsinak dijdt, igy kiilonosen
atewezoi mtivezet6s,
a munka sor6n sziiks6ges hat6s6gi, szakhat6s6gi egyeztet6sek

5.1.1

lefolytat6sdra, hozziljitrtllsok, v6lem6nyek,

engeddlyek

beszerzdsdnek dijrit.

5.I.2 Atervez6si dijon feliil krilts6gt6rit6s

5.2 A Megrendelo kijelenti,

nem j6r.

hogy a szerz(5desben meghatirozott munka ellen6rt6k6nek

pdnzngyi fedezet6vel rendelkezik.

VI. FIZETESI FELTETELEK

6.1

A

-Iervezo egy darab rdszszdmla
ds egy darab vdgszhmla benyrijtrisdra jogosult az

al6bbiak szerint:
- R6szszfmla: A Vrillalkoz6 aszerz6d6s 4.1.I. pontjriban meghat6rozottr6szhatfuid6re
tcirt6n6 teljesitdst 6s a teljesitesigazolfts kirillitdsrit kdvet6en jogosult ftszszirmlfut
benyrij tani. A rlszszitmla o sszege a szerzodds szerinti ci sszeg 40%o-a.

- V6gszfmla: A V6llaIkozS a szerzodls 4.1.2, pontj6ban meghatdrozott vdghat6rid6re
tortdno teljesit6st 6s a teljesitesigazolits ki6llitris6t krivet<ien jogosult vegszftmlttt
benyrijtani. A v6gsz6mla <isszege a szerzodes szerinti dsszeg 60Yo-a.
6.

1.

1

A

telj esitdsig azolils kiadisftra Megrendel

o reszerol Lakdzi Gribor a V6rosiizemeltetdsi

O sztitly v ezet6j e j o go sult.

6.1.2. A teljesitdsigazolSs kiilllitilsifi kdvet6en, Ill6s K6roly alpolg6rmester j6v6hagy6sa ut6n
lehet kiegyenliteni a szfimlift .

6.2 A sz6ml6rkat a Megrendel6
b

enyrij tani.

A szrimlikn ak

nevdre kell ki6llitani,6s 2 pdldrinyban a Megrendel6hoz kell
tartalmazni a kel I :

pontos meghatdrozLis6t 6s annak TEAOR szdmdt;
a T ew ezo b ankj 6nak nev6t, b anks z6ml asz6mdt, ad6 szitmifi ;
a Megrend elo adoszdmffi;
a tervez6i szerz6d5s tdr gydra tdrt6n6 hivatkoz6st;
a r 1szszhmla vagy a v e gszdmla me gnevez6 st.
a tev6kenys6g

6.3 A kifizet6s a Tewezi|

12094507-00146876-00100003 sz6mu sz6mliri6ra tiirt6n6

6tutal6ssal t<irt6nik.

A

Megrendelo tfijlkoztatja a Tewez6t, hogy a szerzodds annak teljesit6se eset6n a
kifizet6s az ad6zis rendj6r6l sz5l6 2003. 6vi XC[. tcirv6ny 361A. g hat6lya al6 esik.

6.4.

6.5 A Megrendelo a szflrrla ellen6rt6k6t a Ptk. 6:130. $-a alapjrin a szSmlakezhezvetelltol
szirmitott 30 napon beliil egyenliti ki.

6.5.I

A Megrendel6 fizetesi k6sedelem eset6n
kdsedelmi kamat mesfizet6s6re kciteles.
VII. A MEGRENDELo JOGAI

a Ptk. 6:155.

$-riban foglaltak szerinti

ES KOTELEZETTSEGEI

7.I A Megrendel6

jogosult aTewez6nek a jelen szeru6d6sben v6llalt feladatai ellltdsdval
kapcsolatos tev6kenys6g6t on6116an, vagy megbiz6lev6llel ell6tott k6pviseldje r6v6n
bilrmikor ellenorizni.

7.1.1

7

.2

7.3

A

Tewezo nem mentestil a szerz6ddsszeg6s jogkdvetkezmdnyei al6l amiatt, hogy a
Megrendel6 aTervezo tev6kenys6g6t nem, vagy nem megfelel6en ellenorizte.

A Megrendel6 jogosult atewezls szempontj6b6l l6nyeges k6rd6sekben 6ll6st foglalni.
A Megrendelci jogosult aTewezonek ir6sban utasit6st adni. Az utasitSs nern terjedhet ki
a tev6kenys6g megszewez6,s6re,6s nem teheti a teljesitdst terhesebb6.

7.4 A

Megrendel6 jogosult

a

tewezesi id6szakban legal6bb h6rom hetente tewezoi

egyeztet6 st, a kw itelez6si ido szakban pedig kooper6ci6t

ci s

szehf

vni.

7.5 A

szerzadri felek megrillapodnak abban, hogy amennyiben a tervek elk6szit6s6hez a
jelen szerz6d6s megkot6sekor m6g nem ismert tov6bbi adatszolgriltatds, vagy kcjzbens6
inl6zked6s vrilik sziiks6gess6, akkor a Megrendel6 k<jteles a Tervez6 6rtesit6sdtol
sz6mitott 8 munkanapon beltil az adatokat aTewezo rendelkez6sdre bocs6tani, illetve a
sziiks6ges int6zked6seket megtenni.

7

.6

A Megrendelo kcjteles Tervez6 rdszlre a szerzodls szerinti dijat megfizetni.

vIIL A TERVEZO JocAr Bs TOTpTEZETTSEGET

8.1 A Tervez6 k<jteles a teljes korti engedelyezesi terveket elk6sziteni, a megval6sit5shoz
sziiks6ges jogeros engeddlyeketbeszerezni 6s azok alapjdn a teljes korti

kiviteli terveket

elk6sziteni.

8.2 A Tervez5 ktiteles tewezoi munkanemenk6nti

koltsdgbecsl6st, kolts6gvet6s cisszesitot,
valamint Srazatlanmunkanemenkdnti kdlts6gvet6st 6s risszesitS tdblSzatot k6szfteni.

8.

3

A

T erv ezo kciteles

tiz alkalommal

tervezo

i

m:dv ezetdst

biztositani.

8.3.1 A Megrendel6 koteles ateruezoi mrivezet6s igdnybev6tel6t az ig6nybev6tel id6pontj6t
megelozoen, legalibb 3 nappal kor6bban bejelenteni.

8.3.2

A Tewezo a Megrendel6 6ltal jelzett id6pontban, a Megrendel6 6ltal megjeldlt
helyszfnen koteles a Megrendelo rendelkezdsdre 6Ilnitervezoi mrivezetds c6ljrib6l.

8.4 A Tervez6

a szeruod5,s teljesft6s6t nyertes ajdnlata 6s a Megrendel6 utasit6sai szerint a
jogszabfiIyoknak,
hat6lyos
hat6s6gi el6ir6soknak, 6s szakmai eloir6soknak megfeleloen
kciteles v6gezni.

8.4.1

A Tewezb a kiviteli terveket a magyar

6s eur6pai uni6s szabv6nyokra vonatkoz6

hat6lyo s j o gszabflyoknak megfeleki en kciteles elk6szf teni.

8.4.2 A tervdokument6ci6nak mtiszakilag kivitelezhetl, gazdashgos 6s c6lszerti megolddsokat
kell tartalmaznia,ds alkalmasnak kell lennie a Megrendel6 felismerhet<l, afelhaszniifus
c6lj6b61 k<jvetkez6 igdnyeinek kiel6git6s6re.

8.5 A

Felek rogzitik, hogy a hat6lyos jogszabiiyok el6fr6sai szerint a munka sordn
sziiks6ges hat6srigi, szakhat6s6gi egyeztet6sek lefolytat6srira, hozzitjfrulfusok,

v6lem6nyek, enged6ly ek b eszevds6re a

T ew

ezo kciteles.

8.6 A Tervezo, valamint az adott tervez6si id6szakban meshatlrozS

szakdsi tervezok

iital legal6bb hirom heti

rendslzeressdggel

kcltelesek r6szt venni a Megrendel6
6 sszehivott tew ezoi egyezet6sen.

8.6.1

A Tervezo a kivitelez6si idoszakban k<iteles r6szt venni a Megrendelo 6ltaI legal6bb
hrirom heti rendszeress6ggel osszehivott kooperrici6n. A Megrendel6 a kooperdci6
id6pontjdr6l kdteles aTervezot legal6bb 8 nappal a megbesz6lds el<itt tfijlkoilatni.

8.7 A Tervezo kdteles k<izremtikcidni a kivitelez6s
elj 6r6sban az alilbbiak szerint

8.7.1

A

tdrgyfhan lefolytatott kozbeszerulsi

:

a kiegdszitl tSjekoztatils kdr6ben felmeriilt, a kiviteli terwel kapcsolatos
k6rd6sek, dszrev6telek megvrilas zoIilsilban,
az ajrinlattev6k reszere kdszitett t6j6korta6k elk6szit6s6ben szakmai
(mriszaki) k6rd6sek tekintet6ben,
az aj6nlatok szakmai (mtiszaki) 6rt6kelds6ben, igy ktikln<isen a benyrijtott
kdlts6gvet6s ellen6rz6s6ben,
a hirinyp6tlis, illetve felvil6gosit6s k6r6s eset6n a szakmai (mtiszaki)
6szrev6telek elk6szit6sdben.

Tewez(i a kivitelezes tdrgyiban lefolyatott kcizbeszerzesi eljarrlsban mindaddig
keriil

k<jteles kozremriktidni, amig az eljir6s eredm6nyek5nt szerzod6s megkcit6s6re nem
sor.

8.7.2 ATervezo a 8.7 pontban megjelcilt kotelezetts6geit a hat6lyos kozbeszeru6si torvdnyben
me ghathr o zott hatriridokre fi gye I emme I k<jte I e s telj e s iteni.

8.8 A Tervezo koteles megv6laszolni a projektet 6rinto ellen6rz6sek

sor6n valamennyi az
feltett k6rd6st.
(mtiszaki)
kapcsolatban
tartalommal
ellenorzo szew 6ltal a szakmai

8.9 A

a

Megrendelo megkeres6s6re - k6rd6seire, lszrev6teleire
megkeres6stol sz6mitott 3 munkanapon beliil v6laszoIni.

8.

1

Tervezo kciteles

0 A Tewezl kdtelezetts

eget

-

a

viilal arra, amennyiben az eljitrils

sor6n brirmely szakhat6s6g
megtagadj a ahozzSjhrul6s kiad6s6t, vagy

aTewezS hib6j6b6l, neki felr6hat6 okb6l hi6nyp6tl5sra, kieg6szitdsre szolit fel, akkor
ktilon dijazSs n6lkiil elvegzi.

-

a

sziiks6ges munk5kat halad6ktalanul,

kiviteli tervet haladdktalanul 6tdolgozni, amennyiben a kiviteli terv
egyes rlszei a szakilgi egyeztet6sek hi6ny6b6l fakad6an nem cisszeegyeztethetoek. A

8.11 ATewezo

k<iteles a

Tervezo az ifidolgoz6s6r't kiil<jn dijra nem jogosult.

8.12 A Tewezo 5ltal elk6szitett tervek A Szerzli jogr6l sz6l6 1999. 6vi LXXVI. tdrv6ny (a
tov6bbiakban Szjt.) 1. $ (2) bekezd6se alapjan szellemi alkotrlsnak min<isi.ilnek,
amelyeken a Megrendel6 (mind egdszeben, mind r6szleteiben) jelen szerzodes alapj6n a szerzoijogok megs6rt6se n61kii1 - az allbbiakban meghatirozott tartalmri felhaszn6l6i

jogot

szerez',

8.12.1A Megrendel6 a felhaszn6I6si jogkeret6n beltil az Szjt. 17 $ a)-e) pontj6ban foglaltakra
jogosult.
8.12.2 A Megrendel6 a rendelkez6s6re bocs6tott tervekkel kapcsolatban a 3061201 1. (XII.23.)
Korm. rendelet 5. $ 4) bekezdds6ben foglaltak alapjiln jogosult tov6bbtervez5sre,
6tdolgoz6sra, j o gdij fi zet6se n6lkiil.

8.13 A Tervez6

a

Megrendeki utasit6sa szerint k<iteles eljrimi.

8.13.1 A Tewezo kciteles a Megrendel6t ir6sban halad6ktanul figyelmeztetni, ha a
Megrendelo c6lszenitlen vagy szakszenitlen utasit6st ad. Ha a Megrendelo a
figyeLmeztet6s ellen6re utasit6s6t fenntartja, aTeruez\ a szerzoddstol elillhat, vagy a
feladatot a Megrendel6 utasitrisai szerint, a Megrendelo kock6zatitra ellifihalja.
8.13.2 A Tewezo k<iteles megtagadni az utasites teljesit6s6t, ha annak v6grehajtrisa
jogszabdly,vagy hat6srlgi hatfirozat megs6rt6s6hezvezetne, vagy veszllyeztetn6 m6sok
szem6lyt vagy vagyon6t.

IX.A SZERZoOBS MEGER6SjTPSB

9.1 A Felek megrillapodnak abban, hogy a V6llalkoz6

k6sedelmes teljesit6s eset6n kciteles
k6sedelmi kdtb6rt fizetni. A k6sedelmi kotbdr m6rt6ke naponta 30.000,- Ft, legnagyobb
6rt6ke 30 napi tdtelnek megfelelo 6sszeg. A kotb& alapla a k6sedelemmel 6rintett
szolgilltatils telj es nett6 ellen6rtdke.

9.1.1 A Felek rdgzitik, hogy a kdsedelmi kdtbdr a vdgszriml6b6l levon6sra

keri.il,

amennyiben a Kbt. 130. $ (6) bekezdds6ben foglalt felt6telek fenn6llnak.
9.1,2. A Tervezo mentesi.il akdtberfrzet6si kdtelezettslg al6l, ha szerz6ddsszeges1t kimenti.

9.1.3. A Tervez6t nem mentesiti

a teljesitdsi k<itelezettsdg al6l a k6sedelem eset6re kikdtdtt

kcitb6rb6r megfizet6se.

9.2 Jelen szeruodes Tervez6nek felr6hat6 okb6l bekrivetkezo meghirisul6sa (teljesitds jogos
ok n6lktili megtagadiisa, Megrendelo szankci6s ekill6sa vagy felmond6sa Tewezo

szerzodesszegdse okrin) eset6n a meghirisul5si kotb6r m6rt6ke l0 %.
kotb6r alapja: a meghirisul6ssal 6rintett szolg|ltatftsok nett6 ellen6rl6ke.

A

meghirisul6si

9.3. ATewezo a - kivitelezds sor6n a tervez6si muvezet6s szakszeri ell6tdsa 6rdek6ben szerzod6st biztosit6 mell6kkotelezettsdgk6nt a nett6 tervezdsi dij S%-anak megfelel6
dsszegri azaz 480.000,- Forint teljesit6si biztosit6kotvdllal, arra az esetre, amennyiben a
szerzodesben foglalt kooperdci6kon val6 r6szv6te16t, tervezlsi mtivezet6sre vonatkoz6
kritelezetts6geit nem vagy k6sedelmesen teljesiten6. A Tervez6 a biztosit6kot kciteles a
Megrendelo rendelkez6s6re bocs6tani a vegszilmla benyrijt6s6val egyidejtileg. A
biztosit6knak a tewez6si mrivezetdsi feladatok elv6gz6s6ig, valamennyi haszn6latbav6teli
elj6r6s lezitrisdig kell rendelkez6sre filnia. A Tervezo a biztosit6kot v6laszt6sa szerint
6vaddkk6nt az eloirt pdnzosszegnek az ajanlatk&okent szeruod6 f61 fizet6si szdmliljfua
tcjrtdn<i befizet6s6vel (6tutal6stxal), bank vagy biztosit6 6ltal v|IIaIt garancia vagy banki
keszfrzeto kezess6g biztosit6s6val, vagy biztosft6si szerzSdls alapjiln ki6llitott - k5szfrzeto
kezess6gv6llal6st tartalmazo - k<jtelezv6nnyel nyrijthatja. Ha a TervezT a biztosit6kot
bank vagy biztosit6 iltal vfilalt garuncia formiljhban nyrijtja, a Megrendel6 a benyrijtott
okiratot akkor fogadja el, ha az feltetel n6lki.ili, visszavonhatatlan 6s elso felsz6litilsra, az
alapj ogviszony vizsg6lata n6lkiili kifizet6st biztosit.

X. KELLEKSZAVATOS SAG, JOGSZAVATOS SAG
1

0.

1

.

Kell6kszavatoss6g:

10.1.1. Tervez6 kell6kszavatoss6ggal tartozik az6rt, hogy az ilItala szolgitltatott tervek,
dokumentumok minden tekintetben megfelelnek jelen szerzlddsben meghatfirozott
me grendel6i elv6r6sokn ak, azok alkalmasak a kivitelezds lefo lytatrisrira.

10.1.2. A Tervez6 kdteles a hibilk, hi6nyok 6szlel6se utrin haladdktalanul ahibhkat, illetve
hi6nyo ss6gokat kij avitani.

10.1.3.A Felek rcgzitik, hogy Tervezo atervez6si hibridrt akkor is felel6s, ha Megrendelo a
terveket kifog6s n6lkiil elfogadta, mivel Megrendelo nem szakember/szalsilIIalat nem
v6rhat6 el trile a tervek min<is6g6nek megit6l6se.
10.1.4. A terv hib6ja miatt mindaddig 6rv6nyesithetciek a szerzod6sszeg6sb6l fakad6 jogok,
amig a terv alapjan kivitelezett szolgilltatils tervhibrival cjsszefi.iggo hib6s teljesft6se
miatt j ogok gyakorolhat6k.

10.2 Jogszavatoss6g: Tewezo szavatolja, hogy harmadik szemdlynek nincs olyan joga, amely
a terv felhasznfiirs 6t akad6ly o zza v agy korlSto zza.

XI. A SZERZODES MODOSITASA. MEGSZU}IESE
11

.1

A

szeruodds m6dosit6sa kor6ben az alflbbi alakis6gok 6rv6nyesiilnek: Jelen szerz6d6sben
szabillyozottakat csak ir6sban (papir alaptt dokumentum), a Felek c6gszeni al6ir6s6val
lehet m6dositani. Sz6ban, r6utal6 magatarllssal vagy ir6sban, de a szerz6ddst a16fr6
k6pvisel6 szem6lyektSl elt6r6 beoszt6ssal rendelkezo szem6lyek 6ltal tett jognyilatkozat
a szerzod1s m6dosft6s6ra nem alkalmas.

ll.2 A

szerzodes m6dositiisa kcirdben az alSbbi tartalmi megkcit6sek 6rv6nyesi.ilnek: Jelen
szerz1ddst a Kbt. eloiriisainak megfelel6en, a kozbeszerzdsi eljrirris alapjdn megkdtcitt
szerzodes;ek m6dosit6s6ra vonatkoz6 szabiivok betartrlsrival lehet m6dositani.

11.3

A Felek meg6llapodnak abban, hogy a kapcsolattart6 szem6ly6nek, vagy a teljesitdsi
igazolfts kifilitilslra jogosult szem6ly6nek megvitltozilsa nem minosiil
szerzod6sm6dosit6snak.

11.4A Megrendelo a szeruoddst6l a szerzodes teljesit6s6nek megkezdese el6tt b6rmikor,
indokl6s ndlkiil eliillhat, ezt kcivet6en a teljesit6sig a szeruod6st indokl6s ndlkiil, b6rmikor
felmondhatja.

11.5A Megrendel6 jogosult a Tervezo szerzodlsszeg6se eset6n - ir6sbeli nyilatkozat|val
azowtali hatillyal vagy az illtaIa meghatitrozott hat6rid6vel - a szerzoddst kilrt6ritdsi,
kfu talaniths i kote I ezetts d g n6 lktl fe lmondani, ha
aTewezonek felr6hat6 k6sedelem el6ri a 30 napot;
aTewezo hib6san teljesit 6s a hibrlt 30 nap alatt nem javitja ki teljes k6nien;
aTewez6 a teljesit6s jogos ok n6lktil megtagadja;
a Tervezo jelen szerzod6sen alapul6 kcitelezetts6geit olyan jelent6s m6rt6kben
megszegte, hogy ennek kdvetkeztdben Megrendelonek a tov6bbi teljesit6s nem
rill6rdekdben;
a Tewezo felftiggeszti a kiftzetdseit, ellene joger6sen felsz6mol6si elj6r6st
rendelnek el, Tervez\ legf6bb szerve a tilrsas6g v6gelsz6mol6sdnak,
me gkezdes & ol, felszitmol6siinak kezdem6ny ezeser ol hat6r oz;
jogszabflyon alapul6 felmondrlsi vagy elitllitsi okok fenn6llnak;
aTewez6 brirmilyen m6don megt6vesztt azMegrendel6t, vagy val6tlan adatot
szolgiitat 6s ezkozvetlen vagy k<jzvetett m6don srilyosan k6ros hat6ssal lehet a
l6nyeges szerz6d6ses k<itelezettsdgek teljesit6s6re.
1

1.6

A szerzodls felmondrlsa, vagy att6l valo el6ll6si jog gyakorl6sa

csak ir6sban 6rv6nyes.

ll.TAmennyiben a szerzod6s annak teljes k<ini teljesit6se ndlktil szrinik meg, rigy Felek
kcitelesek az elsziimol6s 6rdek6ben egym6ssal szembeni ig6nyeiket halad6ktalanul
felm6rni 6s egyeztetdst kezdem5nyezni. Felek megrillapodnak, hogy az egyeztetesek
sor6n fiiggetlen szakdrtot vonnak be, amennyiben az elsziimoliisi osszeget nem tudj6k
kdlcscincisen elfogadni. Tervezo kijelenti, hogy a fiiggetlen szakerto szitmira ijzleti
kcinyveibe, szerz6d6seibe betekint6st enged a jelen szerzod6ssel <isszeftiggdsben.

XII. A FELEK EGYUTTMUTOOPSP

l2.l A felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen

szerzod1s teljesft6se 6rdek6ben egymrissal
egyiittmtik<idnek, minden l6nyeges ktirtilm6nyrol egym6st kcilcscindsenti$ekoztatjilk.

12.2 A Tewezo kdteles a Megrendel6t minden olyan kririilm6nyrol halad6ktalanul 6rtesiteni,
ami a vrillalkoz6s eredm6nyessdg6t, vagy kello idcire val6 elvegzeset veszllyezteti,
illetve g6tolja. Az ertesites elmulasztris6b6l ered6 k6rokdrt felel6s.
12.3

A

szerzodls teljesit6s6hez sziiks6ges egyi.ittmtikcid6s keret6ben

a felek ftszdrol

kapcsolattart6:
Megrendel o ftszdr6l: Kir6ly Ldszl6 irodavezeto

Tervezo

rdszlrol:

Pusztai Istv6n beruh6z6si igyintezo
Litkei Tamiis tigyvezetri

12.3.I A fent megnevezett kdpviselS szem6ly6nek v61toz6s6r6l a F6l kciteles a m6sik Felet
halad6k n6lki.il, rim legk6s<1bb 6t munkanapon beliil 6rtesiteni.

12.3.2 A k6pviseleti jogosults6g nem terjed ki a szeruodes m6dosit6stra, illetve olyan
utasit6s fiadSs-6tv6tel6re, amely kcizvetleni.il vagy kcizvetve a jelen szerzodls
m6do sit6s6t er edmlny ezn6.

XIII. EGYEB RENDELKEZESEK

I3.I

Szerz6do felek jelen szeruodds hat6lybal6p6s6nek felfiiggeszt6 felt6telekent rogzitik a
t6mogatiisra irrinyul6 okirat megk<it6s6nek vagy meghatitrozott risszegben tort6no
megkrit6s6nek t6ny6t.

13.2 Felek jelen szerzod6sb6l eredci esetleges jogvit6ikat els6sorban t6rgyalisos riton
kcitelesek rendezni. Felek a polgriri perrendtart6sr6l sz6l6 1952. evi III. tv. 41. $-a
alapifun meg6llapodnak abban, hogy a szerzoddsb<il eredo jogvit6k elbfrrll6sa kapcs6n
al6vetik magukat - hatAskort6l fi.iggoen - a Szombathelyi J6rrisbfr6s6g vagy a
Szombathelyi Torvdny szek kizdr6lagos illet6kessdg6nek.

13.3 Felek megdllapodnak, hogy amennyiben jelen szeru6dds brirmelyik rendelkez6se ut6bb
6rvdnytelennek min6siil, a szerz6d6s tcibbi ftsz5t 6rv6nyesnek tekintik, kiv6ve, ha Felek
a szerzodlst az lwdnsrtelen r6sz ndlkiil nem kcjtcitt6k volna meg.
13.4

A jelen szerzod6sben nem szabtlyozott k6rddsekben a Ptk., illetve a hat6lyos

jogszab|lyok 6s szabvrinyok el6ir6sait kell alkalmazni. Felek rcgzitik, hogy a szeruodes
megkot6se, 6s teljesit6se sor6n a kozbeszerz6sekre vonatkoz6 szabiiyozds c6ljrival
<isszhangban, akdzbeszerz6si alapelveinek tiszteletben tarl5s6va1 [Kbt. 2. $] kell elj6rni.
13.5 Jelen szerz6d6s alfiirfniwal Tervezo kcitelezi mag6t arra, hogy a szerzod5,s teljesit6se
sor6n tudom6s6ra jutott adatokat, inform6ci6kat, i.izemi ds i.izletpolitikai esem6nyeket
6s/vagy szem6lyekre vonatkoz6 v6dett adatokat I a tovibbiakban egyi.ittesen: adat(ok)/
tizleti titokk6nt kezeli. Tewezo szerzodl,s teljesit6se sor6n tudom6s6ra jutott adatokat
harmadik f6lnek nem adhatj a ki, azokat csak a jelen szerucid6s teljesitesehez sziiks6ges
m6rt6kben hasznillja. Tewez6 ennek megtart6s6r6l a feladatok ell6t6sriban kdzremtikdd6
munkatiirsai, alvdllalkoz6i, teljesft6si segddei tekintetdben is kciteles gondoskodni. Az
informiici6k 6s adatok iizleti titokk6nt trirt6no kezel6s6re vonatkoz6 kcitelezetts6s a
T ew ez6t jelen szeru6d6s lejfu atilt kcivet6en is korl6tlan ideig terheli.

13.6 Szombathely Megyei Jogri V6ros Onkormrinyzatinak mindenkor hat6lyos, a
kcitelezetts6gvrillal6si, utalviinyoziisi 6s 6rv6nyesit6si eljrlr6sr6l szol6
polgrirmesteri utasitiis alapjfin az cinkorm6nyzat kiad6si el6irhnyzatai terhdre a
polgdrmester,vagy az iitala frrlsban felhatalmazott szemdly v6llalhat kotelezettsdget.

I3.l

Tewezo kltelezettsdget vfllal, hogy trlrgy szerinti szolgilltatfts nyrijt6sdval kapcsolatos
tevdkenys6ge soriin a Megrendelo 6rdekeit messzemen6en szem elott tartia 6s
Megrendel6 6rdekeit s6rto el6nydket, jogokat nem szerez.

13.8 A Kbt. 125. $ (a) bekezd6s a) pontj6nak eleget t6ve Felek megrillapodnak, hogy
Tewez6 a szeruodds teljesit6se sor5n nem frzethet ki, illetve szSmolhat el a szerzodds
teljesft6s6vel cisszeftiggdsben olyan kcilts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k)
pontja szerinti feltdteleknek nem megfeleki tiirsas6g tekintetdben mertilnek fel, 6s melyek
a T ewez6 adokciteles jcivedelm6nek cscikkentds6re alkalmasak.
13.9 A Kbt. 125. $ (4) bekezd6s b) pontj6nak eleget t6ve Felek megrillapodnak, hogy
Tewezo kriteles a jelen szerzldds teljesit6s6nek teljes id<itartama alatt tulajdonosi
szerkezetlt a MegrendeliS szitmftra megismerhetilv6 tenni. Tervezo - a megismerhet6vd
t6telre vonatkoz6 kcitelezettsdge mellett - a jelen szerzodes id6tartama alatt iriisban

kriteles tSllkoztatni Megrendel6t minden, a tulajdonosi szerkezeteben bek<jvetkezett
vfltoz6sr6I, a megv6ltozott 6s az fj adatok, valamint a villtozits hatillyfnak
megjel6l6s6vel. TervezS a jelen szerz6d6s teljesitds6nek teljes idotartama alatt
halad6ktalanul ir6sban k<iteles Megrendelot 6rtesfteni a Kbt. 125. g (5) bekezd6sdben
megj elolt iigyletekr6l.

A Kbt. 125. $ (5) bekezd6s6nek eleget t6ve Felek rdgzitik, hogy Megrendelo jogosult
6s egyben ktiteles a szerz6ddst felmondani - ha sziiks6ges olyan hatfrid6vel, amely

13.10

lehetov6 teszi, hogy aszerzoddssel 6rintett feladataell6t6sfur6l gondoskodni tudjon - ha

a) a Tewezoben kcjzvetetten vagy kdzvetlentil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szemdly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet,
amely tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontj6ban meghatirozott

valamely felt6tel.

b) a Tervez\ kozvetetten vagy kdzvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes
szervezetben, amely tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontjriban
me ghatitr o zott

valamely

fe lt6te

l.

13.11 A Kbt. 125. $ (6) bekezd6s6nek eleget t6ve Felek rogzitik, hogy a Kbt. 125. $ (5)
bekezd6s szerinti felmondils eset6n aTewezi| a szerzodds megszrin6se elott m6r teljesitett
szolgfiltatirs szerz6 d6 s szeri p 6nzbe I i e I I en6rt6k6re j o go sult.

13.12 Tervez6 k6pviseltije kijelenti, hogy Tervez6 kepviseletdre 6s a jelen szerziSdls
alflirdsfua megfelel6 jogosultsrlggal rendelkezik azzaI, hogy az ezzel cisszefiiggdsben
felmeriilo k6rok6rt apolgriri jogszabillyai szerint felel6ss6ggeltartozikMegrendel6 fel6.
13.13
s

A Tewezo jelenszerz6des alirirfisrlval kijelenti, hogy rendelkezik

ziiks6 ge s tap asztalattal

6

a feladat teljesitds6hez

s szak6rte I emme l.

13.14. Amennyiben a Tervezo jelen szerzodls megkritdsekor nem rendelkezik az al6bb
megjel<ilt feltdteleknek megfelekl, kamarai nyilv6ntartiisban szereplo szakemberekkel, akkor
Megrendell aKbt.I24. $ (4) bekezd6se alapjfin a kcivetkez6 legkedvezlbb ajilnlatot tev6vel
kdti meg a szerzoddst.
legakibb 1 f6, aki
tervezdsi szakterii

(IV.28)

Korm.

(6pit6szm6rn<iki

vagy

rm. rendeletben foglaltak szerint epiteszeti
(bettijele: E kateg6riris, vagy a 10412006.
kateg6ri:is) 6s szakirfnyu v6gzetts6ggel
okleveles 6pit6szm6rnciki, illetve ezzel egyendrt6kri

k6pzetts6ggel) rendelkez<i szakember.

legal6bb 1 fo, aki a 26612013. (VII.I 1.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kdzriti
6pitmdnyek tervez6se szakteri.ileten nyilviintart6sba vett. (bettijele: KE-K kateg6ri6s
vagy a IA4/2006. (IV.28) Korm. rendelet szerinti KE kateg6ri6s) 6s szakirinyl
vdgzettsdggel (kcizleked6s-6pft6m6rndki vagy okleveles kcizleked6s-6pit6m6rn6ki,
i I I etve ezzel e gy en6 rtdkri k6p zett s 6 g gel) rendel kezo szakember.

legalibb 1 f6, aki

a

26612013. (VII.11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint
vizgazdfikodrisi 6pitm6nyek tervez6se (betrijele: VZ-TEL kateg6ri6s vagy a 10412006.
(IV.28) Korm. rendelet szerinti YZ kateg6ri6s), szaktertileten nyilvrintart6sba vett ds
szakirilnyri v6gzetts6ggel (okleveles dpitom6miik, illetve ezzel egyen6rt6ku
kdpzetts6ggel) rendelkez<i szakember.

t0

1 f6, aki a

26612013. (VIL11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint
energiaell6tSsi 6pitm6nyek tervez6se (bettijele: EN-VI kateg6ri6s vagy a 10412006"
(IV.28) Korm. rendelet szerinti 6pitm6nyek villamosm6rnciki tervez6se betrijele: V)
szakteri.ileten nyilv6ntartrisba vett 6s szakfufinyu v6gzettsdggel (okleveles
villamosm6rncik, illetve ezzel egyen6rtdkri k6pzettsdggel) rendelkezo szakember.

legal6bb

legalribb 1 fo, aki a26612013.(VII.11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint t6j- 6s
kert6pit6szeti tewezesi (betujele: K kateg6ri6s vagy a 10412006. (IV.28) Korm.
rendelet szerinti K kateg6rirls), szakteri.ileten nyilvrintart6sba vett 6s szakirinyu
vegzeltseggel (okleveles kerl6szm6rnrik, okleveles tdjepitesz mdrncik, rlletve ezzel
e gyendrtdkri k6pzetts6 g g e l) rendelk ezo szakemb er .

A felek a szerzodfst, mint akaratukkal mindenben megegyezSt, j6vdhagy6lag alairtilk.

Szombathely,2015. mr{jus ,, 2 6, ,,

11

