TERVEZESI SZENZOUNS
amelyet

egyreszr6l

ndv: Szombathely Megyei Jogf Vriros Onkorm hnyzata
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penzfor galmi szo lg6ltat6 : UNICRED IT B ank Zrt.
kdpviseli: Dr. Pusk6s Tivadar polg6rmester

tov6bbiakban,,Megrendel6",
milsrdszrol

a(z)

(a tov6bbiakban

ndv: MangliSr Epitdsz Kft.
sz6khely: 9700 Szombathely, 1916 u. 8.
k6pvisel6 : Mangli6r LfszIo
ce gtr e gy zeksz6m: I 809 | 0 6 4 | 4 I 20
nyilvrlntart6 c6gbfr6s6g neve : Szombathelyi Torv6nysz6k
C6gbir6s6ga
ad6szdm: I 353 5 8 1 8-2- 1 8
szimlav ezet6 p enzintezet nev e'. B ud ap e st B ank Zrt.
p enzfor galmt szitmla szftma: 1 0 1 0 4 7 8 9 - 5 5 3 9 4 6 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 7
tovSbbiakb an,,T eYv ez6"

"Felek" vagy ,,Szerz6d,6 Felek") kcitottek az alulirott napon 6s helyen,

az

akibbi felt6telekkel:

I.EL'ZMENYEK

1.1 A Megrendel6, mint ajrinlatk6ro akozbeszerzdsekr6l sz6l6 2011. 6vi CVIII. tdrvdny
(tovrlbbiakban: Kbt.) alapjin a ,,Berzsenyi D6niel t6r, Szily Jiinos utca, Holl6n Ern6 utca,
Sz6chenyi utca fehijit6siira vonatkoz6 teljes kdni 6pit6si enged6lyez6si 6s teljes koni kiviteli
tervek elk6szit6se, valamint tervezoi mrivezet6s biztosit6sa " tSrgyban inditott kozbeszerzdsi
elj 61 ilst (tovSbbiakb an : " Kiizb eszerz6s i E lj r{ rf s " ) .
Tewezo, mint aj6nlattev6 a kozbeszeru6si elj6r6sban rdszl vett, 6s figyelemmel arra, hogy
Megrendelo Tewezo ajhnlatfit fogadta el nyertes ajdnlatkdnt a Felek jelen kdzbeszerulsi
szerzoddst kcitik egym6ssal.

II. A SZERZOIPST ALKOTO DOKUMENTUMOK
2.1 Annak okrin, hogy jelen szeruodlst a Felek a kdzbeszerzesi szabirlyok megtartisilal
kdtdttdk meg egym6ssal, a Felek kijelentik, hogy meg6llapodrlsukat nem kiztrolag jelen
szerzodds t<irzsszdvege tartalmazza. A kozbeszerzdsi eljSr6s dokumentumait rigy kell
tekinteni, mint amelyek a jelen szerz6dds elviiaszthatatlan rlszet kdpezik, azzal egyitt
olvasand6k 6s 6rtelmezend<ik, kiilcincis tekintettel az alibbi dokumentumokra:

aj 6nlatt6teli fe lhiv6s, do kument6c i 6,
kiegdszito tttjekoztatds (amennyiben az eljrirris soriin sor keri.ilt rri)

aTewez6 nyertes ajhnlatitnak teljes tartalma (a Kbt. 80. $-5nak (1) bekezd6s6ben
foglaltakra fi gyelemmel).

2.2 A fenti dokumentumok kdzotti, 'trgyanazon

k6rd6sre vonatkoz6 b6rmely eltdrds,
ellentmond6s, 6rtelmez6si nehezsdg eset6n a dokumentumok hierarchi6ja (emlit6si
sorrendben a legmagasabb rendtivel kezdve) a kdvetkezo: kiegdszitl titjekoztatlsra adott
ajfinlatkerli v6laszok (amennyiben effe sor keri.ilt), a felhiv6s, a dokumenthci6,Tervezo,
mint aj6nlattev6 ajfunlata a Kbt. 80. $-6nak (1) bekezd6s6ben foglaltakra figyelemmel. A
jelen alpontban emlftett dokumentumok egytittesen: ,,szerz<iddses okm6nyok".

III. A SZERZODES TARGYA

3.1

Megrendel6 megrendeli, Telezo pedig elvftllalja a Berzsenyi D6niel t6r, Szily Jiinos
utca, Holl6n Erno utca, Szdchenyi utca fehijitdsfra vonatkoz6 teljes koru 6pitdsi
enged6lyez6si 6s teljes k<jni kivitelez6si tervek elk6szft6s6t, a megval6sit6shoz
sziiks6ges jogeros enged6lyek beszerzesdt, valamint tervezli mtivezet6s biztosit6s6t a
Kozbeszerz1,si EljSr6s Dokumentdciojftban, kiilon<jsen a Mtiszaki Leirris6ban
(tov6bbiakban: ,,Mtiszaki Leir6s") meghatdrozottak szerint, a jelen szerz6d6sben
meghatfirozott dijdrt.

3.2

Aszerz6d6strlrgy6nakf6bb feladatkcirei:
A Tervez6 feladata a Berzsenyi D6niel t6r, Szily J6nos utca, Holl6n Ern6 utca,
Sz6chenyi utca fehijit6sdra vonatkoz6 teljes k<irri 6pit6si enged6lyezdsi tervek (rit6s burkolat6pit6si, k<izmti6pitdsi, <jrciks6gv6delmi tervdokumentrici6) elk6szit6se.
j oger6s enged6lyek beszerz6se
teljes kdni kiviteli terv elk6szit6se
kciltsdgbecsl6s elk6szft6se, kozremtikdd6s kivitelez6sre vonatkozokozbeszetzesi
eljrir6s sor6n (l6sd: Felhfv6s. 4. pontj6ban)
tervezoi mrivezet6s biztosit6sa a kivitelezds soriin (l6sd: Felhiv6s. 4. pontj6ban)

IV. A SZERZlDES TELJESjTPSPNPK HATAzuDEJE. MODJA

4.1

A teliesft6si hatfrid6k:

4.1.1 R6szhat:irid6 TeruezT koteles a teljes kcirti 6pftdsi engeddlyez6si terveket, legkds6bb a
szeruoddshatilyba l6pes6t6l sziimitott 60 napon beliil a Megrendel6nek 5tadni, valamint
az engedllyezo hat6s6g(ok)hoz benyrijtani, az engedllyez6si eljrlr6s vagy elj6r6sok
me gindit6s6r6l sz6l6 igazolilst Me grendel o r 6szdr e kdtele s benffi tani.
4.1.2 Y6shataid6: A Tervez6 koteles a teljes kcini kiviteli terveket legk6sobb a teljes koru
6pit6si engeddlyek jogerdre emelked6s6t kciveto 15 napon beliil a Megrendel6nek
6tadni.

4.1.3 Kozremtikdd6s kivitelez6sre vonatkozSkozbeszerzesi eljfufts sorrin (l6sd: Felhiv6s. 4.
pontj 6ban). El6re I6that6 lefolytatrlsa : 20 | 5 . harmadik ne gyeddv6b en.

4.I.4.Tewezl kdteles tewezoi mrivezet6st biztositani a munkateri.ilet ifiadfsifiol

a

haszniilatbavdteli eljdras lezfrilsftig a 8.3 pontban meghatdrozott m6don. El6re l6that6
id<lpontj a: 20 | 5 . negyedik negyed6v6 t(il 201 6. mrisodik negyed6v6ig.

4.r.5. ATervez6 a4,r.r

4.2

6s 4.1 .2 ponttekintetdben eloteljesit6sre jogosult.

A teliesft6s helve:

4.2.I A teljesit6s helye a teljes kiviteli tervdokument6ci6

ifiaddsa tekintetdben: Szombathely
Megyei Jogri vriros Onkorm6nyzata(9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.)

4.2.2

A teljesitds helye a tervezoi

mrivezet6s tekintet6ben

a Megrendel6 6ltal megjekilt

helyszfn.

4.3

A teliesft6s m6dia:

4.3.I A Tervezl az epitesi enged6lyez6si tervdokument6ci6t 4 papir alapu 6s 2 digitalis
p6ldrlnyban, CD-6n, a kivitelezdsi tervdokumentiici6t 10 papir alapri 6s 2 digit6lis

p6ldrinyban, CD-6n, valamint a tervezlsi mtivezet6s id6szak6ban elk6szitett terveket 4
papir alapu es 2 digitrilis p6ld6nyban, CD-6n kciteles benyrijtani a Megrendel6nek
(Megrendeltii pdld6nyok). Az enged6lyeztet6shez szi.iks6ges terveket a hat6s6gi,
szakhat6srigi 6s ktizmriiizemeltetoi ig6nyeknek megfelel6 peldfunyszitmban kell
elk6sziteni.

4.3.2 ATervezl atervezoi munkanemenkdnti kriltsdgbecsl6st 2 papir alapi 6s 1 digit6lis
p6ldrinyban, CD-6n kdteles benyrijtani. A digitrilis p6ldrinyt Excel formiitumri
dokumentumban kell elkdsziteni, olyan m6d6n, hogy a dokumentumnak csak az
6r aj inlat r6sze le gyen szerkesztheto.

4.4 A Terveztl alvlllalkoz6

igdnybev6tel6re a Kbt. 123.9 (2)-(4) bekezdeseiben foglalt
rendelkez6sek betartrisrival jogosult. A Tervezo a jogosan ig6nybe vett alvii"llalkoz6lrt
rigy felel, mintha a munk6t maga vegerte volna, alv5llalkoz6 jogosulatlan igdnybevdtele
eset6n pedig felel6s minden olyan kdr5rtis, amely an6lkiil nem kcivetkezett volna be.

V. TERVEZESI DiJ

5.1 A

felek a jelen szerzodes tirgydt kepez6 munka elvegzeseert jar6 dijat a
Tewezo ajirnlatihan foglaltak szerint 17.900.000,-Ft + 27% AFA, cisszisen:
22.733.000,-Ft, azaz huszonkettomilli6-h6t szfzharminchinomezer forint <isszesben
szetziSdo

hatitrozzitkmeg.

5.1'1 A szetzodiS Felek meg6llapodnak abban, hogy a szerzodds 5.1 pontj6ban meghat6rozott
dij magrib an fo glalj a a T erv ezo val amenny i szol g6ltat6s 6nak dij ht, i gy kiilcinci s en
atervezli mrivezet6s.

a munka sor6n szi.iks6ges

hat6siigi, szakhat6srigi egyeztetdsek

lefolyatris6ra, hozzhjirultnok, v6lem6nyek,

engedelyek

beszerzdsdnek dij6t.

5.I.2

Atervez6si dijon feltil koltsdgtdrit6s nem j6r.

5.2 A Megrendel6 kijelenti,

hogy

a szeruldlsben meghatfrozott

penzijgyi fedezet6vel rendelkezik.

munka ellen6rtdk6nek

VI. FIZETESI FELTETELE,K
6.1

-

A Tervezo egy darab rdszszdmla 6s egy darab vdgszftmla benyrijtdsrira jogosult az
alibbiak szerint:

R6szsziimla:

A Yfilalkoz6 a szerzodls 4.1.1. pontj6ban meghatfurozott rdszhatdridore
tort6no teljesitdst 6s a teljesit6sigazol6s kiilllitilsfit kcivetoen jogosult
rlszszdmlitt benyrijtani. A rdszszitmla cisszege a szerzodls szerinti dsszeg
40o/o-a.

- V6gszfmla: A V6llalkozo a szeruodds 4.L.2. pontj6ban meghatfurozott vdghatririd6re tdrt6no
teljesit6st 6s a teljesitesigazolfrs ki6llftrls6t kcivet6en jogosult v6gsz6mlitt
benffitani. Avegszitmla dsszege aszerzodds szerinti osszeg 60oh-a.

A teljesit6sigazolils kiadilsfira Megrendel o ftszdr6l Lakezi G6bor a V6rosi.izemeltetdsi

6.1.1

O sztilly v ezet6j e j o go sult.

6.1.2. A teljesft6sigazolilskiallitilsfit kd,vetSen, Ill6s Kriroly alpolg6rmester j6v6hagyiisa utiin
lehet kiegyenliteni a szftmlSt.

A

6.2

szitmlilkat a Megrendelo nev6re kell ki6llitani, 6s 2 p6ldrinyban a Megrendelohciz kell
benyrijtani. A sz6ml6knak tartalmaznia kell:
a tev6kenys6g pontos meghatfnoziis6t 6s annak TEAOR szilmifi;
a T erv ezo b ankj 6nak nev6t, b anksz 6ml aszitmfut, ado szftmifi:
a Megrend elo ad6szftmifi;
a tervezdsi szerzodes tirgydra tcirt6n<i hivatkoz6st;
a r fszszftmla v agy a v 6 gszimla megnevez6st.

6.3 A kifizet6s a Tewezo

10104789-55394600-01000007

szirmi szftmliitua

tcirtdno

ritutal6ssal tort6nik.

6.4.

6.5

A

Megrendelil tajekoztatja a Tervezot, hogy a szeruodds annak teljesitdse esetdn a
kifizet6s az ad6z6s rendj616l sz6l6 2003. 6vi XCil. tcirv6ny 361A. g hatrilya ali esik.

A Megrendel6 a

szitmla el1en6rt6kdt a Ptk. 6:130. $-a alapj6n
szdmitott 30 napon beli.il egyenliti ki.

A Megrendelo fizetesi kdsedelem esetdn
k6sedelmi kamat megfizet6s6re kdteles.

6.5.1

VII. A MEGRENDEL6 JOGAI

a szimlakezhezveteletol

a Ptk. 6:155. $-6ban foglaltak szerinti

ES KOTELEZETTSEGEI

7.1 A Megrendel6

jogosult a Tervez6nek a jelen szerzod6sben v6llalt feladatai ell6tris6val
kapcsolatos tevdkenys6gdt <in6ll6an, vagy megbiz6lev6llel ell6tott kdpviseloje r6v6n
b6rmikor ellen6rizni.

7.1.1

7

A Tervez\ nem mentestil a szerz6ddsszeg6s jogkcivetkezmenyei a16l amiatt, hogy a
Megrendelo aTervezo tevdkenys6g6t nem, vagy nem megfelel6en ellenrjrizte.

.2 A

MegrendelS jogosult a tervezds szempontjrib6l l6nyeges k6rd6sekben rill6st foglalni.

7

.3 A Megrendelo jogosult aTewezisnek irdsban utasitiist

adni. Az utasit6s nem teriedhet ki a
tevdkenys6g megszerv ezdsdre, 6s nem teheti a telj esit6st terhesebb6.

A

7.4

e

7.5

Megrendel6 jogosult

a

tervez6si idoszakban legal6bb h6rom hetente tervezor

gy eztetdst a kivitelezd si id6 szakban pedi g kooperrici6t

d

s

szehivni.

A

szeruod6 felek megdllapodnak abban, hogy amennyiben a tervek elk6szft6s6hez a jelen
szetzodds megkotdsekor m6g nem ismert tovribbi adatszolgfitatis, vagy kcizbens6

int6zked6s vdlik sziiksdgess6, akkor a Megrendelo kriteles a Tervezci 6rtesft6sdt6l
szilmitott 8 munkanapon beli.il az adatokat a Teruez6 rendelkez6s6re bocs6tani. illetve a
sziiks6ges int6zked6seket megtenni.
7

.6

A Megrendelo kdteles Teruezo

r6szdre a szerzodls szerinti dijat

VIII. A TERVEZo JOGAI
8'1

A

megfizetni.

ES KOTELEZETTSEGEI

Tervez1 koteles a teljes kcini engedelyezesi terveket elk6szfteni, a megval6sftrishoz

sztiks6ges joger6s enged6lyeket beszerczni 6s azok alapjan a teljes kcini

kiviteli

tervekefi

elk6sziteni.

8.2

A

8.3

A Tewezo kriteles tiz alkalommaltervezoi mrivezetdst biztositani.

Tewez6 kdteles teruez6i munkanemenkdnti koltsdgbecsl6st, kcilts6gvet6s 6sszesit6tl,
valamint 6razatlanmunkanemenkdnti k6lts6gvet6st 6s dsszesit6 tdbllzatot k6sziteni.

8.3.1 A Megrendel6 kciteles atervez6i mrivezet6s ig6nybev6telet az ig6nybev6tel idopontjril
megelozoen, legal6bb 3 nappal kor6bban bejelenteni.

A

8'3.2

a

Megrendel6 6ltal jelzett id6pontban, a Megrendel6 riltal megjeldlt
helyszinen kdteles a Megrendel6 rendelkezeslre Sllnitervezoi mrivezet6s cdljrib6l.

Tewez6

8.4 A Tewezl aszerz6dds teljesft6s6t nyertes ajSnlata 6s a Megrendel6 utasit6sai szerint

4

hat6lyos jogszabalyoknak, hat6srigi eloirdsoknak, ds szakmai el6irrisoknak megfeleloen
kdteles vdgezni.

8.4.1

A Tervezii a kiviteli terveket a magyar

6s eur6pai uni6s szabv6nyokra vonatkoz6

hat6lyo s j o gszabrilyoknak me gfelekien kcitel e s elk6 sziteni.

8.4.2 A tervdokument6ci6nak mtiszakilag kivitelezhet6, gazdasilsos 6s c6lszerii megoldiisokat
kell tartalmaznia,6s alkalmasnak kell lennie a MegrendelS felismerhetri, a felhasznrilid
c6lj6b6l kcivetkez6 ig6nyeinek kiel6git6s6re.
8.5 A Felek figzitik, hogy a hat6lyos jogszabllyok el6frrisai szerint a munka soriin szi.iksdged
hat6s6gi, szakhat6srigi egyeztetdsek lefolytat6s6ra, hozzflirulfsok, v6lem6nyek,
enged6lyek beszerzesdre a T ervezo k<jteles.

8.6

A

Tewezo, valamint az adott tervez6si id6szakban meghat6roz6 szak6gi tervezcik
kcjtelesek rdszt venni a Megrendelo dltal legal6bb hiirom heti rendszeressdggef
cisszehivott teru ezSi esvezet6sen.

8.6.1

A

Tervezo a kivitelez6si id6szakban kdteles r6szt venni a Megrendel(i 6ltal legal6bb
hiirom heti rendszeressdggel <isszehivott kooper6ci6n. A Megrendel6 a kooperrici6
id6pontj:ir6l koteles aTewezist legalibb 8 nappal a megbesz6l6s elott ti$ekoztatni.

8.8.

A Tervezo a tervezdsi idiiszakban a teljes kiirti kiviteli tervek

8.7

A

elk6szit6se sor6n kciteles
egyeztetni a Mindszenty tdr teljes kdrii kiviteli terveit keszito Tervezrjvel.

Tervezo koteles kozremtikodni

a kivitelez6s tdrgytban lefolyatott

kozbeszerzdsi

elj6rrlsban az alabbiak szerint:

-

a kiegeszitl tajekoztatils kordben felmeriilt, a kiviteli terwel kapcsolatos
k6rd6sek, 6szrevdtelek megv6las zoldsdban,

- az aj6nlattevok r6sz6re kdszitett tajdkonabk

elk6szitdsdben szakmai
(mriszaki) k6rd6sek tekintet6ben,
az aj6nlatok szak'nai (mriszaki) 6rt6kel6sdben, igy ktikin<jsen a benyrijtott
kolts6gvetds ellen6rz6sdben,
a hi6nyp6tl6s, illetve felvil6gosit6s k6r6s eset6n a szakmai (mriszaki)
6szrev6telek elk6szitds6ben.

A

TervezT a kivitelez6s trirgyriban lefolytatott kcizbeszerulsi elj6rrisban mindaddig
kdteles kcjzremrikcidni, amig az eljinfls eredm6nyekent szeru6d6s megkcit6s6re nem kertil

8.7.1

sor.

8.7.2 ATewezl a 8.7 pontban megjelcilt kcitelezetts6geit a hatdlyos k}zbeszerz6si torv6nyben
me ghatftr o zott hatriri d6kre fr gye I emme I kcite I e s telj e s f teni.

8.8

A

8.9

A

Tervez6 kciteles megviilaszolni a projektet 6rint6 ellenorz6sek sor6n valamennyr az
ellenorz(i szerv itltal a szakmai (mriszaki) tartalommal kapcsolatban felteu kdrd6st.

8.10

a Megrendelo megkeresdsdre - k6rd6seire, 6szrev6teleire
6st6l szrimitott 3 munkanapon beliil v6las zolni.

Tervezo k<iteles

me gkeres

A TewezS

-

-

a

kcitelezettsdget v6lla1 arra, amennyiben az eljdrfs sor6n brirmely szakhat6s6g

aTewez5hlbei6b6l, neki felr6hat6 okb6l - megtagadja ahozzLijrirulis kiadrisiit, vagy
hiinyp6tlfisra, kiegdszft6sre sz6lit fel, akkor a sztiksdges munk6kat halad6ktalanul, ktilori
dijazhs

n6lktl

elv egzi.

8.11 A Tervezo kciteles a kiviteli tervet halad6ktalanul ritdolgozni, amennyiben a kiviteli terv
egyes rdszei a szakiryi egyeztet6sek hi6ny6b6l fakad6an nem cissze egyeztethetoek. A
Tewezl az fitdolgozris6rt ktil<in dijra nem jogosult.
8.12

A Tewezo riltal elkdszftett tervek A Szeru6ijogr6l sz6l5 1999. 6vi LXXVI. tcirv6ny (a
tov6bbiakban Szjt.) 1. $ (2) bekezd6se alapjan szellemi alkotrisnak min6siilnek,
amelyeken a Megrendelo (mind egdsz6ben, mind r6szleteiben) jelen szerzod6s alapjrin a
szetz6i jogok megs6rt6se n6lkiil - az alSbbiakban meghathrozott tartalmri felhasznril6i

jogot szerez:

8.I2.I A

Megrendel<l a felhaszniiirsi

jogosult.

log keret6n belil az Szjt. 17 $ a)-e) pontjriban foglaltakra

8.I2.2 A Megrendel6 a rendelkezdsre bocsrltott tervekkel kapcsolatb an-a 3061201 1. (XII.23.)
Korm. rendelet 5. S 4) bekezd6s6ben foglaltak alapjfn jogosult toviibbterveze$e;
StdoIgozdsra, j o gdij fi zetdse n6lkril.

A Tewezo a Megrendel6 utasit6sa szerint kdteles elj6rni.
8.13.1 A Tervezo ktiteles a Megrendekit frrisban halad6ktanul figyelmeztetni, ha a
Megrendel<i c6lszertitlen vagy szakszenitlen utasitdst ad. Ha a Megrendel6 a
frgyelmeztet6s ellendre utasft6s6t fenntartja, a Tervezo a szerzSd6st6l elalliat, vagy a
8.13

feladatot a Megrendelo utasitiisai szerint, a Megrendel6 kockriz atfra elli1;hatta.

A TervezS kdteles megtagadni az utasit6s teljesitds6t, ha
jogszabilly, vagy hat6s6gi hatirozat megs6rt6s6hez vezetne, vagy
szemdlyt vagy vagyon5t.

8.13,2

IX.A SZERZoPPS MEGERo SITPSP

9.1A Felek meg6llapodnak abban, hogy a Tewezl k6sedelmes teljesftes eset6n kriteles
k6sedelmi kdtb6rt ftzetni. A k6sedelmi kritb6r m6rtdke naponta 30.000,- Ft, legnagyobf
!,r!1'
-. an
,----:
L!L-1,-,1
C 1 1t!
a ..'1 .
6rt6ke
30 napi
t6telnek megfelelo
6sszeg. A kcitbdr alapja a k6sedelemmel 6rinte{t
A4A1-^
^-^1
^11 ^nLwLb4LLaLaJ
szolgiltatfts
^A1+^+A- +^l:^^
telj
LsrJses -^r+A
nett6 ellendrt6ke.

9.1.1 A Felek rogzitik, hogy a k6sedelmi kdtber a vegszdmlftb6l levon6sra keriil
amennyiben a Kbt. 130. $ (6) bekezd6s6ben foglalt felt6telek fennrillnak.

9.I.2. A Tervez6 mentestil akotblrfizet6si kotelezettsdg a161, ha szerz<id6sszegesetkimenti.
9.I.3. A Tervez6t nem mentesiti a teljesitdsi kcitelezetts6g al61 a k6sedelem esetdre kikdtdtt
kotb6rb6r me sfizet6se.

9.2 Jelen szerzodls Tervez6nek felr6hat6 okb6l bekcivetkez6 meghirisul6sa (teljesitds jogob
ok ndlkiili megtagad6sa, Megrendelo szankci6s elillisa vagy felmonddsa Tewezb
szerz<ld6sszeg6se ok6n) eset6n a meghirisul6si kotb6r m6rt6ke l0 %. A meghirisul6sji
k<itbdr alapja: a meghirisul6ssal 6rintett szolgiitathsok nett6 ellen6rt6ke.

9.3.

mrivezet6s szakszedi elliit6sa 6rdek6ben I
szeruoddst biztosft6 mell6kkdtelezetts6gk6nt a nett6 tervez6si dij 5Yo-funak megfelel6
tisszegti, azaz nyolcszhzkilencvencitezer Forint teljesit6si biztosit6kot vfilal, ana ah
esetre, amennyiben a szerzod6sben foglalt kooper6ci6kon va16 rdszvetelet, tervezddi
mtivezet6sre vonatkoz6 kdtelezetts6geit nem vagy k6sedelmesen teljesften6. A Tervezo a
biztosit6kot kdteles a Megrendelo rendelkezlslre bocsiitani a vdgszimla benyrijt6sriva]l
egyidejtileg. A biztosft6knak a tervezdsi
haszniiatbavlteli eIjLrAs lezir6s6ig kell r
viiaszthsa szerint 6vad6kk6nt az eloirt p
frzetdsi szflmlilfna tcirt6n<i befizet6s6vel (
garancia vagy banki klszfizeto kezess6g biztositdsrival,vagy biztositrisi szerzod1s alapj6{r
kirillitott - k6szfizet6 kezess6gvrillal6st tartalmaz6 - kdtelezv6nnyel nyrijthatja. Ha a
vagy biztosit6 rlltal vrillalt
nyijtja, p
okiratot akkor fogadja
n6lkiili],
lsz6lit6sra, az alapjogviszo
kifizet6slt
biztosit.

A Tewezo a - kivitelez6s soriin a tervez6si

X. KELLEKSZAVATOSSAG. JOGSZAVATOSSAG

10.1.

Kell6kszavatossiig:

10.1.1. Tervezo kell6kszavatoss6ggal tartozik a26rt, hogy az iitala szolsiiltatott tervekt
dokumentumok minden tekintetben megfelelnek jelen szerz6d6sben meghat6rozott
megrendeloi elv6r6s okn ak, azok alkalmasak a kivitelez6s lefolyatrisrira.
10.1.2. A Tervezo k<iteles a hib6k, hirinyok dszlel6se ut6n haladdktalanul a hibrlkat, illetvg
hi6nyossrigokat kij avitani.

10.1.3.A Felek rogzitik, hogy Tervezo atervez6si hibri6rt akkor is felelos, ha Megrendel6 a
terveket kifogris n6lkiil elfogadta, mivel Megrendel6 nem szakember/szakvSllalat, nerh
virhat6 el t6le a tervek minosdg6nek megit6l6se.
10.1.4. A terv hib6ja miatt mindaddig 6rv6nyesithetoek a szerzodesszeg6sbol fakad6 jogok,
amig a terv alapjrln kivitelezett szolg6ltatfts tervhib6val osszeftiggo hib6s teljesit6se mialt
jogok gyakorolhat6k.
10.2 Jogszavatoss6g: Tervezo szavatolja, hogy harmadik szem6lynek nincs olyan joga, amely
atervf elhasznf iits6takad6lyozzavagykorlittozza.

XI. A SZERZ6DES MODOSITASA, MEGSZfNESE

A

szerzSdds m6dositiisa k<ir6ben az althbi alakisiigok drv6nyesi.ilnek: Jelen szerz6d6sbet'r
szabhlyozottakat csak ir6sban (papfr alapri dokumentum), a Felek cegszeri al6irdshvdl
lehet m6dositani. Sz6ban, rriutal6 magatart6ssal vagy iriisban, de a szerzod6st aliird
k6pviselo szem6lyekt6l elt6ro beoszt6ssal rendelkez6 szem6lyek 6ltal tett jognyilatkozat $,
szerzodds m6dositrls6ra nem alkalmas.

11.1

lI.2 A

szerzodds m6dosit6sa kcir6ben az alSbbr lartalmi megkcit6sek 6rvdnyesiilnek: Jele|r
szerz6ddst a Kbt. elofrrisainak megfelel6en, a kcizbeszerzlsi elj6rrls alapjan megkcitciif
szerzodlsek m6dosit6siira vonatkoz6 szabillyok betartiisSval lehet m6dositani.

11.3

A Felek meg6llapodnak abban, hogy a kapcsolattart6

szem6ly6nek, vagy a teljesitdsi
min6siil

igazolis ki6llit6s6ra jogosult szem6ly6nek megvilltozdsa nem

szer zo d6 sm6 do s it6snak.

11.4A Megrendel6 a szerzild6st6l a szeruodls teljesit6s6nek megkezd6se elott b6rmikori
indokl6s ndlki.il el6llhat, ezt k<jvet6en a teljesitdsig a szeru6d6st indokl6s n6lkiil, brirmikol
felmondhatja.

11.5

a
az
gn

g6se esetdn - ir6sbeli nyilatkozatbval
hat6rid6vel - a szerzod6st k6rt6rit6sil

aTeruezSnek felr6hat6 k6sedelem el6ri a 30 napot;
aTewezo hib6san teljesit 6s a hib6t 30 nap alatt nem javitja ki teljes k6nien;
aTewez5 a teljesit6s jogos ok n6lkiil megtagadja;
a TewezS jelen szerzod6sen alapul6 kcitelezetts6geit olyan jelentos mdrt6kbe4
megszegte, hogy ennek kclvetkezt6ben Megrendelonek a tov6bbi teljesitds nerr{
rill6rdek6ben;
a Tervezo felfiiggeszti a kifizet6seit, ellene joger<lsen felszdmol6si eljrirrisi
rendelnek el, Tervezo legf6bb szerve a t6rsasiig v6gelsziimolSsrinakl
megkezd6s6rol, felsziimol6silnak kezdem6ny ezesdr oI hatfr oz;
jogszabiiyon alapul6 felmond6si vagy elfilftsi okok fennrillnak;
aTewezo b6rmilyen m6don megteveszti azMegrendel6t, vagy val6tlan adatoi
szolgfitat 6s ezkozvetlen vagy krizvetett m6don srilyosan k6ros hat6ssal lehet d
ldnyeges szerz6ddses kcitelezetts6gek telj esft6s6re.
1

1.6

A

szeru6d6s felmondiisa , vagy att6l val6

el6llisi jog gyakorliisa csak ir6sban drvdnyes.

ll.TAmennyiben a szerzodes annak teljes krini teljesit6se n6lkiil szunik meg, rigy Fele\
kcitelesek az elsziimoliis 6rdek6ben egymiissal szembeni igdnyeiket halad6ktalanul]
lblmerni 6s egyeztet6st kezdemdnyezni. Felek meg6llapodnak, hogy az egyeztetdse\

soriin fiiggetlen szakertSt vorutak be, amerxryiben az elszitmoliisi <isszeget nem tudj6k
ktilcscindsen elfogadni. Teruez6 kijelenti, hogy a fiiggetlen szakerto szfimfra izletj
kdnyweibe, szerzod6seibe betekint6st enged ajelen szerzod6ssel osszeftigg6sben.

XII. A FELEK EGYUTTMUToUPSP

l2.I A felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen

szeru6d6s teljesit6se 6rdek6ben egym6ssal
egyiittmtikcidnek, minden ldnyeges kcirtilm6nyrol egym6st kcilcsonclsentbjekoztaij1k.

A Tetvezo kdteles a Megrendelot minden olyan kdriilm6nyr6l haladdktalanul drtesiteni,

12.2

amr a vrlllalkoz6s eredm6nyess6g6t, vagy kell6 idore va16 elvegzeset veszllyezteti, illetve
gdtolja. Az ertesites elmulaszt6srib6l ered6 k6rok6rt felel6s.

1234

szetz6des teljesit6s6hez sziiks6ges egyiittmtikcid6s keret6ben
kapcsolattart6:
Me grendel o

Tewezo

ft szercI: Kir6ly L6szI6 ir o dav ezeto

r6sz6r6l:

Pusztai Istv6n beruhiiz6si iJ;gyintezl
Mangli6r Lhszl6

12.3.I A fent megnevezett k6pvisel<i szem6ly6nek v6ltozris6r6l a
halad6k n6lktl, 6m legk6s<1bb cit munkanapon beli.il drtesfteni.
12.3-2

a felek r|szerol

F61 koteles

a mrisik Felet

A k6pviseleti jogosults6g nem terjed ki a szerz6d6s m6dositirsira, illetve olyan

utasft6s fltadfs-ittvetel6re, amely k<jzvetlentil vagy kd,zvetve a jelen szerziSdds m6dositis6t
eredm6nyezn6.
XIII. EGYEB RENDELKEZESEK
1

3.

1

Szeruodo felek j elen szerzodds hatilybalep6s6nek felftiggeszt6 felt6telek ent ri)gzitik a

tdmogathsta ir6nyul6

okirat

megkcitds6nek

megkcit6s6nek t6ny6t.

vagy meghatiirozott

iisszegben

i

itteno

I3.2

Felek jelen szerz<1d6sb6l ered6 esetleges jogvit6ikat els6sorban trirgyal6sos riton
kcitelesek rendezni. Felek a polg6ri perrendtartrisr6l sz6l6 1952. evi III. tv. 41. g-a alapjan
megrillapodnak abban, hogy a szerz6ddsb<11 eredo jogvit6k elbfr6lisa kapcsiin al:ivetik
magukat - hat6sktirt6l fiigg6en - a Szombathelyi Jrir6sbir6srlg vagy a Szombathelyi
Tcirvdnysz ek kizdr 6lago s illet6kes

s6

g6nek.

13.3 Felek megrillapodnak, hogy amennyiben jelen szeruod1s brirmelyik rendelkez6se ut6bb
drvdnytelennek min6sriI, a szerz6d6s tcibbi rlszdt 6rv6nyesnek tekintik, kiv6ve, ha Felek a
szerzoddst az ervlnytelen r6sz ndlkiil nem kcjt<jtt6k volna meg.

I3.4 A jelen szerzodesben nem szabillyozott k6rd6sekben a Ptk., illetve a hat6lyos
jogszabillyok 6s szabvdnyok eloir6sait kell alkalmazni. Felek figzitik, hogy
a szerzod1s
megkcitdse, 6s teljesit6se sor6n a kozbeszerzdsekre vonatkoz6 szabftlyozfts c61j6val
<isszhangban, akozbeszerzdsi alapelveinek tiszteletben tart6s6val
[Kbt. 2. $] keil eljrirni.
13.5 Jelen szerzldes al6;irdsiryal Tewez6 kcitelezi magifi arra, hogy a szeruod1s teljesft6se

soriin tudom6siira jutott adatokat, inform6ci6kat, iizemi 6s i.izletpoliiikai esem6nyeket Zslvagy
szem6lyekre vonatkoz6 v6dett adatokat I atovitbbiakban egyiittesen: adat(ok)/ izletititokk6nt
kezeli. Tetvezo szeruldds teljesit6se sor6n tudomiisiira jutott adatokat harmadik f6lnek nem
adhatja ki, azokat csak a jelen szerz6d6s teljesitdsdhez sziiks6ges mdrt6kb en hasznfija.
Teruezo erurek megtart6srir6l a feladatok ell6t6sriban krizremtikdd6 munkatiirsai, alvillalkoioi,
teljesit6si segddei tekintetdben is kdteles gondoskodni. Az inform6ci6k 6s adatok tizleti

titokkdnt torl6no kezel6sdre vonatkoz6 kcjtelezettsdg a Tervezot jelen szerzodds lejaratat
kcivetden is korl6tlan ideig terheli.

13.6 Szombathely Megyei Jogri V6ros Onkorm6nyzatfnak mindenkor hat6lyos,

a

kotelezetts6gvrillakisi, utalvinyoz6si 6s 6rv6nyesit6si eljrir6sr6l szolo polg6rmesteri utasitiis
alapjin az cinkorminyzat kiad6si elofuinyzatai terhdre a polg6rmester, vagy az hltala ir6sban
felhatalmazottszemllyvilIlalhatkcitelezetts6get.
13.7 Tervez6 kdtelezetts6get v6lIal, hogy trirgy szerinti szolgilltatfts nyrijtris6val kapcsolatos
tev6kenys6ge sor6n a Megrendelo drdekeit messzemen6en szem ekitt tartja 6s Megrendelo
6rdekeit sdrt6 elony<iket, jogokat nem szerez.

13.8 A Kbt. 125. $ (a) bekezd6s a) pontj6nak eleget tdve Felek megrillapodnak, hogy
Tervezo a szerzodds teljesitdse sor6n nem fizethet ki, illetve sz6molhat el a szerzbdls
teljesit6s6vel osszeftiggdsben olyan kcilts6geket, melyek a Kbt. 56. g (1) bekezd6s k) pontja
szerinti felt6teleknek nem megfelel6 t6rsasiig tekintetdben meri.ilnek fel, 6s melyek aTervezo
ad6kciteles jdvedelm6nek cs<jkkent6sdre alkalmasak.
13.9 A Kbt. 125. $ (4) bekezd6s b) pontj6nak eleget tdve Felek meg6llapodnak, hogy
Tervezo kciteles a jelen szeruildds teljesit6s6nek teljes id<itartama alatt tulajdonosi szerkezeiSt
a MegrendelS szfimitra megismerhet<iv6 tenni. Tervezo a megismerhet6v6 tdtelre vonatkoz6
kotelezetts6ge mellett - a jelen szerzSd€,s idotntama alatt ir6sban kdteles tttjekoztatni
Megrendelot minden, a tulajdonosi szerkezet6ben bekcivetkezettvfitozftsr6l, a megviltozott es
az ii adatok, valamint a viiltozds hatfiy nak megjelol6s6vel. Tewezl a jelen szerzbdes
teljesitdsdnek teljes idotartama alatt halad6ktalanul frrisban kciteles Mesrendel6t drtesiteni a
Kbt.125. $ (5) bekezd6s6ben megjeldlt iigyletekrol.
13.10

A Kbt. 125.

6s egyben k<jteles

S (5) bekezd6s6nek eleget t6ve Felek rogzitik, hogy Megrendelo jogosult
a szerzoddst felmondani - ha szi.iks6ges olyan hat6ridovel, amely ietretove

teszi, hogy a szeruodessel 6rintett feladata ell6tris6r6l gondoskodni tudjon - ha
a) aTervez6ben kcizvetetten vagy kcizvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely
tekintet6ben fennSll a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontjriban meghatdrozott valamely felt6tel.
b) a Tewezo kozvetetten vagy ktizvetlentil25Yo-ot meghalad6 tulajdoni rdszesed{st szerez
valamely olyan jogi szemdlyben vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes szewezetben, amely
tekintet6ben fennrill a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontjriban meghat1rozott valamely felt6tel.

13.11 A Kbt. 125. $ (6) bekezd6sdnek eleget t6ve Felek rcgzitik, hogy a Kbt. 125. g (5)
bekezdds szerinti felmondris eset6n a Tervezl a szenodds megsztin6se elott m6r teljesitett
szolgfitatits s zerzo dd s szeri p lnzbel i e I I enert6k6re j o go sult.

13.12 Tewezo k6pviseloje kijelenti, hogy Tervezo kepviselet6re 6s a jelen szerzodes
aliitdsdta megfelelo jogosultsrlggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel ijsszeftigg6sben
felmertil6 k6rok6rt a polgriri jo g szabtiyai szerint felel6ss6ggel tartozik Megrendel6 fel6.
13'13 A Teruezo jelenszerzod6s allirris6val kijelenti, hogy rendelkezik afeladatteliesit6s6hez
zriks 6 ge s tap asztalattal 6 s s zakdrte I emme l.

s

I3.I4. Amennyiben a Tervezo jelen

szerzodds megkritdsekor nem rendelkezik az al6bb
megjelcilt feltdteleknek megfelelo, kamarai nyilvrlntart6sban szereplo szakemberekkel, akkor
MegrendeliS aKbt.I24. $ (4) bekezd6se alapj6n a kcivetkez<i legkedvezilbb ajanlatot tev6vel
kciti meg a szerz6d6st.
legal6bb I fo, aki
rm. rendeletben foglaltak szerint epiteszeti
tervez6si szakterii
(betrijele: E kateg6ri6s, vagy a tO+tZOOe .

(IV'28) Korm.

kateg6riris)
10

6s

szakir6nyri v6gzetts6ggel

(6pitdszm6rnciki

vagy okleveles

6pit6szmdrnoki,

k6pzettsdggel) rendelkezo szakember

illetve ezzel

egyendrt6kti

legalribb 1 fo, aki a 26612013. (VII.I 1.) Korm. rendeletben foglaltak szerint ki>zuti
6pftmdnyek te
v6ntartiisba vett (bettijele: KE_K kateg6ri5s
vagy a 10412
elet szerinti KE kateg6riris) ds szakiiSnyri

v6gzetts6ggel
iII

etve ezzel e gy

en6

vagy okleveles kcizleked6s-dpit<imdrnciki,
rt6kri kdp zett s d g gel ) rendelk ez6 szakember

legalribb 1 f6, aki a 26612013. (VII.I1.) Korm. rendeletben foglaltak szerint
vizgazdfikodilsi 6pitm6nyek tervez6se (betrijele: vz- TEL kateg6ri6s vagy a
104/2006. (IV.28) Korm. rendelet szerinti VZ kateg6riSs), szakteriileten
nyilv6ntart6sba vett 6s szakir6nyri vdgzetts6ggel (okleveles 6pftom6m<ik, illetve ezzel
egyen6rtdkri k6pzetts6ggel) rendelk ezo szakember

legalflbb

1 f6, aki a

26612013. (VIL11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint
energiaellrit6si 6pitm6nyek tervezdse (betrijele: EN-VI kateg6riris vagy a 10412006.
(IV.28) Korm. rendelet szerinti dpitm6nyek villamosm6rnriki tervezdse betrijele: V)
szakteriileten nyilviintart6sba vett ds szakir6nyri vdgzetts6ggel (okleveles
villamosm6rndk, illetve ezzel egyen6rt6kri k6pzetts6ggel) rendelkezo izakemter
legal6bb 1 fb, aki a26612013. (VII.11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint trij- ds
kertepiteszeti tervezdsi (bettijele: K kateg6riris vagy a 1041t006. (IV.2g) Korm.
rendelet szerinti K kateg6riiis), szakteriileten nyilvrintart6sba vett 6s szi.akirfinyu
vegzettseggel (okleveles kert6szm6rn<ik, okleveles ti$epitesz mdmcik, illetve ezzel
e gyen6rtdkti k6pzett s6 g g e l) rendel kez6 szakemb er.

A felek a szerzldest, mint akaratukkal mindenben megegye zot, j6viLhagyblag alfiirtak.
Szombathely, 2015. C5 .t
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