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(a

továbbiakban, mint TervezQ

A továbbiakban együttesen, mint Felek között ,,az Ózdvárosi ívőviz-ellátási infrastruktúra
és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) tárgyú projekt
megvalósít ásához szükséges tervezési feladatok elvégzése"tárgyában az alábbi feltételekkel
az alulírott helyen és időben.

1.

Előzmények:

1,1. Megrendelő, mint fiánlatkérő 2011. december 22. napján azEurópai Unió hivatalos
lapjában 2O1,1/S 246-399693 számon, valamint a Közbes zerzési Ertesítőben
ltglO/ZOtt számon megjelent Ajánlati felhívással nyilt eljárás indított ,,az Ózd

városi ivővíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható
irányitása (SH/3/13) tárgyí projekt" megvalósításához szükséges tervezési feladatok
ellkása tárgyában. Tervező, mint $ánlattevő az eljárásban a törvénye.s feltételeknek

?

\,h

megfelelő érvényes qánlatot n)nijtott b., amely a legalacsonyabb összegú
ellenszolgáltatás alapján került kiválasztásra, és Megrendelő Tervezőt hirdette ki az
eljárás nyerteseként.
1.2.

leIen szerződés az afttn|atifelhívás, a dokumen táciő, az irásbanfeltett kérdések és az
azokra adott kiegészítő tájékoztatások és a nyertes fiánlattevő §ervező) ajánlata
alaplán kerül megkötésre. Az említett dokumentumok a jelen szerződés
eIv álas

1.3.

2.

zthatatlan,

s

ze

rves

r é szét kép

ezik.

Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése nem egyértelmű vagy más
szerződési rendelkezésekkel ellentétes volna, űgy felek kötelezettséget vállalnak a
^
szerződésí feltétel közbeszerzési dokumentumokból következtethető cé|lának
értelmezéséreés esetleges módosítására, összhangban a közbeszerzésekről szőlő
2003. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 303. §-ával.

Aszerződéstárgyaz

2.I.

hTervező elválla\a az

aLábbí feladatok elvégzését:

2,1.1. A szükséges hatósági és kozmúkeze\ői egyeztetések lefolytatása.
2,I.2. Yiilogí létesítésiengedélyek, építéshatóságiengedélyek, egyéb szükséges
hatósági en gedélyek és hozzájárulás ok beszerzése.
2.|.3. Engedélyes és kiviteli terv elkészítése.
2,I.4. Az elkészített tervek engedélyeztetése.
2,t.5, EngedéIyeztetett kiviteli tervek elkészítéset5 példányban és elektronikus
adathordozón (pdf mellett eredeti word, excel, autocad, 'vagy más
rajzolő/tewező program formátumában is olyan módon, hogy a
Megrendelő rendelkezésére álló szoftverek alkalmasak legyenek annak
megnyitására és a dokumentáció sokszorosítható legyen).
2.1.6. T ervezői mővezetés
2.1.7. A 306/2011. (XII..23.) Kormányrendeletben meghatározott dokumentáció
összeállítása.

2.2.

A

kiviteli tervek készítéserészf_eladat különösen

az alábbi

feladatokat foglalja

magában:

2.2,1.

Az

2.2.2.

A

2.2.3.
2.2.4.

2,2.5,

építésiberuházás közbeszereztetésére alkalmas kiviteli tervek készítése
a v oíaatkoző jo gszab á|yok előírás ai szerint.
terület előkészítő munkálatok (próbafeltárások, régészeti
hatástanulm ány készités,talaj mech anikai szakvél emény) .
Szolgalmi jogok ellenőrzése.
EIjárő hatóságokkaI, szakhatóságokkal, kezelőkkel és üzemeltetőkkel
megvalósításhoz szükséges egyéb
történő egyeztetések, valamint
hozzájáruIások, nyilatkozatok, dokumentumok megszerzése.
hz építésíberuházások becsült értékénekmeghatározása és az alánlatok
összehasonlitására alkalmas részletes költségbontási táblilzat kidolgozása,
ár azott és ár azatlan költségveté s, terv ezői költs é gbecslés készítése.

a

,

ltth,1

2.3.

A

Megrendelő

a

Tervező szolgáItatásai ellenében a jelen

szerződésben

meghatáro zott T eN ezési díj, mint ellenértékmegfizetésére köteles.

3.
3

Tervezési feladat
. 1

.

Az

ellátandő tervezési feladatok az alábbi tevékenységekhez kapcsolódnak:

- A régi azbesztcement
-

vezetékek rekonstrukcíőja, Q6 3II
átmérőjű vezeték)
ivővizzel el nem látott területek közművesítése

ímDN 80 - DN

500 mm

nyomásfokozók műkodésének hidraulikai felülvizsgáIaa, gépészeti,elektromos,
szüksé g szerint épitészetiés ir ányitástechnik ai ko rszerúsítése
Bolyki ivőviztároló medence kapacitásbővítése
16 db íj vizmérő hely kialakítása
tolőzárak cseréje
korszerű izemirányftó rendszerének kiépítése
forgalomterelési és organizációs tervek elkészítéseés engedélyeztetése (tervezőí
javaslat az itemezésekkel kapcsolatban, figyelembe véve a szakaszolási körzetek
lehető s é gei t, a vízellátás folyamat os, zay artalan biztosítás át)
A tervet a szükséges részlettervekkel együtt kell elkészíteni, a szakhatósági-, a
közműszolgáltatók és a vonatkozó törvényi előírások alapján, munkavédelmi
követelmények figyelembevételével.
Az üzemeltetővel egyeztetett provizor yezetékek költségezése szükséges, valamint
elhelyezési v áz\at terv készítése.

3.2, Tervezési mennyiségek:

- 30496 fm nyomvonalas létesítmény(+tSS fm bővítés,2631L fm rekonstrukciÓ);
- 10 db nyomásfokozó műkodésénekhidraulikai íelilvizsgálata, gépészeti,
-

elektromos, szükség szerint építészetí
és irányítástechnikai korszerúsítése;
Bolyki ivóviztároló medence 2x5OO m3 kapacitás bővítése;
16 db új vizmérő hely kialakítása;
66 dbtolőzár cseréje
Üzemitányítő rendszer kiépítése

(}elen szerződés e|váIaszthatatlan részétképeződokumentáció
specifikációban részlet ezv e.)

4.

VI.

részében foglalt műszaki

Teliesítésihatáridő:

4.L

Tervező az engedélyes és kiviteli terveket a szerződés megkötését követő 105 napon
belül köteles elkészíteni.
A szerződés teljesítésénekvéghatárideje a szerződés megkötését követő 180. nap,
amikorra Tervező a hatósági engedélyeket köteles megszerczni.

q3
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4.2. A Megrende\ő a Tervező

áItaI felqánlott teljesítés elfogadásfuóI 2 munkanapon
beltil koteles írásban nyilatkozni.
A Megrendelő a teljesítéselfogadása esetén köteles írásban teljesítésiigazolást kiadni,
és megktildeni a Tervező részére.

5.

Te[iesítés

5.1. Tervezőnek szoros együttmúködést kell kialakítania a páIyázatban részt vevő
személyekkel, igy különösen a Projektmenedzsment szervezettel. Az
adatszolgáltatásra és a tervek
együttműködésnek ki kell terjednie a kölcsönös
véleményezésére.

5.2, Teljesítésnekaz ütemezés szerint megjelölt teljes, jogerős engedéllyel rendelkező
tervdokumentácíő jelen szerződés szerint történő átadása minősül.

5.3. A teljesítéshelye a Megrendelő székhelye.

5.4. Tervező a.vonatkoző jogszabályi

előírásoknak mindenben megfelelő, hibaés hiánymentes teljesítésre,valamint a teljesítési határidők szigorú betartására köteles.
és szakmai

5.5. Megrendelő a szerződésben szereplő munkát átvételi elismervénnyel (mennyiségi

teljesítés),illetve a terv minőségét jíváhagyő jegyzőkönrrvel (teljesítésigazolás) veszí
át aTerrrezőtőI. Az átvételi elismervény aterv átadásával egyidőben kerül átadásra.

5.6.

A

teljesítés akkor szerződésszerű, ha a terv a követelményeknek, a hatósági és
jogszabáIyi előírásoknak és szabványoknak, valamint a jelen szerződésben foglalt

rendelkezéseknek megfelel,

és a terv

alapján

a kivitelezés gazdaságosan

megvalósítható.

5.7, A tervekben olyan műszaki megoldások tervezése szükséges, amelyek lehetőséget
biztosítanak a kivitelezési keretösszegen beltili megvalósítására. Amennyiben e
keretösszegen belül nem lehet a kivitelezést megvalósítani, űry tervező köteles a
költségek csökkentését eredményező miiszaki megoldásokra javaslatot tenni.

5.8. A munka bármely részétjogában áll

a Megrendelőnek visszautasítani, amennyiben
azt hibásnak, vagy nem megfelelő minőségűnek taláIja, de ennek tételes indokolását a
kijavítás érdekében köteles aTewező tudomásárahozni, s Felek ezt jegyzőkönyvben

rögzítik.

5,9,

hTer-rezőnek a hibát alegyzőkönyvben megjelölt határidőn belül ki kell javítani. Ha
ezt a Tewező elmulasztja, a Megrendelő jogosult a kijavítást más személyekkel
elvégeztetni, és összes ezzel kapcsolatban felmerült kiadását a T erv ezőre háritani.

5.10.

Hibás teljesítésnek minősül különösen, ha a terv gazdaságr.alan megoldásokat
tartalmaz -vagy a Tetvező a Megrendelő által írásban meghatározott, tervezett
összköltségét meghaladóan tervez, kivéve, ha az összköltségen feltili tervezéshez a
Me grendel

ő időka zb en írásban hozzáj árul.

{\

az építésíberuházásra írányulő közbeszerzési eljárásban csak olyan,
múszaki szempontból is érvényesajánIatok kerülnek benyújtásra, amelyekben az
qánlati át a Tewező által megadott becsült értéketmeghaladja, akkor a Tervező
külön ellenérték ívetésenélktil köteles a terveket megfelelően átdolgozni.

5.11. Amennyiben

5.12. Amennyiben az átvétdri ellenőrzéseket a Tervező htb!|áből részben vagy egészben
meg kell ismételni, űgy Tewező köteles viselni az íjbő1'i ellenőrzések bizonylatolt
^
költségeit. A harmadik sikertelen műszaki átadás-átvétel után a Megrendelő jogosult a
munkát mással befejeztetni a Tervező költségére. Ebben az esetben Tervező a
tervezési díj arányosan csökkentett részérejogosult, köteles azonban megtéríteni
Megrendelőnek valamennyi ezzel kapcsolatos költségét, kiadását, továbbá ezen
rcwezőí szerződésszegésébőIeredő kárt teljes körűen.
5.13.

A

Tervező és a Megrendelő közötti bármely kommunikáciő irásbeli. Tewezőnek a
szóbeli kozléseit utólagosan, indokolt késedelem nélkül, haladéktalanul írásban meg
kell erősítenie. Tervező a szőbeli közlésekre csak akkor hivatkozhat, ha azt utólag

írásba foglalta.
5.14.

A munka felelős tervezői:
|,,

§zakeüber .neve/feladátá
Nyikosné Repcsényi Katalin
vízi létesítményektervezése
pintér csaba
vízi létesítményektervezése
Sulyok István
vízi létesítményektervezése
Szanyi Krisztina
technológiai- és gépészeti
tervezés

Kacskovics Lajos
villamos- és irányítástechnikai
tervezés

cseri Róbert
környezetvédelmi
munkarészek elkészítése
Strung Csaba Norbert
geo déziai feladatok elvé gzése

,Terrr,ezőil

ioEosultsáü,,számil
Okleveles építőmérnök

N Z-T\ vízimérnök tew ező
Okleveles vegyipari gépészmérnök
N Z-T vízimérnök tervező
Okleveles építőmérnök
N Z-T vízimérnök terv ező
Okleveles gépészmérnök
(GP-T) létesítményi-és technológiai
sépészmérnök tervező

okleveles villamosmérnök
(V-T) villamosmérnök tervező
Epítőmérnök
(KB-T) környezetmérnök

MMK

nysz;.
14-0314
MMK nysz.:
1 1-0193
MMK nysz.:
14-0274

MMK

01-6205

MMK nysz.:
01-4356

MMK
tewező

Földmérő mérnök
(GD-D seodéziai terv ező

MMK

szerződés tekintetében:
Fürjes Pál - polgármester /tel:48/574-111/
Bíró Feren c - Ózdi Y ízmű Kft ügy,vez etője, projektmenedzsment yezető
/tel: +36 30 461194t/

q

nysz.:

07-0986

Megrendelő részéről:

\,ltn

nysz.:

13-I3793

5.15. A teljesítéssorán kizárőlagosan nyilatkozattéte|rejogosult személyek:

r5

nysz.:

:

Műszaki részek tekintetében:
Bíró Feren c - ÓzdiYizmű Kft ügyvez etője, projektmenedzsment vezető
/tel: +36 30 46I t94t/
Csuhán Gábor - ÓzdiYizműKft főmérn ök /tel: +36 30 561 651,6/
Tervező tészérőlz
szetző dés tekintetében:

Nyikos Lajos igyvezető

(06-30 / 9 57 -7 005)

Műszaki részek tekintetében:
Nyikosné Repcsényi Katalin tervezési főmérnök (06-30 / 901,-03
Pintér Csab a technoló giai fő mérn ö k (0 6-3 0 / 99 4-3 623)

6.

5

8)

Tervezési díj

6.1. Megrendelő a Tervező

áItaI

nyújtott szolgáhatások ellenében az alábbi összegú

Tervezési dij meghzetéséreköteles:

54.350.000,-

Ft

+ 27o/o ÁFA(azazötvennégymillió-háromszázötyeflezer
általános forgalmi adó)

forint

+

ATewező két alkalommal jogosult számlát benyújtani.
Részszámla nyújtható be 16.305.000 ,- Ft +
napján atervezési dfi 30%o -a ereftig.

ÁPa

értékben,legkorábban a teljesítés 1O5.

Yégszámla ny$thaú be 38.045.000 ,- Ft + ÁPR értékben- a szükséges hatósági
engedélyek megszerzése és az engedélyeztetett tervek 15 péIdányban és elektronikus
adathordozín, továbbá a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben meghatározott
do ku me nt áció Me gre n delő számár a tő nénő ígazolt átadás át köv et ő en.

A

rész-, illetve végszámlában érvényesítettTewezői díjat a Megrendelő a Tervező teljesítésiigazolás kíállításával ígazolt - teljesítésétőla Kbt. 305. § (3) bekezdésében
meghatározott határidőn belüI íizeti meg a Tewező OTP Bank Nyrt. által vezetett
It7 43 0 40-200 65 03 2-00000000 számű b ankszáml á1 ár a t őrténő átut alással.

A

jelen szerződés teljesítéséhezszükséges engedélyekkel kapcsolatos minden

költség, dij Tervezőt terheli. A tervezési díj a vállalás szerződésszerű, hibátlan és
hiánytalan teljesítéséértjár. ATervező atervezési dijén teljes körűen vállalkozik a
szerződés tárgyának a megvalósítására. A tervezési dij magában íoglalja a
Tervezőnek a jelen szerződés szerinti minden szolgáltatása teljesítésének
ellenértékét,és a szoIgákatások teljesítésévelkapcsolatosan felmerült valamennyi
költséget.

M\

6.3. Tervező kijelenti, hogy a fent megjelölt tervezési díjat a feladat és a tervezési
helyszin az ajánlati felhívás, dolrumentáció és kiegészitő tájékoztatások teljes
ismeretében állapította meg.

7.

Szerződésszegés és iogkövetkezményei

7,I.

Amennyiben a Tervező a szerződés szerinti bármely feladatának teljesítésével15
napot meghaladó késedelembe esik, és késedelmétkimenteni nem tudja, a
Megrendelő jogosult a szerződéstől a Tervezőhöz intézett egyoldalú nyilatkozatával
elállni.

],2. Amennyiben a Tervező a jelen szerződésben meghatározott

valamely
kötelezettségét nem teljesíti a jelen szerződésben meghatározott határidőben, és
késedelmét kimenteni nem tudja, köteles a késedelem fennállása alatt naponta a
nettó 500.000.- Ft összegú késedelmi kötbér megfizetésére. A megrendel ő a L5 napot
meghaladó késedelem esetén a szerződést meghiúsultnak tekinti.

a Tewező a jelen

7.3. Amennyiben

szerződésben meghatározott valamely
kötelezettségét nem szerződésszerűen teljesíti és felelősségét kimenteni nem tudja,
köteles a hibás teljesítés fennállása alatt naponta a nettő 500.000.- Ft összegú hibás
teljesítésikotbér megfizetésére. A megrendelő a 15 nap időtartamot meghaladóan
fennálló hibás teljesítésesetén a szerződést meghiúsultnak tekinti.

7.4. 1'Tewező

köteles legkésőbb a jelen szerződés aláírásáva| egyidejűleg 2.717.500,-Ft
összegű teljesítési biztosítékot nyűjtani a Megrendelőnek, amely - a Tervező
váIasztása szerint
teljesíthető az előirt pénzösszegnek a Megrendelő
bankszáml $ár a tőrténő behzetéssel, bank garancia biztositásáv al, v agy biztosítási
szerződés alapján kiállított készíizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvénnyel.

7.5.

A

szerződésből eredő kötbérkövetelését, és a Tervező
szerződésszegéséből eredően fennálló bármely további ígényétjogosult a Tervező
áItaI nyifu ott telj esítésibiztosítékterhére érvényesíteni.

Megrendelő

7,6. Amennyiben

a

a jelen

Megrendelő

a

Tervezési dij, illetve annak bármely eleme

megfizetésével késedelembe esik köteles a polgári törvénykönyvről

szőIő tgS+. évi

IV. törvény (Ptk.), illetve a késedelem bekövetkezésékor hatályos jogszabályok
szerinti késedelmi kamat megíízetésére.

7,7.

8.

Jelen szerződés melléklete a Kbt. 305. § (6) bekezdés szerinti feltételek teljesülésének
esetére a Megrendelő részéről a pénzíorgalmi szolgáltatójának adott, a beszedési
megbízás teljesítésérevonatkoző hozzitlárulás, felhatalmazí nyilatkozat.

Szavatosság

8.1.

Kgllékszavatogs,fu
{\t.r,l

r
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A Tewező a tervezési hibákért a Megrendelővel szemben akkor is felelős, ha a
Megrendelő a terveket teljesítéskéntelfogadja, és kivitelezés céljáből továbbadj^. A
Megrendelő a tervek hibája miatt a kivitelezővel szemben felelősséggel nem tartozik
(GK 54. számí állásfog|a|ás alapján).
8.2,

.Togszavatosság

8.2.1.Tervező szavatol azért, hogy a terven nem áll fenn harmadik személynek olyan
kizáríIagos felhasználási joga, amely Megrendelő jelen szerződés szerinti jogszerzését
és a íelhasznáIás módjának, terjedelmének jelen szerződésben meghatározottak
szerinti érvényesülését
korlátoznávagy akadáIyozná. Tewező szavatol azért,hogy a
íelhaszná|ási engedélyben felsorolt felhasználási jogok e szerződés alapján kizárő|ag
Megrendelőt illetik meg.
8.2.2.Tewező szavatosságot vállal azéfi, hogy a jelen szerződés teljesítése kapcsán átadásra
kerülő, a szerzői jog hatáLya alá tartoző múvel szabadon rendelkezik, azok
íelhasználá.sa a Megrendelő részéről jogszabályba nem ütközik, azaz az átadásra
kerülő mű jogtiszta, az senki íelhasználási-, kiadói-, személyiségi jogát nem sérti.
Tervező a fentiekért teljes körű felelősséget vállal, A Tewező szavatol azért, hogy
harmadik személynek nincs olyan joga, amely a ter.v kivitelezés ét akadá|yozza, va1y
kor|átozza.
8.2.3.

9.

Tervező szavatosságot vállal azért, hogy amennyiben a mii elkészítéséhezmás
szeméIy is igénybe vett ftülönösen altervezők, szaktervezők), a közreműködő
természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú szerződéseket kötött, amellyel a
műre vonatkozó jogokat megszerezte, s igy a felhasználási jogot Megrendelő a jelen
szeruő désben írt feltételekkel me gszerezh esse.

Kölcsönösség

9.1. Felek kölcsönösen szükségesnek tartják egymás írásban tönénő t!4ékoztatását minden
olyan körülményről, amely a szerződés szerinti teljesítéstveszélyezteti yagy
lehetetlenné teszi. Lz a f.él, aki ezt elmulasztja vagy késedelmesen teszi meg, mint
ahogyan az bizonyithatóan tudomására,iutott, elegendő okot szolgáItat arra, hogy az
együttműködési jószándékot a másik Fél kétségbevonja és az esetet így minősítse,
hory az vitathatatlanul kimeríti a szerződésszegés fogalmát.

9.2. Megrendelő igénye esetén Tervező személyes konzultációt biztosít.

9.3. Tewező értesítiMegrendelőt, ha a tervdokumentációk elkészitéséheza

jelen

szerződés megkötésekor nem ismert adatszolgáltatás, vagy közbenső intézkedésválik
szükségessé. Ezek teljesítéséreMegrendelő a megkeresés időpontjától számított 10
munkanapon belül köteles intézkedni.

a munkaközi terveket véIeményezni.Tervező köteles
Megrendelőtől legalább egy alkalommal a munkaközi tervek véleményezését
kérni.
Megrendelő jogosult

Megrendelő jogosult az előbbi kikötésnél gyakoribb egyeztetés leío|ytatására.
Tervező ilyen irányú kötelezettsége, illetve felkéréseesetén Megrendelő köteles a
tervek jegyzőkönywel való bemutatásátíl számftott 15 nap alatt a véleményezett
terveket és módosítási igényeit aláirásával ellátva kadniTervezőnek, aki ezek alapján
készítitovább a végleges tervdokumentációt.
10. Tervez ő iogai, kötelességei
10.1.

A

Tervező köteles a vonatkoző jogszabályi és szakmai előírásoknak mindenben
megfelelő, hiba- és hiánymentes teljesítésre, valamint a teljesítési határidők szigorú
betartására.

10.2.

A

Tewező köteles a szerződés teljesítésétakadályoző valamennyi körülményrŐl a
Megrendelőt írásban haladéktalanul értesíteni,s egyben lehetősége szerint azokat
haladéktalanul megszüntetni, elhárítani,

10.3, Tervező jogosult - a Megrendelő írásbeli beleegyezé.se esetén - a megjelölt határidők
előtti tervszáL\ításra. Előteljesítés eseté n a pénziúgyiitemezé.s is megváltoztathatŐ.
10.4. Tervező köteles a vállalt tervezési munkát atervezésre vonatkoz6 szabáIyok, hatósági
előírások és engedélyek, valamint egyéb szakmai követelmények szerinti tartalomban
és minőségben szolgáltatni, a megállapodott határiőőig elkészíteni és azt a teljesítés
helyén a Megrendelő képviselőjének átadni.
10.5. Tervező köteles együttműködni Megrendelő meghatalmazofi képviselŐivel.
10,6. Tervező köteles a Projekt vonatkozó közbeszerzési eljárásai során Megrendelő igénye
szerint írásban szakmai állásfoglalást kialakítani a kiviteli tervekkel kapcsolatban
feltett kérdésekrevagy meg1elolt hiányosságokra, problémákra.
10.7. Amennyiben a tervdokumentáció műszaki leirása meghatározott gyánmányŰ,
eredetű, típusúdologra, eljárásra, tevékenységre,személyre, illetőleg szabadalomra
vagrJ véd1esyre hivatkozik, ez a megnevezés csak a tárgy jellegének eg5rértelmű
meghatározását szolgálhatja, de nem lehetkizárólagos. Ez esetben a megnevezés csak
a úrgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történhet, és a megnevezés
mellett Kbt.-nek megfelelően a ,,vagy azzal egyenértékű" kifejezést minden esetben fel
kell tüntetni.
10.8. Tervező köteles Megrendelő igénye szerint tewezői művezetést biztosítani az épitési
beruházás teljes időtartama alatt, avonatkozó jogszabályok szerint. Ennek keretében
közreműk ö dik az épitészeti-múszakiterveknek megfelelő mar adéktalan megvalósítás
érdekében,valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült
szakkérdésekmegoldását.
10.9.

A

tervezői művezetés keretében a Tervező az építésiberuházás helyszínén
kivételesen a Megrendelő által megjelölt, a kivitelezéssel összefüggésben álló más

a

helyszínen - Művezetőként ellenőrizze, hogy
elfogadott liiviteli terveknek megfelelően történik.

a kivitelezés a

Megrendelő

áItaI

10.10. A Tewező a jelen szerződésben rögzitett múvezetésesorán a Megrendelő
érdekében jfu el és a művezetés során tapaszta\t észleléseit köteles a helyszínen
elhelyezett EpítésiNaplóban rőgziteni, ktilonös figyelemmel

a

tervtőI va\ő

eltérésekre,a hibás, hiányos kivitelezésre.

10.11. h tewezői

művezetés során a tervező az építtetőképviselőjeként, a múszaki
ellenőrrel együttműködve a tervei megvalósulását ellenőrzi az alábbiak szerint:

-

-

atervező művezetési szolgáltatást az építésiberuházásra kötött szerződés érvénybe
lépésétőla múszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséie, sikertelen múszaki átadásátvétel esetén pedig az eljáráskezdetétől számított harminc napig teljesíti.
a kivitelezés megkezdésekor tervismertetés keretében felhívja a figyelmet a tervben
fo

glalt különleges, a szokásosnál nagyobb figyelm et igénylő me goldásokra.

a megrendelő kérésénekmegfelelően tervező a szükséges időkozben a megállapodás

szerinti időben megjelenik az építésihelyszínen, és szemrevételezés itján
megismerkedik a bemutatott építésiterületen a kivitelezés menetével és

minőségével, hogy általánosságban megállapítsa a kívitelezésoly módon történik-e,
hogy a készülő létesítménymajd megfelel a tervben foglaltaknak.
a helyszíni szemlék alaplán, mint tervező tfiékoztatja az építtetőt, vagy képviselőjét
a kivitelezés menetéról és minőségéről, és e minőségben törekszik arra, hogy
megóvja az épittetőt a hibás vagy hiányos kivitelezéstől;
atervező az épitésivállalkozónak (alkalmazottainak, alvállalkozóinak és más építési
vállalkozó személyeknek) közvetlenül nem adhat utasítást, nem irányítja
munkájukat;
a tervező megvizsgálja és véleményeziaz építésivállalkozó áItaI előrcrjesztett
műhelyterveket, anyagmintákat, az építésiyagy szá|litási szerződéstőI eltérő
kivitelezési megoldásokat, de csak az építésiváIlalkoző á|taL előterjesztett adatok
összhangja és atewezési koncepcióval val6 egyezés szemponiábóI és mértékéig;
az épitteúva1y az építésiváIlalkoző írásban kifejezett kéréséreállást íogla| az
építtető és az épitésivállalkozó között felmerülŐ vitás kérdésekben;a tervező iLyen
áI|ásfoglalás ában p ártatlan marad;
a tervező az építésihelyszínt munkaidőben bármikor megtekintheti, a kivitelezési
munkák el|enőrzéséhez az általakészített tervek és az épitési(és felmérési) naplóft)
a helyszínen rendelke zéséreállnak.
A tervező, a tewezői-művezetési szo|gá|tatásoktól függetlenül részt vesz a múszaki
átadás-átvételi eljárásban, és nyilatkozik, hogy a munkarész vay a létesítménya
terv szerint készült-e el; mely nyilarkozat a műszakí átadás-átvételi eljárás helyszíni
szemléin nyert tájékozottságon, a műszaki ellenőr $ánlásán, az épitésíváIlalkoző
áItal szolgáltatott adatok, valamint a hatóságilag és az építésiszerzőáésben előírt
vizsgálatok eredményénalapul.
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11. Megrendelő iogai, kötelezettségei
1

1.1.

Megrendelő és a projelrt egyéb résztvevői jogosultak betekinteni a tervezési
folyamatba és észrevételeiket jelezni, melyeket Tervezőnek fi5yelembe kell vennie a
tervezési folyamat során.

11,2.

A Megrendelő köteles aTewezővel

a hibákat, illetve kifogásaikat haladéktalanul és
utólag is igazolható formában kozolni.

aTervező által kért adatszolgáltatásthatárídőn belül teljesíteni,
tudomásul veszi, hogy adatszolgáItatási és közbenső intézkedésikötelezettségek

11.3. Megrendelő köteles

terheli.

12. A szetződés teliesítésénekeredményeként megalkotásra kerülő
alkotásokra vonatko ző íelhasználási iogok:

szellemi

ATervező korlátozástól mentes íelhasznáIási jogot enged a Megrenddrő részérea szerződés
teljesítése során a Tervező által létreh ozott műszaki tervek, mint szerzőí joggal, védett
szellemi alkotások v oflatkozásában.

13. Vitarendezés:

A Felek kötelezettséget vállaln ak

arra,

hory

a szerződés értelmezésével,illetve teljesítésével

kapcsolatos bármely jogvita megoldását kölcsönö

s e1yeztetés űtján kísérlikmeg.

Atra az esetre nézve, ha e kölcsönös vitarendezés nem, vagy csak aránytalanul hosszú idő
után vezetne eredményre, a Felek - a pertátgy értékéretekintet nélkül - kikötik a Miskolci
T ö rv ény s zék kizár ólagos illetékességét.

L4.kányadó iog:
Je|en szerződésre a maByar jogírányadó. A szerződésben nem szabályozott kérdésekbena
hatályos magy ar 1 ogszabályok előírásait kell megfelelőe n a|kalmazní.

A

felek a jelen szerződést többszöri átolvasás után, és közös értelmezést követően, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott helyen és időben aláírják.

lelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a Műszaki specifikáció.

i "K§.i§1,Ai_}.,,

képviseli: Nyikos Lajos igyvezető

