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I. RESZ

Tervez6si feladat

7'7 Szerz6do felek meg6llapodnak abban, hogy MegrendelT megrendel i, Teraez6 elvillaljaa TOP-3 '2'1-16-B,0],-2017'00045 azonosit6 szimi ,,Energetikai korszer(sit6sek:
Polgarmesteri Hivatal 6s Sportcsarnok" megnevez6sii projekt keret6ben a tervez6si
feladatok elv6gz6s6t, azaz az 6pit6siigyi hat6sigi eljiriishoz szi.iks6ges 6pit6szeti-miiszaki
tervdokumentiici6 elk6szit6s6t a 2.1212012 (XI.0g.) Kormdnyrendelet g. sz. mell6klete (6s a

l lot,Jat



Magyar Epitesz Kamara ,,Tervdokument6ci6 miiszaki tartalma" cimii szabillyzata) szerint,
toviibbi az enged6lyes terv elk6szit6s6t, valamint opcioniilisan a L9112009 (IX.15.)

Korm{nyrendelet szerinti v6gleges kiviteli terv elk6szit6s6t.

1.2. A tervez6s sordn a feladatokat h6rom r6szre kell elkiiloniteni:
- enged6lyez6si tervek k6szit6se, engeddlyezdsi eljar6s lebonyolit6s6nak el6k6szit6se:

o ttizv6delem
o napelem csatlakoz6si dokumentumok
o telepiil6sk6pibejelent6s

- kiviteli tervek k6szit6se, tervezoi kciltsdgbecsl6s, a kozbeszerz6si eljrlr6s megindit6s6hoz
sziiks6ges tender dokument6ci6 elk6szitdse, az elj6r6s sordn felmeriil6 mriszaki k6rd6sek
megv6laszol6s6ban t6rt6n6 k6zremrik6d6s

- tervezbimivezetds(3 alkalommal)

1.3. A Tervez6nek a tervdokument6cio elvegzese sor6n ki.ilonosen az alilbbiakra kell
figyelemmel lennie:
- mindh6rom feladat vonatkozilsdban feladatonk6nt ki.il<in-kiil<in a miiszaki leirAst,

valamint az lrazott 6s |razatlan kolts6gvet6seket kell elk6sziteni (szerkeszthet6
form6tumban is),

- a feladatrak tartalmaznia kell az esetleges kozmiicsatlakozdsok 6s vezet6kek tervez6s6t,
- a terveknek alkalmasnak kell lenniiik aKozbeszerzflsr6l szolo 2015.6vi CXLIII. t<irv6ny

szerinti 6pit6sl beruh6z6s kozbeszerz6s lebonyolitilslr a,

- TOP-3.2.L-L6-BOL-20L7-00045 azonosit6 szirmi ,,Energetikai korszerfisit6sek:
Polgiirmesteri Hivatal 6s Sportcsarnok" pdlyazati felhiv6sban, szakmai mell6kletekben
me ghatilr o zott felt6te leket.

L.4. A T eru ez6 ki.ilontrsen az alibbi feladatok elv 6gz6s6re koteles:
- A l6tesitm6nyt a pllyilzatb6l rendelkez6sre 6llo fedezet osszeg6re 6s a felhiv6sban

meghatArozott fajlagos kolts6gkorlAtok behat6rol6s6ra figyelemmel kdlts6ghatdkonyan
koteles megtervezni.

- A kozbeszerz6si eljAr6sban feltett ajiinlattev6i k6rd6seket koteles megv6laszolrri 2
munkanapon beli.il. Koteles kapcsolatot tartani a k<izbeszerzdsiszak6rt6vel.

- Tervez6i miivezet6s 3 alkalommaf melynek c61ja, hogy a Tervez6 r6szt vegyen a

kivitelez6sberu annak 6rdek6ben, hogy a terv marad6ktalanul megval6suljon. Tewez6
koteles egyi,ittmiikodni a kivitelez6vel6s a miiszaki ellen6rrel a Megrendel6 6rdek6ben.

- A tervez6ssel 6s megval6sitAssal kapcsolatban szervezett i,il6sekre, egyeztet6sekre koteles
elj6mi, a javaslatokat megfogadni, vagy amennyibert az szakszeriitlen azzalkapcsolatban
ir6sban 6ll6st foglalni

- a kozbeszerz6si elj6r6sban a terveket 6s kolts6gvet6st 6rint6 kiegeszit6 t6j6koztat6st
kiiteles hat6rid6re megv6laszol6sa.

1.5. A tervek elk6szit6s6n6l figyelembe kell venni 6zd VAros Onkorm6nyzataTOP-9.2.1-16-
80"l.-2017-00045 azonosit6 szimri ,,Energetikai korszerfisit6sek Polgdrmesteri Hivatal 6s

Sportcsarnok" megnevez6siipiLylzatlban meghatirozott felt6teleket 6s az ehhez elSzetesen
elk6szitett miiszaki dokumentumokat (helyszinrajzok,miiszaki leirdsok, kolts6gkalkul6ci6).

1.6. Az elk6sziilt egyes tervdokument6ci6kat 6zd V6ros Onkormrinyzatinill a

kapcsolattart6val egyeztetri kell 6s amennyiben a kapcsolattart6 m6dosit6si jav
a terveket annak megfelel6en et kell dolgozni.



L'7' A szetz6d6 felek rogzitik, hogy a Terztezf a Megrenilelf meghatalmaziisa alapf6n a
sziiks6ges tervdokumentumokat feltiilti az ErDn-b e iz 6pit6si hatJsdgi elirir6s lefotyiatrisa
6rdek6ben, amennyiben relevins.

2. Tervez6i alapszolgiltatds

2'1" Teruez1 elemzi MegrendelT ig6nyeit, felt6rja az epitmeny megval6sit6siinak kiel6githet6
kcinilm6nyeif gazdas6gos kialakithat6s6g6t, a vonatk oz6 jogszabalyok 6s a teirez6si
teriiletre vonatkoz6 hat6lyos helyi szab6 ly ozAshozval6 alkalmazkoddst.

2'2' A Tervez6 elk6sziti a szerz6d6s tfurgyfit kepez6 6pitm6ny j6vAhagy6si terv6! mely terv
egy6rtelmiien meghatArozza 6s bemutat'1a az 6pitm6ny komyezet6ben 6s az 6pit6si
teriileten val6 elhelyezeset, t6rbeli osszefiigg6sei! alapr ajzi 6s metszeti elrendez6s6t,
milszaki megold6sai! teljesitm6ny adataif valamint a megval6sit6s kolts6gbecsl6s6t.

2'3' Megrendel6 6ltal elfogadott, i6rrenagyott 6s al6irt !6vilhagyAsi terv alapjrin Tensez7 elk6sziti
az 

'pitesigyi 
hat6s6gi eljdrfshoz sziiks6ges 6pit6szeti-miiszakidokumentiici6t a gL2l2O12

(XI.08.) Kormdnyrendeletben foglaltaknak megfelel6en.

2'4' Teraezf ielen szetz6d6s teljesit6se 6rdek6ben egyeztet az illetdkes 6pit6stigyi hat6s6ggaf
szakhat6s6gokkaf az 6rdekelt kozmiiszolgAltat6kkal, beszerzi a jogszabillyot Uur,
meghatiirozottegydb dokumentumokaf megrendel6i v6lem6nyt, telepi.il6rtepi v6lem6nyt
valamint egy6b szi.iks6ges nyilatkozatokat, illet6leg sziik#g 

"r"t6., 
a hirinyp6tllsi

eljdrdsokat lefolytatja. A sztiks6ges kozmiis zolgAltatoi nyilatkozatok beszer z6se Teraez|
feladata.

II. RESZ

3. flpitfiszeti-miiszaki tervdokumentici6 tewsziilititsi hatiiridej e, m6dia,teliesit6s:
3'1' Szetz6d6 felek meg6llapodnak, hogy Teraez6 a jelen Szerz6d6s r. pongatan meghat6rozott

komplett, az |pitesigyi hat6s6gi elj6r6s lefolytat6sdhoz srtit sOges 6pitdszeti-mfuzaki
tervdokumentdci6t, - alap 6s kiilon szolgilltatfusokkal egyritt - az alAbiihat6riddkben 6tadni:

Enged6lyes terv, Kiviteli terv, tenderdokumentiici6 elk6szit6se, a kivitelez6s
elkezd6s6hez sziiks6ges engeddryek beszerz6se: 201g.09.30.

Tervez6i miivezet6s: a sikeres miiszaki etades-6tvdtelig sziiks6g szerint 3 alkalommal.

Tewez' koteles a Megrendel6 rdszlre a tervdokument6ci6t papirformAtumban a pdldrinyban, 6s
elektronikus, szerkeszthet6 form6tumban, CD_n 6tadni.
A sziilitartd6 elektronikus dokumentumokat k6t formrltumban, 1 p6ldanyban kell 6tadni:

1. Natfv m6don szerkeszthet6 form6tumokban:
1. Szciveges dokumentumok eset6ben Docx v. oDT formiitumban.
2. Titblflzatos dokumentumok eset6ben xLSx v. oDS formritumban.3 \gjz9t (tervrajzok) eset6ben DXF, DwG, pLN form6tumok valamelyik6ben.4. Pixeles k6pek esetdben JPG form6tumban vesztes6gmenetes tiimririt6ssel,

- legaLibb 0,94Mp felbont6sban, vektorgrafikus k6pek eset6ben SVG form6tumban.5. Egy6b dokumentumok eset6ben az el6allit6 szoftver alap6rtelmezett
flijlform6tum dban. Ezesetben a f6jl melletr egy olvAdsEi.iii*", e, A,kilerjeszt6li 

lj]o* 
rdgzrteni sztiks6ges afaJiel66llrt6 szoftver nev6t, ( 
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2.

2.

verzi6szimrifi es a szoftver fejleszt6j6nek nev6t.

PDF/A form6tumban:
1. Szdvegesenkereshet6.
2. Felhaszn6liisban (megnyit6sban, nyomtat6sban, m6sol6sban, export6l6sban, stb.)

nem korl6t ozott,jelsz6val nem v6dett.
3. Tcrbboldalas dokumentum esetdn k6nyvjelz6z6tt.

Lritvdnytervek
1. Enged6lyez6si terv 6s kiviteli terv szakaszban fot6realisztikus min6s6gben,

kor6bbi tervfazi sokban le gal6bb dpitdszeti modell min6 s6gben.
2. Nyomdai min6sdgben, legal6bb 30*20 cm-es mdretben 6s legal6bb 300 dpi

felbont6sban. (PR ig6ny eset6n)
3. A fejl form6tuma TIFF.

Megrendel6 el6teljesit6st elfogad.

A teljesit6s a Megrendelf jogosutt k6pvisel6j6nek tort6n6, ir6sbeli 6tad6s-etvdtel ritjan
tortenik. A teljesit6s helye a Megrendel1 szdkJ-elye.

Megrendel1 az |pit{szeti-miiszaki tervdokumentilci6 6tv6te16t5l sz6mitott 8 napon beltil
jogosult kifogdsait a Terztezdael ir6sban kcizolni. A szerz6d6 felek meg6llapodnak abban,
hogy a MegrendelS fenti hat6rid6ben kozolt megalapozott kifog6sai alapjdn, a Teraez6 az
ir6sban megkiildott kifog6sok k6zbesit6s6t kovet6 5 munkanapon beltil k<iteles a
tervdokument6ci6 kifogAsolt rlszdt kijavitani. A szeru5d6 felek rogzidk, hogy amennyiben
a Teroezd fenti hat6rid6ben a megalapozott megrendel6i kifog6sokat kijavitja, 6s a
Megrendel1nek 6tadja, rigy nem esik k6sedelembe a teljesit6s6vel. Megrendelf a9.nap letelt6t
kovet6en, amennyiben kifogdssal nem 6lt, ilI. ha a Teraezd a megalapozott kifog6sokat
kijavitotta, koteles a teljesit6s igazol6st halad6ktalanul kiadni.

Teraezd a tervez6si feladatok vonatkoz6sdban akkor teljesit szerz6d,6sszer(iert, ha az
elk6sziilt 6pit6szeti-miiszaki tervdokument6ci6 a hat6lyos jogszabillyoknak, a tervez6sre
vonatkoz6 el6ir6sok rendelkezdseinek, tovilbb| a megrendel6 ig6nyeinek megfelel 6s
kivitelez6sre alkalmas.

Tenrez6si- 6s felhasznAlilsi dij, fizet6s m6di+ hatrirideie

A jelen szerz6d6s 1.1./ pongdban meghatfurozott 6piteszeti- miiszaki tervdokument6ci6
k6szit6si 6s felhaszn6l6si dija

Nett6 3.500.000.- Ft + AFA.

azaz hilr ommilli6-otsz |zezer forint + Afn.

A tervez6si dij a vdllal6s szerz6ddsszerii,hibltlan 6s hi6nytalan teljesit6s66rt j6r. A Tervezo
a tervez6si dij6rt teljes koriien v6llalko zLk a szerz5d6s t6rgy6nak a megval6sit6s6ra. A
tervez6si dij magAban foglalja a Tervez6nek a jelen szerzSdds szerinti minden szolgftQt6sateryezesl ctil magaban toglalja a Tervez6nek a jelen szerzSdds szerinti minden szolgaltetdsa
teljesit6s6nek e11en6rt6k6t, 6s a szolg6ltat6sok teljesit6s6vel kapcsolatosan /"*"\
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3.2.

J.J.

3.4.

4.
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4.3.

4.4.

valamennyi k<ilts6ge! a hat6s6gi enged6lyez6si dijakat.

Tervez6 a teljesit6ssel arAnyosan 2 db reszsziimla ds 1 db v6gsz6mla beny&jtds6ra jogosult.
Az L. tlszszilmla ki6llit6s6ra az enged6lyezlsi tervek elk6szit6s6vel ardnyosan keriil sor,
Tew ez6 1.400. 000. Ft+Af a dsszegben jogosult szAmllzni.
A2.t6szsz6mla kiillitAs6raakivitelez6si tervek 6s a kozbeszerz6sielj6ris megindit6siihoz
sziiks6ges tender dokument6ci6 elk6szit6s6t kovet6en kertil sor 1.750.000- Ft+Afa
osszegben.

A v6gsz6mla ki6llit6s6ra a projekt futamideje alatt 3 alkalommal teljesitett tervez6i
miivezet6s 6s a sikeres miiszaki 6tad6s-6tv6tet id6pontjilban kertil sor 350.000,- Ft+AFA
osszegben.

Sz6mlabenytijt6s felt6tele a teljesit6si igazolils alfutrilsa, annak hiany6ban sz6mla nem
nyrijthat6, illetve nem fogadhat6 be.

A fizet6st a Tervez6 fent megjelolt banksz6ml6j6ra kell teljesiteni, azzal, hogy ha ezen
adatokban vAltozAs 6tl be, ugy eru6l a Tewez6 halad6ktalanul 6s irdsban kdteles a
Megrendel6t 6rtesiteni. Tervez6 minden szfimlfijlnkoteles fenti bankszirnlfijinakszdmilt
felttintetri. Felek kikdtik, hogy Terve z6barrkszimlasz6m6r ol szol6 igazolt6rtesit6se jelen
szerz6dds m6dosit6siinak hat6lyiival bir a banksz6mlaszAmvonatkoz6siiban.

A tervez6i dij teljes m6rt6kben tartalmazza a felmeriit6 dijakat (a szerz6ijogdijakat) 6s a
felmeriil6 valamennyi kolts6get hat6s6gi dijakat.

Amennyiben Megrendel6 a tervez6si dij megfizet6s6vel k6sedelembe esik, a
k6sedelme idej6re az esed6kes osszeg ut6n a PolgAri Torv6nykonyvr6l sz6lo 20l3.6vi V.
torv6ny (a tovdbbiakban: Ptk.) 6:155.$ (1) 6s (2) bekezd6sei szerinti k6sedelmi kamatot
k<iteles megfizetri.

Megrendel6 koteles a jelen SzerzSd6s 4.1. pontj6ban meghatArozott 6s r6szletezett tervez6si
diiat az 6pit6szeti-miiszaki tervdokumentdci6 szerz6d6sszer( teljesit6s6t6l (teljesitdsi
igazolils kiad6srinak id6pontja, vagy a leszdltitott terv dtad6s 6tol szfumitott 9. naptdri nap,
amennyiben a Megrendelf nem nyilatkozik 6s teljesit6si igazoldst sem ad) szdmitott 30
naPon beliil a Teruez6 6ltal kidttitott sz6mla alapjin,6tutalds ritj6n a TeroezT sz6ml6jfua
megfizetri.

A fizet6s teljesit6s id6pontja az a nap, amikor az iltutalt tervez6si dij a Teruezd
bankszdml 6j in j6v Ar Asra kertilt.

III. RESZ

5. Tewezl felel6ss6ge, ktitelezetts6ge 6s iogai
5.1. Teraez6 koteles az ipitdszeti-miiszaki tervek elk6szit6s6re, 6tad6sdra, valamint jelen

szeru6ddsben megjelolt egy6b ki.ilon szolgdltat6sok elv6gz6s6re. TentezS a j6hiszemiis6g 6s
tisztess6g kovetelm6ny6nek megfelel6en, a Megrendel1uel ktilcscjnosen egyi.ittmiikodve
koteles elj6mi, ajogszabillyoka! szabillyzatoka! 6pit6si el6ir6sokat, szabvinyokat 6s egy6b
szakmai- 6s kamarai szab6lyokat betartani.
Teraez6 a Megrendeld 6rdekeinek, tov6bbA utasit6sainak megfelel6en koteles

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

61et- 6s vagyonbiztonsAgot vesz6lyeztet6, 6pit6si jogszabillyokba 6s e16i



5.3.

5.4.

szakszer(tlerL nem megval6sithat6, etikai szabiilyokkal ellent6tes szolg6ltat6st nem
v6gezhet 6s ilyen utasit6sokat nem hajthat u"gi", Megrendel6 ism6telg nyomat6kos
felsz6ut6sa eset6n sem. Teroezd k<iteles a M.egrendelfit ut6lagigazolhat6an figyelmeztetri, ha
c6lszerfitleru szakszeditlen, gazdas6gtalan utasitast ua, i t gy"lmeztet6s 

"e"lmulaszt6s6b6l

ered6 k6r6rt aTeraez6 felel.

Teraezf a szerz6d6s alapjiin 6s a tervez6s folyamrin birtok6ba jutott i.izleti adatoka!
informdci6kat koteles tizleti titokkdnt bizalmasan kezelni, azokat a szerz6dftssel ossze nem
fuSg6 c6lra nem haszndlhatja fel, harmadik szem6lynek nem adhatla At. Tervezd jelen
szeruSdds al6irasdval egyidejiileg nyilatkozik u..61, hogy u liut. 25.g-a szerinti
cisszef6rhetetlens6g a szerz6des teljes id6tartama alatt vele szemben nem 6ll fenn.

Teroezf felel6s

az iitalak6szitett 6pit6szeti-miiszakitervek miiszaki tartalmii::rak szakszeriis6g66rt, val6s
6llapotrak megfelel6 tartalm66rf a tervez6ssel 6rintett v6dett 6pit6szeti 6s term6szeti
oroks6g meg6v6s66tt; az iitalak6szitett 6pit6szeti-miiszaki terv miiszakilag kivite lezhet6,
gazdasAgos, clLszerlmegold6sokat tartalm az, a Megrendel6 igenyeit kiel6iiti.

a terv k6szit6s6ben (r6szben vagy folyamatosan) r6sztvev6, a tervez6i feladat szakmai
tartalmanak megfelel6 szakismerettel 6s jogosultsAggal rendelk ez6 szakilgi tervez6k 6s
szak6rt6k kiviilaszt6s A6rt; TeraezT a ielen szerz6disben foglaltak teljesitJse 6rdek6ben
jogosult alv6llalkoz6kat ig6nybe venni, akik6rt ugy f.elel, mintha az alvillTalkozoi iltal
vdgzett munkdkat saj6t maga vegeztevolna el.
a szakdgi tervez6k kozdtti egyeztet6sek koordin6lfusAdrt,terveik osszehangol6s66rt.
a szakmai felel6ss6g biztositilsfit jelen szerzlddshat6lya alatt fenntartani koteles
hogy az 6pit6szeti-miiszaki tervdokumentdci6n sem neki, sem harmadik szem6lynek
nincs olyan ioga, vagy igdnye, mely a jelen szerz6d6s szerinti felhasznalast korl6 to^6
vagy kizdrn6; Teraez6 teljes anyagi felel6ss6ggel tartozik - a jogszavatoss6g szab6lyain tul
- az e miatt a Megrendel6reh6raml6 valamennyi k6r6rt.
Tervez6 felel6s azdrt, hogy az 6ltala bevont szak6gi tervez6k 6s egy6b alv6llalkoz6i
vonatkozas6ban sem 611fenn a Kbt. 25.$-a szerinti osszef6rhetetlens6f a szerz6d6s teljes
id6tartama alatt.

kntezd a Megrendel| lltalelfogadott v6gleges dont6s el6keszit6beruh6z6si programtervet
k<ivet6en az 6pit6szeti-miiszaki tervdokument6ci6n a Megrendel| hozz[jirulasa n6lkril
l6nyegi m6dositdst nem v6gezhet, azt nem eg6szitheti ki, Juot nem hagyhat ki, kiv6ve,
amennyiben ez szakmai kciteless6ge, ezen esetben Megrendel6t k6sedelem n6lkiil6rtesiteni
kell.

Megrendel6 ktitelezetts6ge 6s j ogai

a

a

a

5.5.

Ameruryiben az I' vagy II. fokir 6pit6siigyi hat6s6g bdrmelyike hirinyp6tl6st vagy
kieg6szit6st ir el6, rigy soron kiviil a TeroezT t6tut"r a terv hibej6n;k vagy hirinyoss6g6nak
kijavit6s6ra, illetve p6tl6s6ra.

5'6' Teraez6 koteles egyiittmiikodni 6s minden sziiks6ges inform6ci6! adato! tiijdkoztat6st
megadni az esetleges fcildhivatali engeddl yezdsielj6rrls lefolytatdsa 6rdek6ben.

loldal



6.1.. MegrendelS jogosult a Teruezd 6ltal k6szitett tervek j6vahagydsfua vagy annak j6v6 nem
hagy6s6ra. Megrendelf koteles a szerz6d6s szerint teljesitett tervek 6tv6tel6re, az

alapszolgAltat6sok 6s a v51la1t kiilon szoLg|ltatilsok dijrinak, valamint aTeraezd felmeriilt 6s

igazolt - szerz6d6sszer(i- kolts6geinek megfizet6s6re.

MegrendelS jogainak gyakorldsa 6s k<itelezetts6geinek teljesit6se soriin a j6hiszemfsdg 6s

tisztess6g kovetelm6nyeinek megfelel6en, aTeraez6oel egyi.ittmiikodve koteles elj6mi.

Megrendel6 koteles Teraez6 szlmlra a terv elk6szit6s6hez, illetve az iltala vdllalt egy6b

szolglltatilsok teljesit6s6hez szi,iks6ges minden adatot t6nyt, inform6ci6t felvil6gositdst,
utasit6st megadni.

Megrendel6 koteles a Teraez6 k6r6s6re a tervezflsi folyamatban felmeriil6 l6nyeges

k6rd6sekben 2 napt6ri napon beli.il 61l6st foglahri, utasit6st adni.

6.2. Megrendel1 feladata hogy c6ljair6l aTeraez1t teljes korfien t6j6koztassa, ig6nyeit a Tervez6si
programban rogzitse. A Tervez6si programnak tartalmaznia kell kiilonosen Megrendel1

et6irAsait, kikot6seit, felt6teleit, a l6tesitm6ny elhelyez6s6re vonatkoz6 elk6pzel6s6t a

megval6sit6s i.itemez6s6t, valamint a megval6sitAs tervezett kolts6gkeret6t.

6.3. Teruez6 - az epitesigyi hat6sAgi enged6lyezesi eljlrlsban v6llalt szerep6t6l ftiggefleniil -

nem felel az epitdsigyi hat6s6gi enged6lyez6si elj6r6s sikertelens6g6&t, kiv6ve, ha az, az

6pit6szeti-miiszaki dokument6ci6 tervhibljilra vezethet6 vissza vagy a Teruez1 6ltal a
Teraezd hibeieb6t hatdrid6 elmulaszt6sb6l ad6d6 sikertelens6get.

IV. R6sz

7.2.

A szeru6d6sszeg6s 6s a szerz6d6s megsziin6se

Ha valamelyik f6l a jelen szerz6dlsben meghatilrozott bdrmelyik hat6rid6t elmulasztj4 a

m6sik f6l - a kdsedelem jet1eg6t6l ftigg5en - ha ez 6rdek6ben 611 - a teljesit6sre megfelel6

p6that6rid6tt6zki. A p6thatirid6 eredm6nytelen eltelte eset6n a Ptk., k6sedelmes teljesit6s

kor6ben meghatdrozott jogktivetkezm6nyei alkalmazhat6k, jelen szerz6d6sben

me gdllapitott elt6r6sekkel.

Ha MegrendelS az esed6kes fizet6si kotelezetts6g6vel k6sedelembe esik, vagy vagyoni
viszonyainak id6k6zben bekovetkezett jelent6s megroml6sa folyt6n hzetdsi

kotelezetts6g6nek teljesit6se veszllyeztetve van, megfelel6 biztosit6k hianyriban, a Teruez1

jogosult tovAbbi szolgAltatilsait megtag adri. Teruezf nyolcnapos p6that6rid6t kciteles tfuni
a fizet6si kotelezetts6g teljesit6s6re. A hat6rid6 eredm6nytelen eltelte eset6n a Teraez1 a

szerz6d6sszeg6s jogktivetkezm6nyeit alkalmazhatj a.

Megrendel1 fizet6si kotelezetts6genek k6sedelmes teljesit6se eset6n Teraez6tkdsedelmi kamat
illeti, melynek m6rt6ke mindenkori jegybanki alapkamat k6tszerese.

Amennyiben a Teraezd a tervdokument6ci6 6tad6s6val - a p6that6rid6hoz k6pest is -
k6slekedik, Megrendel6f k6sedelmi kotb6r illeti, amely a k6sedelmesen teljesitett r6szfeladat
tervez6si dijanak 0,5 oh-a naponta. Teraez6 hozz|jdrul, hogy Megrendel1 a

elfogadott k6sedelmi kotb6r osszeg6t az aktuAlis rdszsz|rnl|ba besz6mitsa. A

7.

7.L.
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ktjtb6r a szerz6d6sszeg6s napj6n v6lik esed6kess6. A k6sedelmi kotb6r



7.6.

8.2.

8.

8.1.

mentesiti a Tervez6t a teljesit6s kotelezetts6ge al6t. Megrendel6 a kotb6rt 15 naptrlri napig
6rv6nyesiti, az eztmeghalad6 k6sedelmet sflyos ,r".rJd6rrzeg6snek min6siti 6s el6llhat a
szeru6d6st6l. Az el6ll6st irAsban kell kozolni.
Ha a teljesit6s Tervez6nek felr6hat6 okb6l meghirisul tervez6si dija 1,0% -6nak megfelel6
meghirisul6si kotb6r fizet6s6re koteles.

Ha a szerz6des Megrendelfinek felr6hat6 ok miatt sziinik meg, Tervez6 jogosult a szerz6d6s
megsziinds6nek id6pontjdig elv6gzett szolgaltatasainak, felmenilt kcilts6geinek
ellen6rt6k6re.

T ent e z 6 egy 6b szerud d6ssz eg6s6nek i ogkdvetkezm6nyei:o Hibds teljesit6s eset6n a Tentez| els6dlegesen az fipiteszeti-miiszaki tervdokument6ci6
kijavit6sdra koteles.

o Ha a Teraez6 a kijavitdst alapos ok n6lktil megtagadja , vagy hat6rid6re nem v6gzi el, a
Me gr endel6 a szerz6d6st6l dijfizet6si kotelezetts6g ;6[iil eldllhat,o [ 30 napot meghalad6 k6sedelmes teljesitdst brirmelyik f6l srilyos szerz6d6sszeg6sk6nt
6rt6kelheti 6s a szetz6d6s hatiilyrit egyoldahi nyilatkozatdval megsziintetheti (szankci6s
elallds vagy felmondds), amikor is a meghirisulisi kotb6r szabillyiiranyad6ak.

RESz

Szerufliiogok, jog- 6s kell6kszavatossdg

A szerz6d6 felek togzitik, hogy a jelen szerz6d6s alapj an a Teraez| iltal elkdszitett
tervdokumentaci6 a szerz6ijogr6l szolo 1999.6vi LXXVI. tcirvdny v6delme alatt iill. A jelen
szerz6d6s alapjrin elk6szitett terv 6s ehhez kapcsol6d6 munkar6sz ekaTeraezdtulajdon6ban
maradnak.

A szetz6d6 felek meg6llapodnak abban, hogy a Megrendelfit a jelen szerz6d6s alapjrin
elk6szitett 6pit6szeti-miiszaki dokument6ci6 vonatkoza s6ban az 1.1. pont szerinti
projekthez felhaszn6lSsi jog illeti meg, amely magdban foglalja u, alkot6s (terv
atdolgoziisanak) jog6t is, illetue a Megrendil6 a szeizfiilog"rddetem aH es6 alkotiison (terven)
harmadik szemdlynek 6tadhat6 felhaszndl6si jogot ,rl"r.A felhaszndlas felt6tele, hogy a
Megrendel1 a Teruez6nek a jelen szerz6d6sben meghatarozott tervez6si dijat
szerz6ddsszer(ien teljesitse. A felhaszndl6si jogosutts6g az adott dokument6ci6
elk6szi.ilt6vel automatikusan Megrende 16r e sziil,.

Teruez1 iogszavatoss6got v6llal az6rt,hogy az6ltala kdszitett tervdokument6ci6n harmadik
szem6lynek felhaszndl6si vagy egy6b korl6toz6 joga nem 6ll fenn. Teraez7 szavatoss6gotvlixal azdrt, hogy az dltala elk6szitett tervdokument6ci6 a jelen szerz6d6s al6ir6sanak
id6pontj6ban hat6lyban l6v6 jogszabAlyoknak megfelel.

8.3.

8;otoar



9.

9.1..

VI. RESZ

Egyiittmiik0d6s

Szerz6d6 felek a szerz6d6s teljesit6s6nek 6rdek6ben kolcsonosen egyi.ithnilkodve kotelesek
elj6mi. A szerz6d6 felek a tervez6s folyam6n kotelesek egym6st minden l6nyeges
k<irtilm6nyrfll tfijekoztatri, igy kiilon<isen a Megrendel6 v6lem6nyezilvelemlnyezhett az
egyes tervez6si munkar6szeket. A szerz6d6 felek megAllapodnak abban, hogy jelen
szeru6d6s m6dositdsa kizir6lag ir6sban 6rv6nyes.

Szerz6d6 felek a tervez6s folyamdn v6gzett egyeztet6sek sor6n az 6ltaluk l6nyegesnek
tartott 6szrev6telekr6l, kifog6sokr6f tijlkoztatdsokr6l ir{sbeli eml6keztet6t
iegyz6ktinyvbe foglaltan kcitelesek felvenni, mely a szerz6d6s mell6klet6t k6pezi.
Kizilr6lag ezen irdsbeli eml6keztetlben, vagy irlsban kozolt kifogdsok, 6szrev6telek,
tAjekoztatlsok vehet6ek figyelembe egy esetleges jogvita eset6n.

A szerz6d6 felek rogzitlk, hogy jelen szerz6d6st 6rint6 k6rd6sekberu ill. a tervek
v6lem6nye z6sdben, egyeztet6s6ben, 6ll6sfoglal6sra jogosult k6pvisel6:

Mesrenilelf r6sz6r6l:
N6v: Fdklvdn6 Ki.irti Eva
Postacim: 6zd V6ros Onkorm6nyzata- 3600 6zd,Vdrosh6z t6r 1.

Telefon: 06-48-574-10014230

E-mail: faklyane@ozd.hu

Vdllalkozd ftsz&fllz
N6v: Dr. Talamon Attila Phd.
Postacim: 1032 Budapest B6csi it217. VII.41.
Telefon: 06-30-981.-6267

E-mail: attila. talamon@winergy.hu

9.3. A felek megdllapodnak abban, hogy jelen szerz6d6s 6rv6nytelens6ge alatt vagy annak
megsziin6s6t kovet6en nem tesznek olyan nyilatkozato! nem folytatrak olyan
tev6kenys6get, vagy nem tanfsitanak olyan magatart6s! amely a m6sik f6| mint t6rsasdg j6
himev6t s6rti, tekintet n6lki.il jelen szerz6d6s megsziintet6s6nek kortilm6nyeire.

9.4. Szerz6d6 felek meg6llapodnak, hogy a jelen szerz6d6s alapj6n keletkez6, a m6sik fdllel
szemben tdmaszthat6 jogaikat kovetel6seiket - amennyiben a jelen szerz6d6s ett6l elt6rSen
nem rendelkezik - kizfuolag a kotelezett hozzfljArul6sdval engedm6nyezhetik.

9.5. Szerz6d6 felek meg6llapodnak abban, hogy jelen szerz6d6sb6l ered6 esetleges vit6s
k6rd6seket egymds kozott tilrgyalils titjan kis6rlik meg rendezni, melynek esetleges - nem
vArt- eredm6nytelens6ge eset6re kikotik 6s aldvetik magukat 6rt6khat6rt6l fi.igg6en az6zdi
JAr6sbir6s6 B, v agy a Miskolci Torv6nysz6k kiz6r6lagos illet6kess6g6nek.

9.6. A szerz6dS felek meg6llapodnak abban, hogy jelen szerzlddsben nem
k6rd6sekben a mindenkor hatdlyos magyar jogszabllyok - igy kiilon<isen a
szabAlyai - az ir6nyad6ak.

9.2.

9;otuat



9.7. A jelen tervezlsi szerz6d6s a T6mogat6i szerz6d6s hat6lybal6p6s6vel egyidejiiteg l6p
hatdlyba.
Tervez6 a hat6lyba 16p6s el6tt sajdt felel6ss6g6re elkezdheti a szerz1ddsben megh at1rozott
feladatok elv6gz6sdt.

Szerz6d6 felek kijelentik, hogy a jelen t{z oldalb6l dll6 okiratot az elolaasdst 6s a kbztjs 1rtelmezist kbvetden
azzal irjdk ald, hogy az abban foglaltak ilgyleti akaratuknak mindenben megfelel.

Dr. Talamon Attila PhD.
iigyvezetS

\0 eu{o\^t Lotd'oo'og '

plnzUeltrc ELLENIEGYzEM

Megrendel6

2010 sttPr 2&

l0gotoat

Kelt.: 6zd, 2018. szeptember 3.


