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- Viziigyi hat6s6gi eljr{r6shoz sziiks6ges tervdokument6ci6 elkdszft6se 6s engeddlyezdsi elj6r6s
lebonyolft6sa, valamint geodezia, szimul6ci6s modell 6s forgalom technik"ai terv k6szit6se

vonatkozSs6ban a TOP-2.1.3-16-BO1-2017-0003 4 azonosit6.Ira-,n ,,62d:XOiry.r"tn6delmi
infrastruktri ra-fej leszt6si beruh6zdsok" elnevezdsii proj ektben -

Jelen szerz6d6s l6trej dtt e gtrdszrfll

MEGRENDEL6:

Neve: CEplan Kft.
Sz6khelye : 3327 Novaj, Bem J6zsef utcalT.Cfgegyzdkszhma: lO 09 032726
Ad6szSma: 23793396-Z-tO
BankszSmlaszhma: 10403507-50526750_g0 74lOO4
Kdpviselet6ben eljr{r: Berecz Andr6s igyvezet6

a tov6bbiakban: mint Vdllalkozti
kdzdtt a mai napon, az aldbbi felt6telek szerint:

sznRz6nns rAncya:

A szerz6d6s thrgya: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00034 azonosit6 szimf ,,6zdz Kiirnyezetv6delmi
infrastruktrira-fejleszt6si beruh6z6sok" -.gn.r"r6rti projekt keretdben a
tervez6si feladatok 6s egy6b sziiks6ges h6tt6rtanulm6nyok elv6gz6se

Helyszfne: 3600 6zd
l. sz. tervez6si tertilet: Meggyes vilrosr6sz (gy5ri temet6, Lomb utca, Nagyamerika
utca, Kisamerika sor,_ Gyujt6 t6ri kcirforgalom, Munk6s rit egy-e gy ,rikurru, *
Iparvasrit utca 6s a Volny J6zsef utca szint6n egy-egy szakaszai.'
2. sz, tewez6si teriilet: a v6ros ENy-i r6s7e, a Hingony-fdvdlgyi z6port6roz6, a
Hangony-patak 12+238 szelv6ny6ben, az Ozdi Ujv6iosi temet6- kerit6s6nek Ny_i
sark6t6l indulva 387m hosszban

Neve:
Sz6khelye:
Ad6sz6ma:
Tcirzssz6ma:
K6pviseletdben elj6r:

Ozd V6ros Onkorm6nyzata
3600 Ozd,Vrirosh6z t6r l.
t5726487-2-05
726489
J aniczak D6vid polg6rmester

a tovribbiakban mint Megrendel6,mdsrdszrdl

I. RESZ

l. Villalkoz6i fetadat

1'1 Szerzodo felek megiillapodnak abban, hogy Megrenctelf megrendeli, vdllalkozd elv6llalja aToP-2'1'3-16-B0l-2017-00034 azonosit6 tia*,i ,,ozd: Kdinyezetv6delmi infrastruktfra-
fejleszt6si beruhrizisok" megnevez6sfi projekt keret6ben a tervez6si feladatok elv6gz6s6t, azaz LZ6pit6siigyi hat6sigi eljfrdshoz sziiks6ges 6pit6szeti-miiszaki tervdokumentrici6 elk6szit6s6t a31212012 (xI.08.) Kormdnyrendetet 8. sz. meu6ktete (6s a Magyar ;pi;;*i;;;;
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,,Tervdokument6ci6 miiszaki tartalma" cimii szabhlyzata) szerint, az enged6lyes terv elk6szit6s6t,
valamint opciondlisan a 19112009 (Ix.15.) Kormdnyrendelet szeriiti vlgleges kiviteli terv
elk6szit6s6t, valamint a geod6ziai miiszaki atapt6rk6p6nek, a projekt szimuU-ciO's modellj6nek 6s
a forgalomtechnikai terunek az elk6szit6s6t.

1.2. Aszerzbdes szerinti feladatokat az alilbbir6szekre kell elkiildnfteni:- geoddziai mdr6s
- szimul6ci6smodellez6s
- enged6lyezlsitervek k6szit6se, engeddlyez6si elj6r6s lebonyolit6sa- kiviteli tervek k6szit6se, tervezoi kdltsdgbecslds, a k6zbe szerzlsielj6r6s meginditr{s6hoz

sztiks6ges tender dokument6ci6 elk6szftese
- forgalomtechnika
- tervezoi miivezet6s

I .3. A v6llalkoz6nak kiil6n6s en az arilbbiakra kell figyelemmel lennie:- geodeziai m6r6sek v6gz6se (tervez6shez, vizjigi l6tesit6si engeddlyhez sziiks6ges ftildmdr6s
v6gz6se)

- szimul6ci6s modellezds (a projekt miikddds6nek logikai leir6sa, j6v6beni el6revetit6- se)- az enged6lyes 6s kiviteli tervek vonatkoz6sSban feladatontent niton-kiikjn a miiszaki leir6st,
valamint az firazott 6s ir:azatlan kdlts6gvetdseket kell elkdsziteni (szerkeszthet6 form6tumban is),- a feladatnak tartalmaznia kell az esetleges kdzmiicsatlakoz6sok ds vezetdkek tewez1iet,
talajmechanikai szakv6lemdny k6szit6s6t,

- aterveknek alkalmasnak kell lennii.ik a Kdzbeszerzdsekr6l sz6l62015.6vi CXLIII. tcirvdny szerinti
6pit6si beruh6z6s klzbeszerzls lebonyolitdsara

- a forgalomtechnik6ban a forgalom zavartalansilgdra, 6sszeni megold6sok alkalmaz1s1ra
dsszhangban az dnkorm6nyzat egy6b foly6 6pit6seire- TOP-2.1.3-16-BC-l'2017-00034 azonosft6 sz6mri ,,62d: K<irnyezetv6delmi infrastruktura-
fejlesa6si beruh6z6sok" phlydzatifelhiv6sban, szakmai mell6kletekben meghat6rozott felt6telekre.

l'4. A v6llalkoz6 kiilondsen az alilbbi feladatok elv6gz6s6re k6teles:- A.l6tesfhndnyt a pdlyiaatb6l rendelkez6sre 6116 fedezet 6sszeg6re 6s a felhiv6sban meghat fuozott
fajlagos kdlts6gkorl6tok behat6rol6srira figyelemmel k<ilts6ghat6konyan koteles megtervezni.- A kdzbeszerzesi elj6r6sban feltett aj6nlattev6i k6rddseket kdteles megv6laszolni i munkanapon
beliil. Kdteles kapcsolatot tartani a kdzbeszerz6si szak6rt6vel.- Tervez6i miivezet6s 5 alkalommal, melynek c6lja, hogy a V6llalkoz6 r6szt vegyen a kivitelez6sben,
annak 6rdek6ben, hogy a terv marad6ktalanul megvai6suljon. V6llalkoz6 k<iteies egytittmtik6dni a
kivitelez6vel 6s a miiszaki ellen6nel a Megrendel,o 6.d"kib.r.- A tervez6ssel6s megval6sit6ssal kapcsolatban szervezeffiil6sekre, egyeztet6sekre k6teles elj6rni, ajavaslatokat megfogadni, vaw amennyiben az szakszeriitlen azzii kapcsolatban ir6sban 6ll6st
foglalni

- akdzbeszerzdsi elj6rSsban a terveket 6s kdlts6gvet6st 6rint6 kieg6szit6 t1jekoztat1s hatririd6re
tdrt6n6 megv6laszol6sa.

1-5: A feladat elv6gz6s6n6l figyelembe kell venni 6zd V6ros Onkorm6nyzataTOp-2.1.3-16-BOl-
2017-00034 azonosit6 sz6mf ,rbzdt Kdrnyezetv6delmi infrastruktlira-fejleszt6si beruh6z6sok,,
megnevezdsi phlyhzathban meghathrozott feltdteleket 6s az ehhez elozeteien elk6szitett mtiszaki
dokumentumokat (helyszinrajzok, mtiszaki leir6sok, kdlts6gkalkul6ci6).

1'6' Az elk6sziilt egyes tervdokument6ci6kat Ozd, V6ros Onkormdnyzathnill a kapcsolattart6val
egyeztetni kell 6s amennyiben a kapcsolattart6 m6dosit6si javaslattut au 

"16, 
a terveket annak

megfelel6en 6t kell dolgozni.

l'7 ' Aszerz6d6 felek rdgzitik,hogy a Vdtlatkozd aMegrendelfmeghatalm azfusaalapjrin a sziiks6ges
tervdokumentumokat feltdlti a C6gkapun (e-Papir) keresztiil a hat6s6gi elj6r6s lefotytatisa
6rdek6ben.
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2. Vdllalkoz6ialapszolgdltatds

2.1. Vdllalkozf elemzi Megrendel1 ig6nyeit, feltirja az lpitmdny megval6sit6s6nak kiel6githet6
kdri.ilm6nyeit, gazdasdgos kialakithat6shgfut, a vonatkoz6 jogszab6lyot es a tewezesi tertiletre
vonatkoz6 hat6lyos helyi szab6lyozishozval6 alkalmazkod6st.

2'2. A V6llalkoz6 elkdsziti a szerzodds tirgyfut kdpezb 6pitm6ny j6vrihagy6si terv6t, mely terv
egydrtelmiien meghat6rozza 6s bemutatja az lpitmeny kdrnyezet6ben 6s az 6pit6si teriileten val6
elhelyez6s6t, t6rbeli 0sszefiiggdseit, alaptajzi 6s metszeti elrendez6s6t, mtiszaki megoldasait,
telj esitmdny adatait, valamint a megval6sitis k6lts6gbecsl6s6t.

2.3. Megrendelf 6ltal elfogadott, j6v6hagyott 6s al6irt J6v6hagy6si terv alapjrln Vdllalkoz1 elkdsziti az
6pit6stigyi hat6s6gi elj6r6shoz szi.iks6ges dpit6szeti-miiszaki dokument6ci6t a 3l2l2ol2 (XI.gg.)
Korm6nyrendeletben foglaltaknak megfelel6en.

2.4. hillalkoz1 jelen szerz6dds teljesit6se 6rdek6ben egyeztet az illet6kes dpit6siigyi hat6s6ggal,
szakhat6sSgokkal, az 6rdekelt k<izmriszolgSltat6kkal, beszerzi a jogszab6lyokban 

-me 
ghatir6;ott

egy6b dokumentumokat, megrendel6i vdlem6nyt, teleptil6skdpi v6lem6nyt, valamint egy6b
sztiks6ges nyilatkozatokal, illet6leg sziiks6g eset6n a hianyp6tl6si elj6r6sokat lefolytatja. A sziikJeges
kdzmriszolg 6ltat6i nyilatkozatok beszerzdse vdlt alkoz6 feladata.

II. RfSZ

3. fpit6szeti-miiszaki tervdokumentrici6 tewsziilititsi hat6rideje, m6dja, teljesit6s:
3.1. Szerz6d6 felek meg6llapodnak, hogy Vdllalkozd a jelen Szerz6d6s 1. pontj6ban megfiatilrozott

komplett, az 6pit6stigyi hat6s6gi elj6r6s lefolytat6s6hoz sziiks6ges 6pit6szeli-miiszaki
tervdokumentilci6t, - alap 6s kiilOn szolg6ltat6sokkal egyiitt - az alilbbi hatririd6ben aaia atMegrendel6
r6szerez

A kivitelez6s elkezd6s6hez sziiks6ges enged6lyek beszerz6se: 2018.11.15.

Tewez6i miivezet6s: a sikeres mtiszaki fitadbs-fitvdtelig sziiks6g szerint 5 alkalommal.

V6llalkoz6 kdteles a Megrendelf reszere a tervdokument6ci6t papirform6tumban 4 p6ld6nyban, 6s
elektronikus, szerkeszthet6 form5tumban, CD-n 6tadni.
A sz6llitand6 elektronikus dokumentumokat k6t formitumban, 1 p6ldrinyban kell6tadni:

l. Nativ m6don szerkeszthet6 formitumokban:
l. Szdveges dokumentumok eset6ben Docx v. oDT formftumban.
2. T6bl6zatos dokumentumok eset6ben xLSx v. oDS form6tumban.
3. Rajzok (tervrajzok) eset6ben DXF, DWG, PLN form6tumok valamelyik6ben.
4. Pixeles k6pek eset6ben JPG form6tumban vesztes6gmenetes t<im6rit6ssel, legaldbb

0,94Mp felbont6sban, vektorgrafikus k6pek eset6ben SVG form6tumban.
5. Egy6b dokumentumok eset6ben azel66llit6 szoftver alap6rtelmezett f6jlform6tum6ban.

Ez esetben a flijl mellett egy OLVASSEL.TXT nevri 6s kiterjeszt6sii fajtUan rogziteni
sziiks6ges a fhjlt el66llit6 szoftver nev6t, verzi6szdmbt6s a szoftver fejiesz6j6nek nev6t.

2. PDF/A form6tumban:
1. Sz<ivegesenkereshet6.
2. FelhasznSl5sban (megnyit6sban, nyomtat6sban, m6sol6sban, export6l6sban, stb.) nem

korl6tozott, jelsz6val nem v6dett.
3. Tdbboldalas dokumentum eset6n kdnyvjelz6z6tt.

2. L6tv6nytervek
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3.2.

4. Villalkozdsi dij, fizet6s m6dja, hatirideje

4'l' A jelen szerzldds 1.1./ pontj6ban m9${r!pzott hpitlszeti- miiszaki tervdokumentkci6,valamint
egy6b feladatok elv6gz6si 6s felhaszn6tari Ala

Nett6 2.690.474.- Ft + AFA,

azazkett1milli6-hatszilzkilencvenezer-ndgyszdzhetvenn6gyforint+Af n.

(Ezen d,sszegen beltl:

- miiszaki tervek, kdzmiiegyeztet6s dija: 1.544.g62._Ft + AFA

- geoddzia, miiszaki alapt6rk6p dija:240.000._ Ft + AFA

- szimul6ci6s modellezds: l lg.1l0._ Ft +AFA

- Forgalomtechnika: 797.402.- Ft+ AFA)

Engeddlyezdsi terv 6s kiviteli terv szakaszban fot6realisztikus minos6gben, kor6bbi
tervflizisokban legal6bb epitlszetimodell min6s6gben

\lo}dai min6s6gben, legalibb 30*20 cm-es m6r-etben 6s legal6bb 300 dpi felbon1lsban.
(PR ig6ny eset6n)
A f6jl formStuma TIFF.

Megrendel6 el6telj esft6st elfogad.

A teljesitds a Megrendelfjogosult k6pviseldj6nek, ir6sbeli 6tad6s-6tv6tel fitjdn tortdnik. A teljesft6shelye a Megrendeld sz6khelye.

Megrendel1 az 
'piteszeti-miiszaki 

tervdokument6ci6 ilNdteldtbl szLmitott g napon beliil jogosultkifog5sait a vdllalkozdval irisban krizdlni. A szerzod6 felek meg6llapodnak abban, hogy aMegrendel1 fenti hatriridlllen kdzdlt megalapozott kifog6sai alapjin, a willalkoz7 az ir6sbanmegkiild6tt kifog6sok k6zbesit6s6t kovet6 s muntaraion beliil k6teles a tervdokument6ci6kifoglsolt rdszet kijavitani. A szerzbd' felek r<igzitif<, frogy amennyiben a Vdllalkoz| fentihatririd6ben amegalapozott megrendel6i kifog5sotuiti;uut3u,A u Megrendelhnek 6tadj4tgy nemesik k6sedelembe a teljesit6s6vel. Megrendelia8. nap tetet& k<ivetoen, amennyiben kifog6ssal nem6lt' ill' ha a vdltalkozd a megalapozott kifog6sokat kijaviiotta, k<iteles a teljesit6s igazol6sthalad6ktalanul kiadni.

vdllalkoz, a feladatok vonatkoz6s6ban akkor teljesft szerziiddsszeriien, ha az elkksziilt 6pitdszeti-miiszaki tervdokumentrlci6 a hatdlyos ;ogszabalyoknak, ; tervezdsre vonatkoz6 el6ir6sokrendelkez6seinek, tovdbb6 a megrendei6 igenyeinek megfeli es kivitelezesre alkalmas.

A.v.flllalkozdsi dij a v6llal5s szerzldesszeni, hib6tlan 6s hi6nytalan teljesit6s6drt jfu. Ay6llalkoz6 av6llalkoz6si dij6rt teljes kdnien v6llalkozik a szerzldds tArgyinak am-egval6sft6ra.u. a v6llal6si dijmag6ban foglalja a Yitllalkoz6nak a jelen szerzodds szeiinti minden szolg6ltatrisa teljesit6s6nekellen6rt6k6t, 6s a szo.lg6ltat6sok teljesit6s6vel kapcsolatosan felmertilt valamennyi k6lts6get, ahat6s6gi enged6lyez6si dijakat.

v6llalkoz6 a teljesit6ssel aniLnyosan jogosult 2 db rdszszirmla 6s I db v6gszrimla ki6llftrisrlra . Az l.

L

2.

aJ.

J.J.

3.4.

4.2.

4.3.
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

rdszszitmlilban V6llalkozo a geoddziai *r.*t 6s az engeddlyezdsi tervek elk6szit6s6vel arr{nyosan
a tervezdsi dii 40 %-et iogosult szdmlfuzni. A2. rdszszimta [iauitasa ra g}%)u t irii"t.reri tervekelkdsziilte, a kivitelez6s megkezd6sdhez sziiks6ges enged6lyek, forgaiomtechnikai terv megl6teutin akdzbeszerzdsi eljrir6s megindft6s6hoz sziiksdges t-enoei-dotumentrici6 elk6szftds6t k0vet6enkeriilhet sor' A v6gsz6mla (10%) ki6llit6s6ra a teiezi5i miivezetds maraddktalan elv6gz6se 6s asikeres mriszaki 6tad6s-6tv 6tel id6pontj 6ban kerfl het sor.

Sz6mlabenyrijt6s felt6tele a teljesitdsi igazol6s aldirisa, annak hiriny6ban szhmla nemnyrijthat6, illetve nem fogadhat6 bi.

A fizet6st aY 6llalkoz6 fent megieldlt banksz6ml6j6ra kell teljesiteni, azzal,hogy ha ezenadatokban
y?!!Y:?' 6ll be, rigy err6l aYdllalkoz6 haladdktaianul ds ir6"sban kdteles i vr"!*.a"l6t 6rtesiteni.v6llalkoz6 minden szdmlljfunkdteles fenti banksz 6ml6jhnaksz[mfttfelfiintetni.'Felek kikijtik, hogyV5llalkoz6 banksz6mlaszdmdr6l szolo igazolt 6rtesit6se jelen szerz6d6s m6dosit6s6nak hat6ly6valbir a banksz 6mlasz6m vonatkoz6s6ban.

A.v5llalkoz6i dij teljes m6rt6kben tartalmazza a felmeriil6 dijakat (a szerzoijogdijakat) 6s a
fe lmertil6 valamennyi k6lts6 get, hat6s6gi dij akat.

Amennyiben Megrendel6 a vallalkoz6si dij megfizet6sdvel k6sedelembe esik, a kdsedelmeidej6re az esed6kes dsszeg ut6n a rolg6ri. iorv6nyk<inyvr<il sz6l6 zo6. evi v. t6rv6ny (atov6bbiakban: Ptk.) 6:155'$ (l) 6s (2) bekezd6sei szerinti k6sedelmi kamatot k<jteles megfizetni.

Megrendelf k<iteles a jelen Szerz6dds 4.1. pontj6ban meghatarozott 6s r*szletezettv6llalkoz6si dijataz 
'pitdszeti-miiszaki 

tervdokument6ci6 szirz6i6sszeni ieljesit6set6l (teljesit6s i igrilarkiad6s6nak
id6pontja, vaw aleszirllitottterv 6tad,6sht6l sz6mftott e. naptreri nap, amennyiben a Megrendel7 nemnyilatkozik 6s teljesit6si.igazolfust sem ad) szdmitott 30 napon beltil, a Vdilalkoz| 6ltal kiallitottszdmla alap16n, 6tutal6s ifijfun a vdll alkoz| szLmlhjfiramegfizetni.

4.8.

4'9' A teljesit6s id6pontja az a nap, amikor az iltutalt v6llalkoz6si dij a vdllalkoz| bankszhml;jinj6vLirdsra keriilt.

ITI. RESZ

5. V6llalkoz6 felel6ss6ge, kiitelezetts6ge 6s jogai
5'1' vdllalkozd ktiteles azdpitdszeti-mtiszaki tervik elk6szitdsdre , itadkshra,valamintjelen szerz6d6sbenmegieldlt egy6b kiilcinszolg5ltat6sok elv6gz6sdre . vdllalkozd a joiisoerniis6g 6s tisztess6gkdvetelm6ny6nek megfelel6en, a Megrendel\vel kdlcs6n6sen egyiittmiikddve kdteles eljrirni, ajogszab6lyokat, szab6lyzatokat, 6pit6si el6inisokat, szabv6nyokat'6s egy6b szakmai- 6s kamaraiszabSlyokat betartani.
5'2' vdllalkoz, a MegrendelT lrdekeinek, tov6bb6 utasitiisainak megfelel6en kdteles eljrirni, de az 6let-6s varyonbiztons6got veszelyeztetti, 6pit6si jogszab6lyokba 6s el6ir6sba iitk6z6, szakszenitlen, nemmegval6sithat6,-etikai szab6lyokkal ellentdtls s zolgbitathstnem v6gezhet 6s ilyen utasft6sokat nem

lajthat v6gre, Megrendel| ismdtelt, nyomatdkos felsz6liti{sa eset6n sem. vdllalkoz7 kd,teles aMegrendelfit ut6lag igazolhat6an figyllmeztetni, ha cdlszenitlen, szakszeniilen, gazdas ;gfalanutasitiist ad, a figyelmeztetes elmulasa6s6b6l eredS khrlrt a Vdllalkoz| felel.5'3' willalkozd a szetzldds alapj6n 6s a tervez6s folyam6n birtok6ba jutott iizleti adatokat, inform6ci6katkdteles uzleti titokkent bizalmasan kezelni, "azokat 
a ,i"rr6d6ssel <issze nem fligg6 cdlra nemhasznilhatja f* l*t"dik szem6lynek nem adhatja ar. vaturco zo jelen szerz6d6s al6ir6s6valegyidejtileg nyilatkozik arr6l' hogy a Kbt. 25.g-a Jzerinti <isszefdrhetetlensdg a szerz6d6s teljesid6tartama alatt vele szemben ,"rn 6ll f.nr.

5.4. Vdllalkouifetet6s:

5;oruar



a)

b)

az illtala k6szitett 6pit6szeti-mtiszaki tervek mriszaki tartalmrlnak szakszenisdgddrt, val6s
6llapotnak megfelel6 tartalmdert, a tervez6ssel drintett v6dett 6pit6szeti 6s term6sieti dr6ks6g
meg6v5s66rt; felel azdrt,hogy az iitalakeszitett 6pit6szeti-miiszafi terv miiszakilag kivitele zheti,
gazdas6gos, c6lszeni megold6sokattartalmaz, a Megrendel| iglnyeitkiel6giti.

a terv k6szit6s6ben (r6szben vagy folyamatosan) rdsztvev6, atewezoifeladat szakmai tartalmrinak
megfelel6 szakismerettel 6s jogosults6ggal rendelkez6 szak6gi tewezbk ds szak6rt6k
kivdlasztdsil5rt; Vdllalkozd a jelen szerz6d6sben foglaltak teljisit6se 6rdek6ben jogosult
alv6llalkoz6kat ig6nybe venni, akikdrt figy felel, mintha az alv6llalkoz6i hltalvegzettmunk6kat
saj6t maga vdgezte volna el.
a szakigi tervez6k kdzdtti egyeztet6sek koordin6l6s66rt, terveik osszehangol 1sircrt.
a szakmai felel6ss6g biztosit6s6tjelen szerz6d6s hat6lya alatt fenntartani k6teles
hogy az dpit6szeti-mtiszaki tervdokument6ci6n sem neki, sem harmadik szemdlynek nincs olyan
joga, vagy ig6nye, mely ajelen szerzoddsszerinti felhaszn6lSstkorlfutoznhvagyki26m6; Vdllalkoz|
teljes anyagi felel6ss6ggel tartozik - a jogszavatoss6g szab6lyain tril - * 

" iiutt a Megrendel1re
h6raml6 valamennyi khrdrt.
V6llalkoz6 felel6s az6rt, hogy az itltala bevont szakfugi tervez6k 6s egy6b alv6llalkoz6i
vonatkoz6s6ban sem 6ll fenn a Kbt. 25.$-a szerinti dsszef6rhetetlens6g aszerz1disteljes id6tartama
alatt.

Vdllalkoz1 a Megrendelf 6ltal elfogadott vdgleges dcint6s el6k6szit6 beruh6z6si programtervet
kdvet6en az epitflszeti-mtiszaki tervdokument6ci6n a Megrendetf hozzfijtrutasa neU<It l6nyegi
m6dosit6st nem vdgezhet, azt nem eg6szitheti ki, abb6l nem hagyhat ki,-kiv6ve, amennyiben Jz
szakmai kdteless6ge, ezen esetben Megrendelfit k6sedelem n6lkiil 6rtesiteni kell.

Amennyiben azl. vagy II- fokri 6pit6si.igyi hat6s6g b6rmelyike hi6nyp6tl6st vagy kieg6szft6st ir el6,
fgy soron kfviil a Vdllalkozd kdteles a terv hib6j6nak vagy hi6nyossdg6nali-kij uiita"iou, illetve
p6tl6s6ra.

Vdllglkozgk<iteles egyi.ittmiikddni 6s minden sziiks6ges inform6ci6t, adatot, t1jekoztat1st megadni az
esetleges ftildhivatali engeddlyez6si elj6r6s lefolytatisa 6rdek6ben.

Megrendel6 kdtelezetts6ge 6s jogai

Megrendelfjogosult a Tervezd 6ltal k6szitett tervek j6v6h agydsiravagy annak j6v6 nem hagy1sira.
Megrendelf kdteles a szerzbdds szerint teljesitett tervek 6tv6tel6re, az-alapszol[iltat6sok 6s a v6llalt
kiildnszolg6ltat6sok dij6nak, valamint i fa\akozd felmeriilt 6s igazolt 

-- 
szerz1d1sszeni -

kdlts6geinek megfi zet6s6re.

Megrendel1jogainak gyakorl6sa 6s kdtelezetts6geinek teljesitdse sor6n a j6hiszemiisdg 6s tisztess6g
kdvetelm6nyeinek megfelel6en, a Vdllatkoztval egytttmtikodre kciteles 

"tia-i.
Megrendelf kdteles Vdllalkozd szbmdra a terv elk6szit6s6hez, illetve az illtala v6llalt egy6b
szolg6ltat5sok teljesit6s6hez sziiks6ges minden adatot, t6nyt, inform6ci6t, felvil6gositdst, utasit6st
megadni.

Megrendelf kdteles a V6llalkoz6 kdrds6re a tervezdsi folyamatban felmertil6 l6nyeges k6rd6sekben
2 naptirt napon beliil 5ll6st foglalni, utasit4st adni.

Megrendel1 feladata, hogy c6ljair6l a Vdllalkozdt teljes kdriien t6j6koztassa, igdnyeit a Tervez6si
programban rdgzitse. A Tervez6si programnaktartalmaznia kell ktildnosen MigrindetT el6ir6sait,
kikdtdseit, felt6teleit, a l6tesftm6ny elhelyezds6re vonatkoz6 elk6pzel6s6t-, a megval6sit6i
iitemez6s6t, valamint a megval6sit6s tervezett k6lts6gkeret6t.

c)
d)
e)

5.5.

5.6.

6.

6.l.

6.2.

IV. R6sz
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7.

7.1.

7.3.

7.4.

7.2.

7.6.

v.

8.

8.1.

A szerz6d6sszeg6s 6s a szerz6d6s megsziin6se

Ha valamelyik fel a jelen szerz6ddsben meghat6rozottbfumelyik hatririd6t elmulasztja, a m6sik f6l -
a k6sedelem jelleg6t6l fiigg6en -ha ez6rdek6ben 6ll - a teljesitdsre megfelel6 p6thair{rid6t tiiz ki. A
p6thatr6rid6 eredm6nytelen eltelte eset6n a Ftk., kdsedilmes teljesi-ites koreben megfiatfuozott
jogkdvetkezm6nyei alkalmazhat6k, jelen szerz6ddsben meg6llapitott elt6r6sekkel.

Ha Megrendelf az esedekes fizet6si kdtelezetts6g6vel k6sedelembe esik, vagy vagyoni viszonyainak
id6kdzben bekdvetkeze{ jelent6s megroml6ia folyt6n fizet6si koteiezett#g6nek teljlsft6se
veszdlyeztetve van' megfelel6 biaosit6k hi6ny6ban, i ttalhlkozdjogosult tovrlbii szolg6itatrisait
megtagadni. vdllalkozd nyolc napos p6thatarid6t kdteles tumi a fizetEsi kdtelezettsdg teljlsft6s6re.A hatrlridS eredm6nytelen eltelte esetdn a Vdllalkoz| a szerzdd6sszeg6s jogkdietkizm6nyeit
alkalmazhatja.

Megrendelf fizet6si kdtelezettsdgdnek kdsedelmes teljesit6se eset6n hillalkoz1t k6sedelmi kamat
illeti, melynek m6rt6ke mindenkori jegybanki alapkamat k6tszerese.

Amennyiben a Vdllalkozri a tervdokumentrici6 ifiaddsival - a p6thatilrid6h<jz k6pest is - k6slekedik,
MegrendelSt k6sedelm-i kdtb6r illeti, amely a k6sedelmesen tlljesitett r6szfeladat tervezdsi d{j6nak
0,5 %o-anaponta. Vdllalkoz1hozzhjirrul,hogy Megrendel6 akdlcsdnOsen elfogadott kdsedelmi k6tb6r
6sszeg6t az aktu6lis reszszdmlilba besz6mitsa. A k6sedelmi kcitb6r u rr"rr{d6rszeg6s napjrin v6lik
esed6kess6. A k6sedelmi kdtb6r megfizetdse nem mentesiti V6llalkoz6t a teljesit6"s k6tej;zetts6ge
al6l. Megrendel6 a kotb6rt 15 napt6ri napig 6rv6nyesiti, az ezt meghalad6 k6sedelmet sri[6s
szerz6d6sszeg6snek min6siti 6s el6llhat a szerz6ddsti5l. Azel6lldst irisban kell krjzolni.
Ha a teljesit6s V5llalkoz6nak felr6hat6 okb6l meghirisul, V6llalkoz6 a teljes v6llalkoz6i dij lO% -
5nak megfelel6 meghirisulisi k6tb6r fizet6s6re kOtiles.

Ha a szetzbdds Megrendelfinek felr6hat6 ok miatt sztinik meg, Vdllalkoz| jogosult a szerz1des
megsz[in6s6nek id6pontj 6ig elvegzett szolgriltat6sainak, felmertift koltsegeinek e[en6rt6k6re.

Vdllalkoai egy6b szerz6d6sszeg6s6nek jogkiivetkezm6nyei:
o Hib6s teljesit6s esetdn a Vdllalkozti els6dlegesen az dpitdszeti-miiszaki tervdokumentrici6

kij avitSsrlra k6teles.
o Ha a Vdllalkozd a kilavititst alapos ok n6lkiil megtagadja, vagy hatdrid6re nem v6gzi el, a

Megrendelf a szerz6d6st6l dijfizet6si kdtelezettseg nelkiit .iaunut, 
-

o [ 30 napot meghalad6 kdsedelmes teljesit6st b6rmelyik fel srilyos szerulddsszeg6sk6nt 6rt6kelheti,
6s a szerz6d6s han{ly6t egyoldalt ny_ilatkozatiNal megsziintetheti (szank-ci6s el6ll6s vagy
felmondds), amikor is a meghirisul6si k6tb6r szabillyaiiranyaooat.

RESZ

Szerzfiijogok, jog- 6s kell6kszavatossig

A szerzodl felek rdgzitik, hogy a jelen szerzodds alapjhn a vdllalkoz| altal elk6szitett
tervdokument5ci6 a szetzoijogr6l sz6l6 1999.6vi LXXVI.'tO*eny v6delme alatt 6lt. A jelen
szerzfidds alapjrin elkdszitett terv 6s ehhez kapcsol6d6 munkar6szel a Vdllalkozri tulajdondban
maradnak.

A szerzbdl felek meg6llapodnak abban, hogy a Megrendelfit a jelen szerz6d6s alapj1nelk6szitett
6pft6szeti-miiszaki dokument6ci6 vonatkozaiaban it.t.pont sierinti projekthez fel-haszr6l6si jog
illeti meg, amely mag6ban foglalja az alkot6s (terv 6tdolgoz6s6nak) jog6t is, illetve a Megrendel7 a
szerzoijogv6delem 

111 
e16 alkot6son (terven) harmadik szem6lynik-iltadiat6 felhasznil6si jogot

szerez. A felhaszn6l6s felt6tele, hogy a Megrendetd a Vdialkozhnak a jelen szerz6d6sben

7.5.

8.2.

7;otaat



meghatirozott v6llalkozirsi dijat szerz6d6sszeriien teljesitse. A felhaszndl6si jogosultsdg az adott
dokument6ci6 elk6sziiltdvel automatikusan Megrendel-6 re sz6ll.

8'3' Vdllalkozf jogszavatoss6got v6llal azdrt, hogy az illtala kdszitett tervdokumentiici6n harmadik
szem6lynek felhaszn6l6si uugy egydb korlStoz6 joga nem 6ll fenn. Vdltalkoz, szavatoss6got v6llal
az6tt, hogy az iltala elk6szitett tervdokument6ci6 a jelen szerz6d6s al6ir6s6nak id6fontjaban
hat6lyban l6v6 jogszab6lyoknak megfelel.

VI. RESZ

9.

9.1.

Egyiittmffkdd6s

Szerz6d6 felek a szerz6dds teljesitds6nek 6rdek6ben kdlcsdndsen egytittmiikddve k6telesek elj6mi.
A szerzodl felek a tervez6s folyam6n kdtelesek egym6st minden l6nyeges k6riilm6nyr 6lt6j6koiatni,
igy kiil6n6sen a Megrendelf vdlemenyezilvelei6nyezheti az ewes tervezdsi munkar6szeket. A
szerzfido felek meg6llapodnak abban, hogy jelen szeiz6d6s m6dosft6sa kizdr6lagir6sban 6rv6nyes.

Szerzldo felek a tervez6s f-olyam6n vdgzett egyeztetdsek soriln az 6ltaluk l6nyegesnek tartott
dszrevdtelekr6l, kifog6sokr6l, thjdkoztatrisokr6l irisbeli eml6keztet6t jegyz6k6nyibe foglaltan
kotelesek felvenni, mely a szerzodes mell6klet6t kdpezi.Kizhrolagezen irasbeli emlekaltOben,
vagy ir5sban kdzdlt kifog6sok, 6szrevdtelek, tiljdkonatitsok vehel6ek figyelembe egy esetlegesjogvita eset6n.

A szerzodb felek r<igzitik, hogy jelen szerz6d6st 6rint6 k6rd6sekben, ill. a tervek v6lem6nyez6s6ben,
egyeztet6sdben, 6ll6sfoglal6sra j ogosult k6pvisel6:

Mesrendelff r6szfir6l:

9.2.

N6v: F6klyrin6 Kiirli Eva
Postacim: 6zd v6ros dnkorm6nyzata- 3600 6zd, v6rosh 6zt6r l.Telefon: 06-48-574-t0Ol423O
E-mail: faklyane@ozd.hu

Vdllalkozd rfiszilr1l:
N6v: Berecz Andrds
Postacim: 3327 Novaj, Bem J6zsef utca 17.
Telefon:

E-mail:
06-20-357 -7 577
ceplankft@gmail.com

9'3' A felek meg6llapodnak_ abban, hogy jelen szerz6d6s drv6nyess6ge alatt vagy annak megsziin6s6t
kdvet6en nem tesznek olyan nyilatkozatot, nem folytahrak olyan tevdkenysdg 

"1,'uugynem 
tanrisitanak

olyan magatart6st, amely a m6sik f6l, j6 hirnev6t ie.ti, tekiniet 
-nanit -.j.t"n 

szerz6d6s
megsziintetds6nek kdrtilm6nyeire.

9'4' Szetzod6 felek meg6llapodnak, hogy a jelen szerz6d6s alapjiln keletkez6, a m6sik f6llel szemben
timaszthat6jogaikat, kdvetel6seiket - amennyiben a jelen szerzoddsett6l elt6r6en nem rendelkezik -kizdr6lagakdtelezeff hozz6jitrul6s6valengedmdnyeziretik.

9'5'Szerzod6 felek megillapodnak abban, hogyjelen szerz6d6sb6l ered6 esetleges vit6s k6rd6seket egymds
kdzdtt tdrgyalfus.ritjrin kisdrlik meg rendezni, melynek esetleges - nern-v6rt - eredm6nytelJnsege
eset6re kikt tik 6_s al6vetik magukat 6rt6khatr{rt6l fligg6en i orai J6rdsbir6s6g , ya1y a Miskolci
Tdrv6nysz6k kiz6r6lagos illetdkessdgdnek.

9'6' A szetzbdo felek meg6llapodnak abban, hogy jelen szerz6ddsben nem szabillyozottkdrd6sekben amindenkor hat6lyos magyar jogszabillyok- igy [tittintisen a Ptk. vonatkoz6 szabalyai - azir6nyad6ak.

8;otoar



szerzddf felek kiielenlilc, 
-hog a ielen kilenc oldalbful dll6 okiratot az elolvasdst ds a koz6s drtelmezdstkovetden azzal iridk ald, hofi azLo,ti"iogblrok tigteti airaiutcnak mindenben megfelel.

Kelt: 6zd, 201 8.szeptember 3.

k6pviseli: Berecz Andr6s
iigyvezet6

Pinziiglti ellenjegtzis, ub a.d --'
Lctd. 09. 03.

I

A'tTtl/-r,^ | 'l;
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Janiczak D6vid


