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Top-4.3,1-15-Bo1-2016-00014 azonosító számű ,,Ózd Újtelep-Kiserdőalja
városrehabilitációja az akcióterulet társadalmi integrációját cé|ző komplex programhoz

kapcsolódóan" mógnevezésű projekt keretében műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és

tendertervek, szakági tervekkel) elkészítése tárgyban.
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MEGRENDELÓ:
Neve:
Székhelye:
Adószáma:
Törzsszáma:
Képviseletében eljár:

a továbbiakban mint Megren clelő,másrészről

TERVEZŐ:
Neve:
Székhelye:
Cégegyzékszáma;
Adószáma:
Bankszámla száma:
Képviseletében eljár:
a továbbiakban: mint Tervező
között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:

A szerződés tárgya: TOP-4.3.1-15-BO1-20l6-00014 azonosító számú ,,Ózd Últelep-
Kiserdőalja városrehabilitációja az akciőtenilet társadalmi integráciőját
célzó komplex programhoz kapcsolódóan" megnevezésű projekt keretében
műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági
tervekkel) elkészítése

Helyszíne:

I. RESZ

Ózd város Ú;telep, Kiserdőalja, Óvoda út térsége

1. Tervezési feladat

1.1 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő megrendeli, krvező elvállalja
TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 azonosító számú ,,Ózd Últetep-t<iserdőalja
városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célző komplex
programhoz kapcsolódóan" megnevezésű projekt keretében műszaki dokumentáció
(engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) elkészítését.

Ózd Város Önkormán yzata
3600 Ózd, Városház tér 1.

15726487-2-05
726489
J aniczak D ávi d pol gárme ster

TRIKONZULT Kft.
3600 Ózd, Munkás út 1IlA. fsz.2.
05-09-0 1 6876
14606032-2-05
1 04003 5 3 -5 05057 52-57 521009
Fiedler Lászlő ügyvezető
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I.2 Az elvégzendő szolgáltatás leírása:

- Kivitelezésre és közbeszeruési eljárás lefolytatására alkalmas teljesköni tervdokumentáció
készítése, tewezői költségbecslés, a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges
tender-dokumentáció elkészítése, az eljárás során felmerülő műszaki kérdések
me gválaszolásában történő közreműködés ;

- Hatóságibizonyitvány beszerzése azÚjtelep I. szám alatti épület funkcióvá|tásához
- Településképi bejelentés megtétele az önkormányzati rendelet előírásai szerint
- B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Jarási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi

Osztályával történő szükséges egyeztetések lebonyolitása a műemléki jelentőségú terület
kapcsán

- Tervezői művezetés legalább 5 alkalommal a kivitelezés ideje alatt, melynek célja, hogy a
Tewező részt vegyen a kivitelezésben, annak érdekében, hogy a terv maradéktalanul
megvalósuljon. Tervező köteles együttműködni a kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel a
Megrendelő érdekében.

1 .3. A megbízott különösen az alábbi feladatok elvégzésére köteles, melyek költségét atewezői
díj nak tartalmaznia kell :

- a feladatok vonatkozásában feladatonként külön-külön a műszaki leírást, valarnint az
ár azottl ár azatlan költsé gvetést;
a közműcsatlakozások és vezetékek tervezését;
a terveknek alkalmasnak kell lennii,ik a Közbeszerzésről szőlő 2015. évi CXLIII. törvény,
iIL a 32212015. (X. 30,) Korm. rendelet (az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáItatások közbeszerzésénekrészletes
szab ály air ől ) s zeri nti ép íté s i b eruház ás kö zb e szet zé s l e b ony o lítás ér a;
a létesítményt a páIyazatből rendelkezésre álló fedezeí összegére figyelemmel
költséghatékonyan köteles megtervezni;

- a közbeszerzési eljárásban feltett ajánlattevői kérdéseket köteles megválaszolni 2
munkanapon belül ; kötele s kapc s o l ato t tarlani a kö zb eszerzé s i szakértővel ;

- a Közbeszetzési Bíráló Bizottság ülésén való aktív részvétel;
- a tewező egyeztet az illetékes építésügyi hatósággal, közműszolgáltatókkal,

szakhatóságokkal
- beszerzi a jogszabályban megbatározott nyilatkozatokat, településképi véleményt, egyéb

dokumentumokat ill. sziikség esetén a hiánypótlási eljárásokat lefolytatja.

L4. A tervezési folyamat során figyelembe kell verrni:
- 3I2l20I2. (XL 8.) Korm. rendelet az építésigyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról

és ell enőrzé s ekről, valamint az építésigyi ható sági szo l gáltatásró l
- 12l 2017. (XII.4.) Önkormányzati rendelet a településkép védelméről
- 139l20I7,(Xn.1.) ÖnkormányzatihatározatÓzdVáros Településképi Arculati

Kézikönyvének elfo gadásaról
dokumentumokban megfo galm azott előírásokat.

1.5. A tervek elkészítésénél fel kell hasznáIruÓzdVáros ÖnkormányzataTOP-4.3.1-15-Bo1-
2016-00014 azonosító számú ,,Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabititációja az
akcióterület társadalmi integráciőját célzó komplex programhoz kapcsolódóan"
megnevezésűpáIyázatában meghatározott feltételeket és az ehhez előzetesen elkészített
műszaki dokumentumokat (Pályázati terv).

1.6. A szerződő felek rögzítik, hogy a Tervező a Megrendelő meghatalmazása alapján a
szükséges tervdokumentumokat feltölti az ETDR-be az építési hatósági eljárás
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lefolytatása érdekében. Az engedélyezési eljárással kapcsolatosan felmerülő
valamennyi díj és illeték megfizetése Megrendelő feladata.

II. RESZ

2. Műszaki dokumentáció tervszállítási határideje, módja, teljesítés :

2.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy Tervező a jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott
komplett műszaki dokumentációt (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági
tervekkel) - azalábbi határidőkben átadni:

Engedélyezési terv és a nem engedélyköteles tevékenységekhez kapcsolódó kiviteli
tervek :jelen szerződés aláirásátől számított 60 napon belül
Az engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódó kiviteli terv, tenderdokumentáció
elkészítése: a hatósági engedély kiadását követő 15 napon belül
Tewezői művezetés: a sikeres műszaki átadás-átvételig szükség szerint 5 alkalommal.

Tervező köteles a Megrendelő részére a tervdokumentációt papírformátumban 4 példányban,
és elektronikus formátumban (CD-n, PDF formátumban) 1 példányban átadni. Megrendelő
előtelj esítést elfogad.
A szállítandó elektronikus dokumentumokat két formátumban, 1 példányban kell átadni:
2.LI. Natív módon szerkeszthető formátumokban:
- Szöveges dokumentumok esetében DOCX v. ODT formátumban.
- Táblázatos dokumentumok esetében XLSX v. ODS formátumban.
- Rajzok (tervrajzok) esetében DXF, DWG, PLN formátumok

valamelyikében.
- Pixeles képek esetében JPG formátumban veszteségmenetes tömörítéssel,

legalább 0,94Mp felbontásban,

2.1.2. PDF/A formátumban:
- Szövegesen kereshető.
- Felhasználásban (megnyitásban, nyomtatásban, másolásban, exportálásban, stb.)

nem korlát ozott, j elszóval nem védett.
- Többoldalasdokumentumeseténkönyvjelzőzött.

2.2. A teljesítés a Megrendelő jogosult képviselőjének történő, írásbeli éúadás-átvétel útján
történik. A teljesítés helye a Megrendelő székhelye.

2.3. Megrendelő az épitészeti-műszaki tervdokumentáció átvételétől számítot1 8 napon belül
jogosult kifogásait a Tervezővel irásban közölni. A szerződő felek megállapodnak abban,
hogy a Megrendelő fentt határidőben közölt megalapozott kifogásai alaplán, a Tervező az
írásban megküldött kifogások kézbesítését követő 5 munkanapon belül köteles a
tervdokumentáció kifogásolt részét kijavítani. A szerződő felek rögzítik, hogy amerrnyiben
a Tervező fenti határidőben a megalapozott megrendelői kifogásokat kijavítja, és a
Megrendelőnek átadja. úgy nem esik késedelembe a teljesítésével. Megrendelő a 8, nap
leteltét követően, amennyiben kifogással nem élt, ill, ha a Tervező a megalapozott
kifogásokat kijavította, köteles a teljesítés igazolást haladéktalanul kiadni.

2.4. Tervező atervezési feladatok vonatkozásában akkor teljesít szerződésszerűen, ha az elkészült
műszaki dokumentáció a hatályos jogszabályoknak, a tervezésre vonatkozó előírások
rendelkezéseinek, továbbá a megrendelő igényeinek megfelel és kivitelezésre alkalmas.
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3.

3.1.

Tervezési- és felhasználási díj, fuetés módja, határideje

A jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatarozott műszaki dokumentáció (engedélyezési,
kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) elkészítése, engedélyezi eljárás lefolytatásának
díja

2.755.906.- Ft + ÁFA= bruttó 3.500.000 Ft,

azaz kétmilli ó - h é tsz á zötv enőteze r- kile n c sz ázh at fo rin t + ÁFA
: bruttó hárommilliő-őtszázezer Ft.

A tervezési díj a vállal ás szerződésszerű, hibátlan és hiánytalan teljesítéséért jár. ATewező
a tervezési díjért teljes köníen vállalkozik a szerződés tárgyának a megvalósítására. A
tervezési díj magában foglalja a Tervezőnek a jelen szerződés szerinti valamennyi
szolgáItatása teljesítésének ellenértékét, és a szolgáltatások teljesítésével kapcsolatosan
felmerült valamennyi költséget, kivéve az engedélyezési eljárással kapcsolatosan felmerülő
valamennyi díjat és illetéket, melynek megfizetése Megrendelő feladata.

Tewező a teljesítéssel arányosan 2 db és 1 db végszámla benyújtására jogosult.
Az 1. részszámla kiá|Iítására az engedélyezési tervek és a nem engedélyköteles
tevékenységekhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésével arányosan kerül sor, Tervező a
tervezési díj 70%-át jogosult számlázrll.
A 2. részszária kiállításara a hatósági engedély birtokában az engedélyköteles
tevékenységhez kapcsolódó kiviteli terv ill. közbeszerzési eljárás megindításához
szükséges tender dokumentáció elkészítését követően kerül sor, Tervező a tervezési díj
25%-át j ogosult szémlé.zn|
A végszámla kiállítására a műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontjában kerül sor,
Tervező a tervezési díj 5%-át jogosult számlénni.

Számlabenyújtás feltétele a teljesítési igazolás aláírása, annak hiányában számla nem
nyújtható, illetve nem fogadható be.

A fizetést aTewező fent megjelölt bankszámlájára kell teljesíteni, azza|, hogy ha ezen
adatokban váItozás áll be, úgy erről a Tewező haladéktalanul és írásban köteles a
Megrendelőt értesíteni. Tervező minden számláján köteles fenti bankszám|ájának számát
feltüntetni. Felek kikötik, hogy Tervező bankszámlaszámáről szőlő igazolt értesítése jelen
szerző dés módo sításának hatályával bír a b ankszáml aszám vonatkozásában.

A tervezői díj teljes mértékben tartalmazza a felmerülő díjakat (a szetzőijogdíjakaQ és a
felmerülő valamennyi költséget, kivéve az engedélyezési eljárással kapcsolatosan felmerülő
valamennyi díjat és illetéket, melynek megfizetése Megrendelő feladata.

Amennyiben Megrendelő a tervezési dlj megfizetésével késedelembe esik, a
késedelme idejére az esedékes összeg után a Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V.
törvény (atovábbiakban: Ptk.) 6:155.§ (l) és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatot
köteles megf,rzetni.

Megrendelő köteles a jelen Szerződés 4.1 . pontjában meghatározott és részletezett tervezési
díjat az műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel)
szerződésszerű teljesítésétől (teljesítési igazolás kiadásanak időpontja, vagy a leszállított
terv átadásátőI számított 9. naptári nap, amennyiben a Megrendelő nem nyilatkozik és
teljesítési igazolást sem ad) számított 15 naptári napon belül, a Teryező által kiállított számla
a|apjén, átutalás útján a Tervező száriájáramegfizetni,

3.2.

J.J.

3.4,

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
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3.9. Afizetés teljesítés időpontja azanap, amikor azátutalttervezési dij aTervezőbankszámláján
jóváírásra került.

III. RESZ

4, Tervező felelőssége, kötelezettsége és jogai

4.L Tervező köteles a műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági
tervekkel) elkészítésére, átadására, valamint jelen szerződésben megjelölt egyéb
különszolgáltatások elvégzésére. Tervező köteles a jóhiszeműség és tisáesség
követelményének megfelelően, a Megrendelővel kölcsönösen együttmiíködve eljárni, a
jogszabályokat, szabályzatokat, építési előírásokat, szabványokat és egyéb szakmai- és
kamarai szabályokat betartani.

4.2. Tervező a Megrendelő érdekeinek, továbbá utasításainak megfelelően köteles eljárni, de az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, építési jogszabályokba és előírásba ütköző,
szakszerűtlen, nem megvalósítható, etikai szabályokkal ellentétes szolgáltatást nem
végezhet és ilyen utasításokat nem hajthat végre, Megrendelő ismételt, nyomatékos
felszólítása esetén sem. Teryező köteles a Megrendelőt utő|ag igazo|hatőan figyelmeztetni,
ha cé|szerűtlen, szakszerűtlen, gazdaságtalan utasítást ad, a figyelmeztetés elmulasztásából
eredő kárért aTbrvező felel.

4.3.Tewező a projekt megvalósítási és ferrntartási időszaka alatt a Megrendelő részére a
pályénatban elvégzett feladataival összefiiggésben a Támogató Szervezet által történt
ellenőrzések és egyéb pályázattal összefiiggő kérdésekben rendelkezésre állni köteles.

4.4, Tervező a szerződés alapján és a tervezés folyamán birtokába jutott üzleti adatokat,
információkat köteles üzleti titokként bizalmasan kezelni, azokat a szerződéssel össze nem
fliggő célra nem használhatja fel, harmadik személynek nem adhatja át. Tervező jelen
szerződés aláírásáva| egyidejűleg nyilatkozik arről, hogy a Kbt. 25.§-a szerinti
összeférhetetlenség a szerződés teljes időtartama alatt vele szemben nem áll fenn.

4.5. Tervezőfe|e|ős:

Tervező felelős az áItala készített műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és
tendertervek, szakági tervekkel) műszaki tartalmának szakszerűségéért, valós állapotnak
megfelelő tartalmáért, a tewezéssel érintett védett épitészeti és természeti örökség
megóvásáért.

Tervező nyilatkozik, hogy az általa készített műszaki dokumentáció (engedélyezési,
kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) műszakilag kivitelezhető, gazdaságos, célszerű
megoldásokat tartalm az, a Me grendel ő igényeit kielégíti.

Tervező felelős a terv készítésében (részben vagy folyamatosan) résztvevő, a tewezői
feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakágí
tewezők és szakértők kiválasztásáért: Tervező a jelen szerződésben foglaltak teljesítése
érdekében jogosult alvállalkozókat igénybe venni, akikért úgy felel, mintha az
alvállalkozói által végzett munkákat sajátmagavégezte volna el.

Tervező felelős a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik
összehangolásáérí.

5|Oldal



Tervező a szakmai felelősség biztosítását jelen szeruődés hatálya alaít ferrrrtartani köteles.

Tervező nyilatkozik, hogy a műszaki dokumentáción (engedélyezési, kiviteli és
tendertervek, szakági tervekkel) sem neki, sem harmadik személynek nincs olyan joga,
vagy igénye, mely a jelen szerződés szerinti felhasználást korlátoznávagykizámá; Tervező
teljes anyagi felelősséggel tartozik - a jogszavatosság szabályain túl - az e miati a
Me grendelőre háramló valamennyi karért.

Tervező felelős azért, hogy az általa bevont szakági tervezők és egyéb alvállalkozói
vonatkozásában sem áll fenn a Kbt. 25.§-a szerinti összeférhetetlenség a szerződés teljes
időtartama alatt.

4.6. Tervező a Megrendelő által elfogadott végleges döntést követően a műszaki dokumentáción
a Megrendelő hozzájárulása nélkül lényegi módosítást nemvégezhet, azt nem egészítheti ki,
abból nem hagyhat ki, kivéve, amennyiben ez szakmai kötelessége, ezen esetben
Me grendel ő t késedelem nélkül értesíteni kell.
Amennyibenazl. vagy II. fokú építésügyi hatóság bármelyike hiánypótlást vagy kiegészítést
ír elő, úgy soron kívül a Tervező köteles a terv hibájának vagy hiányosságának kijavítására,
illetve pótlásara.

4.7. Tervező az álta|a készített tervek kivitelezésre alkalmas voltáért teljes kártérítési
. felelősséggel tartozik.

5.1.

Megrendelő kötelezettsége és jogai

Megrendelő jogosult a Tervező áItal készitett tervek jóváhagyására vagy anirak jóvá nem
hagyásara. Megrendelő köteles a szerződés szerint teljesített tervek átvételére, azok díjának,
valamint a Tervező felmerült és igazolt - szerződésszerú - költségeinek megfizetésére.

Megrendelő jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése során a jóhiszeműség és
tisztesség követelményeinek megfelelően, a Tervezővel egyittműködve köteles eljrámi.

Megrendelő köteles Tervező szénnára a terv elkészítéséhez, illetve az általa vállalt egyéb
szoIgáltatások teljesítéséhez sziikséges minden adatot, tényt, információt, felvilágosítást,
utasítást megadni.

Megrendelő köteles a Tervező kérésére a tervezési folyamatban felmerülő lényeges
kérdésekben2 naptáti napon belül állást foglalni, utasítást adni.

Megrendelő feladatq hogy céljairól a Tervezőt teljes köníen tájékoztassa, igényeit a
Tervezési programban rögzítse. A Tervezési programnak tartalmaznia kell különösen
Megrendelő előírásait, kikötéseit, feltételeit, a létesítmény elhelyezésére vonatkozó
elképzelését, a megvalósítás ütemezését, valamint a megvalósítás tervezett költségkeretét.

Tervező - az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban vállalt szerepétől fiiggetlenül -

nem felel az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás sikertelenségéért, kivéve, ha az, az
építészeti-műszaki dokumentáció tervhibájára vezethető vissza vagy a Tervező áItal a
T e rv e z ő hibáj ából határidő elmulasztásból adódó sikertelensé get,

5.2.

5.3.
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IV. Rész

6. A szerződésszegés és a szerződés megszűnése

6.I. Ha valamelyik fél a jelen szerződésben meghatározott bármelyik határidőt elmulasztja, a
másik fél - a késedelem jellegétől fiiggően -ha ez érdekében álI - a teljesítésre megfelelő
póthatáridőt tűz ki. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén a Ptk., késedelmes teljesítés
körében meghatározott jogkövetkezményei alkalmazhatók, jelen szerződésben megállapított
eltérésekkel.

6.2. Ha Megrendelő az esedékes fizetési kötelezettségével késedelembe esik, vagy vagyoni
viszonyainak időközben bekövetkezett jelentős megromlása folytán fizetési
kötelezettségének teljesítése veszéIyeztetve van, megfelelő biztosíték hiányában, a Tervező
jogosult további szolgáItatásait megtagadni. Tervező nyolc napos póthatáridőt köteles tűzni
a fizetési kötelezettség teljesítésére. A határidő eredmény,telen eltelte esetén a Tervező a
szerződésszegés j o gkövetkezményeit alkalm azhatja,

6.3. Megrendelő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén Tervezőt késedelmi
kamat illeti, melynek mértéke mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

6.4, Amennyiben a Tervező a tewdokumentáciő átadásával - a póthatáridőhöz képest is -
késlekedik, Megrendelőt késedelmi kötbér illeti, amely a késedelmesen teljesített részfeladat
tervezési díjának 0,5 %o-a naponta. Tervező hozzájárul, hogy Megrendelő a kölcsönösen
elfogadott késedelmi kötbér összegét az aktuális részszámlába beszámítsa. A késedelmi
kötbér a szerződésszegés napján válik esedékessé. A késedelmi kötbér megfizetése nem
mentesíti Tewezőt a teljesítés kötelezettsége alól. Megrendelő a kötbért 30 naptári napig
érvényesíti, az ezt meghaladó késedelmet súlyos szerződésszegésnek minősíti és elállhat a
szerződéstől. Az eláIlást írásban kell közölni.
Ha a teljesítés Tervezőnek felróható okból meghiúsul, Tervező a 4.7, pont szerinti tervezői
részfeladat tervezési díja I0% -ának megfelelő meghiúsulási kotbér fizetésére köteles.

6.5. Ha a szeruődés Megrendelőnek felróható ok miatt szűnik meg, Tervező jogosult a szerződés
megszűnésének időpontjáig elvégzett szolgáltatásainak, felmerült költségeinek
ellenértékére.

6.6. Tervező egyéb szerződésszegésének jogkövetkezményei:
o Hibás teljesítés esetén a Tervező elsődlegesen az építészett-műszaki tervdokumentáció

kijavítására köteles.
o Ha a Tervező a kijavítást alapos ok nélkül megtagadja, vagy határidőre nem végzi el, a

Me gr e nd e l ő a szerző déstől díj fizetési kötelezettség nélkül elállhat,
o § 30 napot meghaladó késedelmes teljesítést bármelyik fél súlyos szerződésszegésként

érlékelheti, és a szerződést egyoldalú nyilatkozatával megszüntetheti (szankciós elállás
vagy felmondás), amikor is a meghiúsulási kötbér szabályaí irányadóak.

nrsz

Szerzőijogok, jog- és kellékszavatosság

7.1. A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján a Tervező áItal elkészített
tervdokumentáció a szerzői jogról szóló 1 999, évi LXXVI. törvény védelme alatt áll. A jelen
szerződés alapján elkészített terv és ehhez kapcsolódó munkarészek a Tervező tulajdonában
maradnak.

v.

7.
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7.2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelőt a jelen szerződés a|apján
elkészített műszaki dokumentáció vonatkozásában az 1.1. pont szerinti projekthez
felhasználási jog illeti meg, amely magában foglalja az alkotás (terv) átdolgozásának jogát
is, illetve a Megrendelő a szeruői jogvédelem alá eső alkotáson (terven) harmadik
személynek átadhatőfelhasznáIási jogot szeíez. A felhasználás feltétele, hogy aMegrendelő
a Tervezőnek a jelen szerződésben meghatározott tervezési díjat szerződésszerűen teljesítse.
A felhasználási jogosultság az adott dokumentáció elkészültével automatikusan
Megrendelőre száll.

7.3.Tervező jogszavatosságot vállal azért, hogy az általa készített tervdokumentáción
harmadik személynek felhasználási vagy egyéb korlátozó joga nem áll fenn. Tervező
szavatosságot vállal azért,hogy az általa elkészített tervdokumentáció a jelen szerződés
aláír ásának i dőpontj áb an hatályb an l évő j o gs z ab ályoknak m e g fe l e l.

vI. nBsz

8. Együttműködés

8.1, Szerződő felek a szerződés teljesítésének érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek
eljárni. A szerződő felek a tervezés folyamán kötelesek egymást minden lényeges
körülményúI tájékoztatni, így különösen a Megrendelő véIeményezilvéleményezheti az
egyes tervezési munkarészeket. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen
szerző dé s módo s ítása kizár őlag írásb an érv énye s.

Szerződő felek a tervezés folyamán végzettegyeztetések során az általuklényegesnek tartott
észrevételekről, kifogásokről, tájékoztatásokról írásbeli emlékeztetőt jegyzőkönyvbe
foglaltan kötelesek felvenni, mely a szerződés mellékletét képezi. Kizárőlag ezen írásbeli
emlékeztetőben, vagy írásban közölt kifogások, észrevételek, tájékoztatások vehetőek
figyelembe egy esetleges jogvita esetén.

8.2. A szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződést érintő kérdésekben, ill. a tervek
véleményezésében, egyeztetésében, állásfoglalásra jogosult képviselő:

M e e r e n d el ő r észér ől: Kri stonné S ipo s Ágne s proj ektmenedzs er
telefon:48/ 57 4- I00 l 423 0
Tervező részéről:
Fiedler LászIő ügyvezető t e l efo n : 48 l 57 0 -260 ; 3 0 / 928 -8824
Leniczki Attila tewező telefon: 301928-8823
Feigl Roland tervező telefon: 30l 457 -0130

8.3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés érvényessége alatt vagy annak megszűnését
követően nem tesznek olyan nyilatkozatot, nem folytatnak olyan tevékenységet, vagy nem
tanúsítanak olyan magatartást, amely a másik fel, mint társaság jó hírnevét sérti, tekintet
nélkül jelen szerződés megszüntetésének körülményeire.

8.4. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződtes alapján keletkező, a másik féllel
szemben támasztható jogaikat, követeléseiket - amennyiben a jelen szerződés ettől eltérően
nem rendelkezik - kizárő|ag a kötelezett hozzájáruIásával engedményezhetik.
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8.5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás
kérdéseket egymás között tárgyalás útján kísérlik meg rendezni, melynek esetleges - nem várt

- eredménytelensége esetére kikötik és alávetik magukat értékhatártól fiiggően az Ózdi
Járásbíró ság, vagy a Miskolci Törvényszék kizár ólago s i lletéke s s é gének.

8.6. Felek j elen szerződés aláírásával kijelentik, hogy anemzeti vagyonról sző|ő2011. évi CXCVL
(továbbiakban: Nvtv.) 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatő szervezetnek minősülnek.

8.7, A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben nem szabályozott
kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok - így különösen a Ptk. vonatkozó
szab ály ai - az ír ány adő ak.

Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen kilenc oldalból álló okiratot az elolvasást és a közös
értelmezést követően azzal írják alá, hogl az abban foglaltak ügyleti akaratulcnak mindenben
negfeleI.

Kelt.: 2018, május . l0.,.
TRlKoNzULT KFT.
3600 Ózd, Munkás út 1,t .

Adószám: 1 4606032-2-05

Sz.sz,: 1O40035}50505752-5752,1009
Telefon: (06) 48-57e260
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