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TERVEZnST sznnz6ofs

- Epit6siigyi hat6s6gi eIjfuilshoz sziiks6ges miiszaki tervdokumentdci6 elk6szit6se ds

enged6lyez6si eljArAs lebonyoiit6sa vonatkozls|ban a TOP-1.1.1-15-BO1-201,6-00012 azonosit6
szirnu,,Zoldmez6s ipari teriilet kialakit6sa Ozd v Ar osban" elneve zesfi pr ojektben -

I elen szer z6 de s l6trej o tt e gy r 6 szr 6I

MEGRENDEL6:
Neve: Ozd V6ros Onkormdnyzata
Sz6khelye: 3600 6zd,YSrosh1zt6r'!..
Ad6sz6rna: 15726487-2-05

Torzsszhma; 726489

K6pviselet6ben elj6r: Janiczak D6vid polg6rmester

a tovdbbiakban mint M egr en del 6,mhsr 6szr 6l

TERVEZ6:
Neve: EPI,Y Kft
Sz6khelye : 2745 K6rostet6tlen, Sz6chenyi utca 16.

C6gegyzeksz6ma: 13-09-158012

Ad6szdrna: 14258353-2-13

K6pviselet6ben elj6r: Bencsik P6ter

a tov6bbiakban: mint Teraez6
kozott a mai napor! az alibbi felt6telek szerint:

szBRz6Dns rAncva:

Aszerz6d6s tfrgya: TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012 azonosit6 szftmu ,,Zoldmezos ipari teri.ilet
kialakit6sa Ozd viirosban" megnevezes'l projekt keret6ben a tervez6si
feladatok elv6gz6se

Helyszine: 3600 6zd, Hrsz: 925919., 925914., 925915., 925916., 925911.., 925918., 925917.,

9258.,9266.

I. RESZ

L" Tervez6si feladat

1"1 Szerz6d6 felek megAllapodnak abban, hogy Meyendelf megrendeli, Teraezf elvillalja
a TOP-1.1.1,-T5-801-2016-000L2 azonosit6 szirni ,,Zoldmez6s ipari teriilet kialakitiisa 6zd
v6rosban" megnevez6sii projekt keret6ben a generfl tervez6si feladatok elv6gz6s6t, azaz

az 6pit6siigyi hat6siigi eljArfshoz sziiks6ges szakiigi-miiszaki tervdokumentici6
e1k6szit6s6t, tovibbi az enged6lyes terv elk6szit6s6t, valamint a projekt megval6sitishoz
a T91,12009 (IX.L5.) Korm6nyrendelet szerinti v6gleges kiviteli terv elk6szit6s6t.

1.2. A tervez6s sor6,n a feladatokat h6rom r6szre keIl elktiloniteni:
- enged6lyezdsi tervek kdszit6se, enged6lyez6si elj6r6s lebonyolit6sa,
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kiviteli tervek k6szitdse, tervezoi koltsdgbecsl6s, a kdzbeszerzdsi elj6r6s meginditfs6hoz
sztiks6ges tenderdokumentdci6 elk6szit6se,

tervezoi muvezet6s.

1.3. A Tervez6nek a tervdokumentAcio elvegzese sordn ktilonosen az alilbbiakra kell

figyelemmel lennie:
- a feladatok vonatkozils6ban feladatonk6nt kiilon-kiilon arniiszakileirist, valamint az

|razott es |razatlan kolts6gvet6seket kell elk6sziteni (szerkeszthet6 form6tumban is),

- a feladatnak tartalmaznia kell az esetleges kijzmiicsatlakozAsok 6s vezet6kek tervez6sdt,

- a terveknek alkalmasnak kell lenniiik a kozbeszerzlsrol szolo 201.5" evi CXLil. torv6ny

szerinti 6pit6si bertthhz|s kozbeszet z6s lebonyolit6s6ra'
- a TOP-1.1.1-15-BO1-201,6-00012 azonosito sz6rnu ,,Zoldmez6s ipari teri.ilet kialakit6sa

6zd.vfirosban" p\Iyfnati felhiv6sban, szakmai melldkletekben meghatdrozott felteteleket.

I.4" ATervezo kiilonosen az al|bbi feladatok elv6gz6s6re koteles:

- A l6tesitm6nyt a p6lylzatb6l rendelkez6sre 6116 fedezet osszeg6re 6s a felhivAsban

meghat6rozott fajlagos kolts6gkorl6tok behat6rol6s6ra figyelemmel kolts6ghatekonyan

koteles megtervezni.
- A kozbeszerzesi elj6rAsban feltett ajAnlattev6i kerdeseket koteles rnegv|laszolrri 2

munkanapon beliii" Koteles kapcsolatot tartani akozbeszerzlsiszak6rt6vel.
- Tervez6i rniivezet6s 3 alkalommaf melynek c61ja, hogy a Tervez6 r6szt vegyen a

kivitelez6sben, annak drdekdben, hogy a terv marad6ktalanul megval6suljon. Tervezo

koteles egytittmiikodni a kivitelez6vel6s a miiszaki ellen6rrel a Megrendel6 6rdek6ben.

- A tervez6ssel 6s megval6sit6ssal kapcsolatb an szervezett iil6sekre , egyeztet6sekre koteles

elj6mi, a javaslatokat megfogadni, vagy amennyibert az szakszeriitlen azzalkapcsolatban

ir6sban 61l6st foglalni
: A kozbeszerzesi elj6r6sban a terveket 6s kolts6gvet6st 6rint6 kieg6szit6 t|j6koztatlst

koteles hat6rid6re megvdlaszoL:ri

- Rendelkez6sre 611 a kozbeszerzesi eljAr6s id6tartama alatt.

1.5. A tervek elk6szit6sdn6l figyetembe kell venni 6zdYiros Onkormdnyzata TOP-1.1.1-15-

801-2016-00012 azonosit6 sz6mri ,,ZoLdmez6s ipari terrilet kialakit6sa Ozd vdrosban""
megnevez6sii p|Iy|zat6ban meghatArozott felt6teleket 6s az ehhez el5zetesen elk6szitett
miiszaki dokumentumokat (helyszinrajzok, rniiszaki leirAsok, kolts6gkalkul6ci6).

7.6. Az elk6szrilt egyes tervdokumentAci6kat 6zd V6ros Onkorm6nyzat6n6l a

Kapcsolattart6val egyeztetni kell 6s amennyiben a kapcsolattart6 m6dosit6si javaslattal 6IleI6,
a terveket annak megfelel6en 6t kell dolgozni.

1.7. A szerz6d6 felek rogzitik, hogy a Teraezf a Megrenilelf meghatalmazAsa alapjdn a

sziiks6ges tervdokumentumokat benyrijtjfk az illet6kes hat6sighoz az 6pit6si hat6siigi

eljAris lefolytatisa 6rdek6ben"

2" Tervez6i alapszolgSltatis

2"1." Teruez6 elemzi Megrendel6 ig6nyeit, feltdrja az lpitmenyek megval6sit6s6nak kielegithet6
koriilmdnyelt, gazdas6gos kialakithat6s6gdt, a vonatkozo jogszabdlyok ds a tervezesi
terriletre vonatkoz6 hat6lyos helyi szab6ly ozilshoz val6 alkalmazkodAst.

u
(21olaa



2"4

2"2. A Tervez6 elk6sziti aszerz6destArgy|tkepez6 6pitm6nyek j6vahagy6si terveif mely tervek
egy6rtelmiien meghatdrozz|k 6s bemutaLl6k az 6pitm6nyek komyezet6ben 6s az 6pitesi
terfileten val6 elhelyez6selt, osszefi.igg6seit, helyszinrajzi 6s keresztmetszeti elrendez6seit,
megoldAsait, teljesitm6ny adatait valamint a megval6sit6s kolts6gbecsl6s6t.

Megrendel6 6ltal elfogadott, j6v6hagyott 6s aiAirt Jov|hagy|si terv alapjan Teraez6 elk6sziti
azepitesigyihat6s6gi elj|rishoz szriksdges 6pit6szeti-miiszakidokument6ci6t a vonatkozo
jogszab |Iyokb an f oglaltaknak megfe1el6en.

Teruezd jelen szerz6d6s teljesit6se 6rdek6ben egyeztet az illet6kes 6pit6siigyi haIos|ggaI,
szakhat6sAgokkal, az 6rdekelt kozmiiszolg6ltat6kkal, beszerzi a jogszab|lyokban
meghat6rozott egyeb dokumentumokaf megrendel6i v6lem6nyt, telepiil6sk6pi v6lem6nyt
valamint egyeb szi.iks6ges nyilatkozatokat, illetSleg szi.iks6g eset6n a hidnyp6tl6si
elj6rAsokat lefolytatja. A szriksegps kozmiiszolg|ltat6i nyilatkozatok beszerz6se Teruez6

feladata.

2.3.

II. RESZ

3" Epit|szeti-miiszaki tervdokumentAci6 tewszlllitisi hatirideje, m6dja, teljesit6s:

3.1.Szerz6d6 felek meg6llapodnak, Itogy Teruez1 a jelenSzerz6d6s 1. pontjAban meghat6rozott
komplett, az 6pit6siigyi hat6s6gi elj6r6s lefolytatAs6hoz sztiks6ges 6pit6szeti-miiszaki
tervdokument6ci6f - alap 6s kiilonszolg6ltatdsokkal egyiitt - az al|bbihat6rid6kben 6tadni:

Enged6lyes tervek: 2017 .T2.3L.

Kiviteli tervek, tenderdokumentAci6 elk6szit6se: 20L8.04.30.

A kivitelez6s elkezd6s6hez sziiks6ges enged6lyek beszerz{se: 2018.04.30.

Tervez6imiivezet6s: a sikeres miiszaki 6tad s-|tvetelig szi.iks6g szerint 3 alkalommal.

Tervez6 koteles a Megrendel1 reszere a tervdokument6ci6t papirformAtumban 4p6ld|nyban, 6s

elektroniku s, szerkeszthet6 f orm6tumbern, CD-n 6tadni.
Aszftllitand6 elektronikus dokumentumokat k6t form6tumban,lpeldSnyban kell6tadni:

1. Nativ m6don szerkesztheto form6tumokban:
1. Szoveges dokumentumok eset6ben DOCX v. ODT form6tumban.
2. Thblf.zatos dokumentumdk eset6ben XLSX v. ODS form6tumban.
3. Rajzok (tervrajzok) eset6ben DXF, DWG, PLN form6tumok valamelyikdben"
4. Pixeles k6pek eset6ben JPG form6tumban vesztes6gmentes tomorit6ssel, legal6bb

0, 94Mp felbontiisban, vektorgrafikus kdpek e set6ben SVG form6tumban.
5. Egydb dokumentumok esgt6ben az elo6llit6 szoftver alapdrtelmezett

f6jlform6tumftban.Ez esotben a f6jl mellett egy OLVASSEL.TXT nevii 6s

kiterjeszt6sri f6jlban rogziteni sziiksdges afajlt e166llit6 szoftver nev6t,
verzioszdm6t 6s a szoftvel fejlesztoj6nek nev6t.

2. PDF/A form6tumban:
1. Szovegesenkeresheto.
2. Felhaszn6l6sban (megnyitdsban, nyomtat6sban, m6sol6sban, exporl6l6sban, stb.)

nem korldt ozott,j elsz6vaf nem v6dett.
3. Tobboldalas dokumentum eset6n klnyvjelzoz6tt.

Megrendel6 el6teljesit6st el{ogad.
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3.4"

3.2. A teljesit6 s a Megrendel6 jogosult k6pviselcij6nek tort6n6, ir6sbeli etades-6tv6tel ftj6n
tort6nik. A teljesitds helye a Megrendel6 sz61<helye"

MegrendelT az epiteszeti-miiszaki tervdokumentAci6 etv6te16t61 sz6mitott B napon bel.iii

jogosult kifog6sait a Teruez6ael irAsban kozolni. A szerz6d6 felek megdllapodnak abban,

hogy a MegrendelT fenti hat6rid6ben kozolt megalapozott kifogAsai alapjAn, a Teraez6 az

irdsban megkiildott kifog6sok k6zbesit6s6t kovet6 5 munkanapon beliil koteles a

tervdokumentAci6 kifog6solt rlszetkijavitani. A szerz6d6 felek rogzitik, hogy amennyiben

a Teraez6 fenti hat6rid6ben a megalapozott megrendel6i kifogdsokat kijavitja, 6s a

Megrendelfinek 6tadja, rigy nem esik k6sedelembe a teljesit6s6vel. Megrendel1 a8. nap letelt6t

kovet6ery amennyiben kifogAssal nem 6lt, ill. ha a Teruezd a megalapozott kifogdsokat

kij avitotta, koteles a telj esit6s igazollst halad6ktalanul kiadni.

Teraezd a tervez6si feladatok vonatkozAsAban akkor teljesit szerz6d6sszer(iert, ha az

elkdsziilt 6pit6szeti-miiszaki tervdokument6ci6 a hat6lyos jogszabdlyoknak, a tervez6sre

vonatkoz6 el6ir6sok rendelkez6seinek, tov6bbA a megrendel6 ig6nyeinek megfelel 6s

kivitelez6sre alkalmas.

Tervez6si- 6s felhaszn6l6si dii, fizet6s m6dja, hatirideje

A jelen szerz6d6s 1.1,.1 pontlilban meghatdrozoft 6pit6szeti- miiszaki tervdokument6ci6

k6szit6si 6s felhasznAldsi diia

3.3.

Nett6 L0.770.000,- Ft + AFA.

azaz-tizmilli6-h6tszizhetuenezer f orint + AfR.

(Ezen osszegen beliil:
- enged6lyes terv elk6szitdse: szerz6d6s szerinti nett6 ossze g40"/o-a, azaz: 4.308.000,- + AFA

- a kozbeszerzdsielj6r6s meginditAs6hoz sziiks6ges tender dokument6ci6 6s a kiviteli terv

elk6szit6se: a szerz6d6s szerinti nett6 ossze g 50"/o-a, azaz 5.385.000,- + AFA
- tervez6i miivezet6s szriks6g szerinti elv6gz6se (3 alkalommal) 6s a sikeres miiszaki 6tad|s-

6tv6tel megval6sulAsa : a szerz6d6s szerinti nett6 ossze g 10o/o-a, azaz 1,.077 .000 ,- + AFA )

4.2" A tervez6si dij a vAllal6s szerz6d6sszerii,hib|tlan 6s hi6nytalan teljesitlseert jir. A Tervez6

a tervez6si dij6rt teljes koriien v6llalkozik a szerz6d6s t6rgySnak a megval6sit6s6ra" A
tervez6si dij mag6ban foglalja a Tervez6nek a jelen szerz6d6s szerinti minden szolg6ltatdsa

teljesit6s6nek ellen6rt6k6t, 6s a szolg|ltat6sok teljesit6s6vel kapcsolatosan felmeriilt
valamennyi kolts6get, a hat6s6gi enged6iyez6si dijakat.

Tervez6 a teljesitdssel ardnyosan 2 db r6szsz6mla 6s 7 db vegsz|mla benyujtAsAra jogosult.

Az 1" rdszszimla ki6llitAsAra az enged6lyez6si tervek elk6szit6s6vel ar6nyosan keriil sor,

Terv ez6 4.30 8. 000, - f't+Af a os sze gb en j o gosult szimIAzni.
A2.r6szsz6mla kidllitisiraakivitelez6si tervek 6s a kozbeszerzesielj6rAs megindit6sdhoz
sziiks6ges tender dokument6ci6 elk6szit6s6t kovet5en kertil sor 5.385.000,- Ft+Afa

osszegben.

Avegsz|mla ki6llitAs6ra a projekt futamideje alatt sziiks6g szerint 3 alkalommal teljesitett
tervez6i miivezet6s 6s a sikeres m'6szaki |tad|s-Swetel id6pontjAban keriil sor 1.077.000,-
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4.4.

4.5.

4.7 "

4.8.

Ft+AFA osszegben.

Szdmlabenynfds felt6tele a teljesit6si igazolAs aI|irisa, annak hianydban sz6mla nem
nyrijthat6, illetve nem fogadhat6 be.

A fizetdst aTervez6 fent megjelolt banksz|rnlfij6ra kell teljesitetti, azzaI, hogy ha ezen

adatokban v|ltozils 6ll be, igy err6I a Tervez6 halad6ktalanul 6s ir6sban ktjteles a

Megrendel6t 6rtesiteni.Tervez6 minden szirrlijAn koteles fenti banksz|mlfijlnak sz|rnit
feltiintetni. Felek kikotik, hogy Terve z6banksz6mfasz6rn6rol sz6lo igazolt 6rtesit6se jelen

szerz6des m6dositAsdnak hatAly6v al bir a banksz6ml asz|m vonatkoz6sdban.

A tervez6i dij teljes m6rt6kben rartalrnazza a felmeriil6 dijakat (a szerz6ijogdijakat) 6s a

felmeriil6 valamennyi kolts6get.

Amennyiben Megrendel6 a tervez6si dij megfizet6s6vel k6sedelembe esik, a

k6sedelme idej6re az esed6kes osszeg ut6n a Polgdri Torv6nykonyvr6l szolo 2013.6vi V.

torv6ny (a tov6bbiakban: Ptk.) 6:155.$ (1) 6s (2) bekezd6sei szerinti k6sedelmi kamatot
koteles megfizetni.

Megrendel1 koteles a jelen Szerz6d6s 4.1,. ponhl6ban meghat|rozott 6s rf.szletezett tervez6si

dijat az epiteszet-rn'lszaki tervdokumentdci6 szerz6desszerii teljesit6s6t6l (teljesit6si

igazolls kiaddsdnak id6pontja, vagy a lesz6llitott terv 6tad6sdt6l sz|rnitott 9. naptAri nap,

amennyiben a Megrendel6 nern nyilatkozik 6s teljesit6si igazoldst sem ad) sz6mitott 30

napon behil, a Teraez6 6ltal kidllitott sz6mla alapjdn, dtutalAs ntlln a Teruez6 sz6rnl6j6ra

megfizetni.

A fizet6s teljesit6s id6pontja az a nap, arnikor az etutalt tervez6si dij a Teruez6

bankszdml 6jan j6v 61 6sra keri.ilt.

4.6.

III. RESZ

5.2.

4"9.

5.1.

Tewez6 felel6ss6ge, kiitelezetts6ge 6s jogai

Teraezd koteles a rn'hszaki tervek elk6szit6s6re, |tadlsira, valamint jelen szerz6desben

megjelolt egy6b kiilonszolg6ltatdsok elv6gz6s6re. Teruez6 a j6hiszemiis6g 6s tisztess6g

kovetelm6ny6nek megfelel6en, aMegrendelSuel kiilcsonosen egyiittmiikodve kijteles eljdmi,
a jogszab|lyokaf szab|lyzatokat 6pit6si el6irAsokat, szabv6nyokat 6s egy6b szakmai- 6s

kamarai szab 6ly okat betartani.

Teraez6 a MegrendelS erdekeinek, tovAbb6 utasitdsainak megfelel6en koteles e1j6rni, de az

6let- 6s vagyonbiztons6got veszelyeztet6, 6pit6si jogszab|lyokba 6s el6ir6sba iitkozo,
szakszeriitlen, nem megval6sithat6, etikai szabdlyokkal ellent6tes szolg6ltat6st nem
v6gezhet 6s ilyen utasit6sokat nem hajthat v6gre, Megrendel6 ism6tel9 nyomat6kos

felsz6Iit|sa eset6n sern. Teruezd koteles a Megrendel6t utolagigazolhat6an figyelmeztetni, ha
c6lszeriltlen, szakszeriitlen, gazdas|gtalan utasit6st ad, a figyelmeztet6s elmulaszt6s6b6l

ered6 kArert aTeraez6 feleI.

5.3. Teruez6 a szerz6des alapj6n tis a tervez6s folyamen birtok6ba jutott i.izleti adatokat
informAci6kat koteles iizleti titokk6nt bizalmasan kezelrri. azokat a szerz6d6ssel ossze nem

stordar 
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fugg6 c6lra nem haszndlhatja fel, harmadik szem6lynek nem adhatja 6t. Tervez6 ielen
szerz6dds al|irls|vaI egyidejiileg nyilatkozik an6I, hogy a Kbt. 25.$-a szerinti

osszef6rhetetlens6g a szerz6d6s teljes id6tartama alatt vele szemben nem 611 fenn.

5.4. Teraezf felel6s:
. az altala k6szitett miiszaki tervek azok tartalm6nak szakszer'6seg66rt, val6s Allapotnak

megfelel6 tartalmA6rt, a tervez6ssel 6rintett v6dett epiteszeti 6s term6szeti oroks6g

meg6vAs66r! az |Itala k6szitett 6pitdszeti-miiszaki terv miiszakilag kivitelezhet6,

gazdasilgos, cdlszerl megolddsokat tartalmaz, a Megrendel6 igenyeit kiel6giti.
o a terv k6szit6s6ben (r6szben vagy folyamatosan) r6sztvev6, a tervez6i feladat szakmai

tartalmSnak megfelel6 szakismerettel 6s jogosults6ggal rendelkez6 szak|gi tervez6k 6s

szak6rt6k kiv6laszt6s66rt; Teroez6 a jelen szerz6d6sben foglaltak teljesit6se drdekdben

jogosult alv6llalkoz6kat ig6nybe venni, akikdrt igy felel, mintha az alv6llalkoz6i 6ltal

v6gzettmunkAkat saj6t maga vlgezte volna el.

. a szakilsi tervez6k koziitti egyeztet6sek koordin6lssilert, terveik osszehangolAsA6rt.

. a szakmai felel6ss6gbiztositils6t jelen szerz6deshat6Iya alatt fenntartani koteles

. hogy az 6pit6szeti-miiszaki tervdokumentdci6n sem neki, sem harmadik szem6ly."k

nincs olyan joga, vagy ig6nye, mely a jelen szerz6d6s szerinti felhaszn6lAst korl6tozn|
vagy kiz6rn6; Teruez1 teljes anyagi felel6ss6ggel tartozik - a jogszavatoss6g szabilyaintul
- az e rniatt a Megrendel1reh|raml6 valamennyi k6rert.

o Tervez6 felel6s azert, hogy az Altala bevont szak|gi tervez6k es egy6b alvAllalkoz6i

vonatkoz6sdban sem A1l fenn a Kbt. 25.$-a szerinti osszef6rhetetlens6g a szerz6dds teljes

id6tartama alatt.

5.5. Teraez6 aMegrendel1 6ltal elfogadott v6gleges dont6s el6keszit6beruh|zlsi programtervet

kovet6en az epit6szeti-mriszaki tervdokumentAci6n a MegrendelS hozzij|rulAsa n6lkiil
lenyegi m6dosit6st nem v6gezheI, azt nem eg6szitheti ki, abb6l nem hagyhat ki, kiv6ve,

amennyiben ez szakrnai koteless6ge, ezen esetben Megrendel6t k6sedelem n6lki.il 6rtesiteni

kell.
Amennyib en az 6pit6siigyi hat6sAg bdrmelyike hianyp6tldst vagy kieg6szit6st t eI5, ttgy

soron kiviil a Teraez1 koteles a terv hibAjanak vagy hiSnyossdg6nak kijavit6sAra, illetve

p6tl6s|ra.

5.6. Teruezd koteles egyrittmiikodni 6s minden szriks6ges informAci6t, adatot, tfij6kozIatlst
megadni az esetleges foldhivatali enged6lyez6si elj6rAs lefolytat6sa 6rdekdben.

6" Megrendel6 kiitelezetts6ge 6s jogai

6.1" Megrendel1 jogosult a Teraez6 6ItaI keszitett tervek jovlhagyils|ra vagy annak j6vA nem

hagy6s6ra. Megrendel6 koteles a szerz6des szerint teljesitett tervek Atv6tel6re, az

alapszolg6ltat6sok 6s a vAllalt kiilonszolg6ltatAsok dijlnak, valamint aTeraez6 felmenilt 6s

igazolt - szerz5ddsszerii- kolts6geinek megfizet6s6re.

Megrendel1 jogainak gyakorlAsa 6s kotelezetts6geinek teljesit6se sor6n a j6hiszemiis6g 6s

tisztess6g kovetelm6nyeinek megfelel6en, aTeruez6ael egyittmiikodve koteles elj6rni.

Megrendel6 koteles Teruez1 szirn|ra a tervek elk6szit6s6hez, illetve az |ItaIa v6llalt egy6b

szolgiltatlsok teljesit6s6hez sziiks6ges minden adatot, t6nyt, inform6ci6t felvil6gositdst,
utasitdst megadni.

6lotaallq
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Megrendel6 koteles a Teraez6 k6rdsere a tervez6si folyamatban felmeriil6 l6nyeges
k6r d6 sekbe n 2 napt|ri nap on b eliil 6ll6st f o glalni, utasitdst adni.

Megrendel1 feladat4 hogy c6ljai16I aTeruez1t teljes korfen t6j6koztassa, igdnyeit a Tervez6si

programban rogzitse. A 'fervezdsi programnak tartalmaznia kell kiilonosen Megrendel6

eL6irisait, kikot6seit, felteteleit, a l6tesitm6ny elhelyezdsere vonatkoz6 elk6pzel6s6t, a

megval6sit6s i.itemez6s6t, valamint a megval6sit6s tervezett kolts6gkeret6t.

Teraezd - az epitesigyi hat6sdgi enged6lyez6si elj|rilsban v6llalt szerep6t6l ftiggetlentil -

nem felel az epitesigyi hat6s6gi enged6lyez6si elj6r6s sikertelenseg66rt, kiv6ve, ha az, az

miiszaki dokumentAci6 tervhib|j|ra vezethet6 vissza vagy a Teruez6 6ltal a Teraezl

hibejeb6l hat6rid6 elmulasztdsb6l ad6d6 sikertelens6get.

n

7"1.

6.3.

IV. R6sz

7"2.

7.4"

A szeru6d6sszeg6s 6s a szerz6d6s megsziin6se

Ha valamelyik fel a jelen szerz6dlsben meghat|rozott b6rmelyik hatArid6t elmulasztja, a
mAsik f6l - a k6sedelem jelleg6t6l firgg6en -ha ez 6rdek6ben 5ll - a teljesit6sre megfelel6
p6that6rid6t{iz ki. A p6that|ridS eredmenytelen eltelte eset6n a Ptk., k6sedelmes teljesit6s
kor6ben meghat6rozott jogkovetkezm6nyei alkalmazhat6k, jelen szerz6d6sben
megAllapitott elt6r6sekkel.

Ha Megrendel1 az esed6kes fizet6si kotelezetts6gevel k6sedelembe esik, vagy vagyoni
viszonyainak id6kozben bekovetkezett jelent6s megroml6sa folyt6n fizetdsi
kotelezetts6g6nek teljesit6se vesz6lyeztetve van, megfelel6 biztosit6k hiany6ban, a Teraez6

jogosult tovdbbi szolg|ltatilsait megtag adni. Teraez6 nyolc napos p6thatArid6t koteles t(zni
a fizetfsi kotelezetts6g teljesit6s6re. A hat6rid6 eredm6nytelen eltelte eset6n a Teruez6 a

szer z6d6sszeg6s j ogkovetkezm6nyeit alkalmazhatj a.

Megrendel6 fizetlsikotelezetts6g6nek k6sedelmes teljesit6se esetdn Teraez1tk1sedelmi kamat
illeti, melynek m6rt6ke a mindenkori jegybanki alapkamat k6tszerese.

Amennyibert a Teruez6 a tervdokumentdci6 atad s6val - a p6that6rid5hiiz k6pest is -
kdslekedik, Megrendel6t k6sedelmi kotber illeti, amely a k6sedelmesen teljesitett r6szfeladat

tervez6si dijanak 0,5 "/"-a naponta. Teruez6 hozz|j|rul, hogy Megrendel1 a kolcsonosen

elfogadott k6sedelmi kotb6r osszeg6t az aktuilis rlszszirnl6ba beszlmitsa. A kdsedelmi
kotb6r a szerz6d6sszeg6s napj6n vdllik esed6kess6. A k6sedelmi kotber megfizet6se nem

mentesiti Tervez6t a teljesit6s kotelezetts6ge al6l. Megrendel6 a kotbert 15 napt6ri napig
6rv6nyesiti, az ezt meghalad6 k6sedelmet srilyos szerz6d6sszeg6snek min6siti 6s elAllhat a

szerz6dest6I. Az el6llAst irAsban kell kozolrri.
Ha a teljesit6s Tervez6nek felr6hat6 okb6l meghiusul, Tervez6 a 4.1. pont szerinti tervez6i
r6szfeladat tervez6si dija 10% -5nak megfelel6 meghirisulAsi kotb6r fizet6s6re ktjteles.

-a/ "J.

7,5" Ha a szerz6d6s Megrendel6nek felr6hat6 ok miatt szrinik rneg, Teruezd jogosult a szerz6d6s

megsziin6s6nek id6pontj6ig elv6gzett szolg6ltatlsainak, felmeriilt kolts6geinek
ellen6rt6k6re.

7.6 " Teru ez 6 egy6b szerz6 d6sszeg6s6nek j ogkiivetkezm6nyei:

7 totd^t ffi
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8.

8.1.

Hib6s teljesit6s eset6n a Teruez6 els6dlegesen az 6pit6szetr-rn'6szaki tervdokumentAci6

kijavitAs6ra koteles.
Ha a Teruezd akllavitAst alapos ok nelkiil megtagadja, vagy hatArid6re nem v6gzi el, a

Megr endel6 a szerz6dest6l dijfizet6si kotelezettsdg n6lki.il e161lhat,

A 30 napot meghalad6 k6sedelmes teljesit6st b6rmelyik f61 srilyos szerz6desszeg6sk6nt

6rt6kelheti, 6s a szerz6des hat6lydt egyoldalu nyilatkozatdval megsziintetheti (szankci6s

elAll6s vagy felmond6s), amikor is a meghirisul6si kotb6r szab6Iyai irdnyad6ak.

RESZ

Szerz1ij ogok, j og' 6s kell6kszavatossig

A szetz6d6 felek rogzitik, hogy a jelen szerz6des alapj6n a Teruez6 6Ital elk6szitett

tervdokument6ci6 a szerz6ijogr6l szol61999.6vi LXXVL torv6ny v6delme alatt 611. A jelen

szerz6d6s alapj6n elk6szitett terv 6s ehhez kapcsol6d6 munkar6szek aTeruez6 h:Iraidon|ban

maradnak.

A szerz6d6 felek meg6llapodnak abban, hogy a Megrendel6t a jelen szerz6d6s alapjan

elk6szitett 6piteszeti-rniiszaki dokument6ci6 vonatkoz6s6ban az 1.1. pont szerinti

projekthez felhaszn6lAsi jog illeti meg, amely magAban foglalja az alkot6s (terv

Atdolgoz6sanak) jogitis,illetve aMegrendel1 aszerz6ijogv6delem ald es6 alkot6son (terven)

harmadik szemdlynek Atadhat6 felhasznAldsi jogot szerez. A felhaszn6lAs feltetele, hogy a

Ivlegrendel6 a Teruez6nek a jelen szerz6desben meghatArozott tervez6si dijat

szerz6desszer(ien teljesitse. A felhaszn6lAsi jogosults6g az adott dokument6ci6

elk6sziilt6vel automatikus an Me grendel 5r e sz6ll "

Teraez6 jogszavatossdgot vAllal azert,hogy az Altala k6szitett tervdokumentdci6n harmadik

szem6lynek felhaszn6l6sivagy egy6b korl6toz6 joga nem 611 fenn. Teraez6 szavatossAgot

v61lal az6rt, hogy az 6ltala elk6szitett tervdokument6ci6 a jelen szerz6d6s al6irAs5nak

id6pontj 6b an hatdlyb an l6v6 jo gszab |Iyoknak me gf elel.

RESZ

Egyiittmiiktid6s

Szerz6d6 felek a szerz6d6s teljesit6s6nek 6rdek6ben kolcsonosen egyiittmiikodve kotelesek

etjdmi. A szerz6d6 felek a tervez6s folyam6n kotelesek egymdst minden l6nyeges

koriilm6nyr6l tfij6koztatni, igy kiilonosen a Megrendeld v6lem6nyezilvelernenyezheti az

egyes tervez6si munkar6szeket. A szerz6d6 felek megAllapodnak abban, hogy jelen

szerz6d6s m6dositAsa kiz|rolag ir6sban 6rv6nyes.

Szerz6d6 felek a tervezls folyamAn v|gzett egyeztet6sek sorAn az |ltaluk l6nyegesnek

tartott 6szrev6telekr61, kifog6sokr6l, tfijekoztatlsokr6l irAsbeli eml6keztet6t
jegyzfkonyvbe foglaltan kotelesek felvenni, mely a szerz6d6s mell6kletdt k6pezi.

Kiz|r6lag ezen irisbeli emldkeztet6ben, vagy ir|sban kozolt kifogdsok, 6szrevdtelek,

tljekoztatlsok vehet6ek figyelembe egy esetleges jogvita eset6n.

9.2. A szerz6d6 felek rogzitik, hogy jelen szerz6d6st 6rint6 k6rd6sekben,

v6lem6nye z6.s6ben, egyeztet6s6ben, 6116sfoglal6sra jogosult k6pvise16:

a tervek

8lotdal
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8.3.

VI.
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9"4.

9.5.

M e gr en d el 6 ft sz6r 6l: F 6kly6ne Ki.irti Eva proj ektmenedz ser

Ozd V6ros Onkorm6ny zata
Tel.: 06-48-574-130

E-mail: f aklyane@o zd..htt

Terztezf r6sz&61: Bencsik P6ter rigyvezet6
Eply Kft"
Tel.: 06-30-8471143

E-mail: eplykftOgmail.com

9"3. A felek meg6llapodnak abban, hogy jelen szerz6d6s 6rv6nytelens6ge alatt vagy annak
megszrin6s6t kovet6en nem tesznek olyan nyilatkozatot, nem folytatnak olyan
tev6kenys6get, vagy nem tanrisitanak olyan magatartAst, amely a m6sik f6l, mint t6rsasAg j6
himev6t s6rti, tekintet n6lkiil jelen szer z6 d6 s me gsziintet6s6nek koriilm6nyeire.

Szerz6d6 felek meg6llapodnak, hogy a jelen szerz6d6s alapj6n keletkez6, a mdsik f6llel
szemben t6maszthat6 jogaikat, kovetel6seiket - amennyiben a jelen szerz6d6s ett6l elt6r6en
nem rendelkezik -kizArolag a kotelezetthozzSj|rulds6val engedm6nyezhetik.

Szerz6d6 felek megAllapodnak abban, hogy jelen szerz6d6sb6l ered6 esetleges vit6s
k6rd6seket egym6s kozott t|rgyalils ritjan kis6rlik meg rendezni, melyrek esetleges - nem
v6rt - eredm6nytelens6ge eset6re kikofik 6s aldvetik magukat 6rt6khatdrt6l fiigg6en az 6zdi
J fu 6sb ir o s 69, v agy a Misk olci Torv6ny s z ek kizdr olag o s illet6ke s s6 g6nek.

9.6" A szerz6d6 felek megAllapodnak abban, hogy jelen szerz6d6sben nem szab|lyozott
k6rd6sekben a mindenkor hat6lyos magyar jogszab|lyok - igy kiilonosen a Ptk. vonatkoz6
szab 6ly ai - az u 6ny ad6ak.

Szerzdd1 felek kijelentik, hogy a jelep kilenc oldalb6l 6116 okiratot nz eloluasdst 6s a kiiziis 1rtelmezbst

kiiuetden azzal {rjdk al6, hogy az abbnn foglaltak iigyleti akaratuknak mindenben megfelel
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