TERVEZESISZERZODES
Amely 16trejStt egyr6szr61Hbdmez6v&s&rhely Megyei Jog=3 V ros Onkorm&nyzata
(6800 H6dmez6v s rhely Kossuth t6r 1. K6pviseli: Dr. L z&r J&nos polg rmester)

mint Megrendel6, tov&bbiakban Megrendel6

m sr6szr61 pedig HODTERV M6rn6ki Iroda Kft. (Sz khelye: 6800

H6dmez6v&s&rhely, M ris Val6ria u. 11-13., ad6sz&m: 11596367-2-06
banksz&mlasz&m: 10200184-28114484-00000000 k pviseli: Gilicze Magdolna M ria,
c6gjegyz6ksz m: 06-09-005845) - mint tervez6, a tov&bbiakban Tervez6
kSzStt, az alulirott helyen 6s id6ben az al&bbiak szerint:

1. Megrendel6 megrendeli, Tervez6 pedig elvAIlalja, a D61-alf6ldi Operativ
Program (DAOP) kiemelt vAros-rehabilit&ci6s programja keret ben t mogat&st
nyert, Tornyai J&nos kultur .lis vAros-rehabilitAci6s program I. etem nek
megval6sitAsAhoz sz0ks6ges epit6si enged61yez6si 6s kivitelez6si terveinek

elk6szit6s6t (- H6dmez6v&sArbelyi Ogimn zium, H6dmez6v s&rhely Kossuth
t6r 8. fek]jit .sa) a jelen szerz6d6s elvMaszthatatlan r6sz6t k6pez6 1. szAml3
mell6kletben foglalt r szletess6ggel.

2. A engedelyez6si tervdokument ci6t 20 eredeti p61d nyban, kivitelez6si
tervdokumentAci6t 8 eredeti p ld nyban (nyomtatott s digitMis form&ban)
kOteles Tervez6 a Megrendel6 rendelkez6s re bocs&tani.

3. Teljesit s helye:6800 H6dmez6vAs rhely, Kossuth t r 1.
4. Megrendel6 r,#sz r61 kapcsolattart6nak megjelSIt szem61y:
Mucsi L&szl6, telefon: 30/9153943
Tervez6 r6sz6r61 kapcsolattart6nak megjelSIt szem61y:

Gilicze Magdolna M ria 62/241-915
5. A Tervez6 az e szerz6d6sben megnevezett feladatot elvMlalja, azt a t61e

elv&rhat6 legnagyobb szakmai gondossAggal v gzi el. A Tervez6 munk&j&t a
vonatkoz6 jogszabAlyi, szakmai el6ir&sok s a Megrendel6 utasit&sainak
figyelembev tel6vel v gzi.

6. Megrendel6 jogosult a tervez6si munkAt figyelemmel kis rni, a tervez6s
szempontjAb61 jelent6s k6rd6sekben &ll st foglalni. Amennyiben a Megrendel6

r sz r61 az e szerz6d6sben foglaltakt61 elt r6, vagy ]jabb megrendel sek
merllnek fel, =3gy azt a Felek jelen szerz6d6s ir&sos m6dosit&sAval, illetve

kilSn meg&llapod&s form j&ban rendezik.
7. Felek a teljesit6si hat&rid6t a kSvetkez6kben hatArozz&k meg:
Az enged61yes terv elk szit s6nek hat rideje: 2009. m&jus 15.
A kiviteli terv elk szit6s nek hatArideje: 2009. augusztus 31.

8. Megrendel6 a jelen szerz6d6sben r gzitett feladat ell&t sA6rt az al&bbi
vAIlalkoz6i dijat fizeti meg Tervez6 r sz re: nett6 6.250.000,- Ft, azaz nett6

hatmilli6-kett6sz zStvenezer Ft + AFA. A ki llitott szAml t a Megrendel6 30
banki napon belil fizeti meg. A vAIlalkoz6i dij megfizet s6nek m6dja banki
Mutal&s.

9. Amennyiben a Tervez6 a hatArid6t elmulasztja, nem vagy csak r@szben

teljesit, brutt6 100.000,-Ft 6sszeg[i k6tb@rt k6teles megfizetni Megrendel6
r6sz@re minden k6sedelmes nap ut&n. A k6tb6r az elmulasztott hat&rid6t
k6vet6 napon, naponta esed@kes. A k6tb@r megfizet@se a Tervez6t nero
mentesiti a szerz6d6ses k6telezetts6g teljes|t@se a161. Felek meg llapodnak
abban, hogy a k6sedelmi k6tb@r 6sszege egyQttesen nem haladhatja meg a
brutt6 v&llalkoz6i dij 20 % -At.
Nem teljesit6s eset@re a felek a brutt6 v&llalkoz6i dij 30 %-&t hatArozz&k meg
kOtb6rk6nt. A k6sedelmi kOtb@r helyett a nem teljesit@s miatti k6tb@r azon a

napon v lik esed@kess@, amikor a Megrendel6 6rdekmtil s miatt el ll jelen

szerz6d6st61, vagy a Tervez6nek felr6hat6 okb61 felmondja azt.

Ha a Tervez6 hib s teljesit6se eset@n a Megrendel6 kijavit&st k6r, akkor a
kijavitott tervdokument ci6 &tad s@lig a Megrendel6 a m6g ki nem fizetett

v llalkoz6i dijat visszatarthatja.
Hib&s teljes|t6s eset@n a k6tb@r m6rt@ke elt@r6en alakul att61 f[igg6en, hogy a
Megrendel6 elAII a szerz6d@st61 vagy szavatoss&gi ig6nnyel 61. El ll .s eset@n

a Tervez6 a teljes brutt6 tervez@si dij 20 %-&nak megfelel6 m6rt@kLi k6tb@r

fizet@s@re k6teles, mely 8sszeg az el ll&si nyilatkozat kelt@nek napj&n
esed6kes.

10.Szavatoss gi ig@ny @rv@nyes/t@se eset@n a k6tb@r 6sszege a brutt6
v&llalkoz si dij 15 %-a azzal, hogy a Megrendel6 az ezt meghalad6 k r&t
@rv@nyesiti a tervez6vel szemben.

11.A Tervez6 jogszavatoss&got v llal a jelen szerz6d@s keret@ben szolg ltatott
tervek vonatkoz&sAban, szavatolja, hogy harmadik szem@lynek nincs olyan
joga, mely a Megrendel6t a tervek szabad felhaszn&l&s ban akad lyozn&

12. A Tervez6 k6teles lefolytatni a sz0ks@ges szakhat6s&gi 6s

k6zmLiegyeztet6seket, egyeztet a Kultur&lis OrOks@gv@delmi Hivatallal, mint

@pit@si hat6s&ggal, el6zetes nyilatkozatukat ill. ll&sfoglal&sukat beszerzi,
folyamatosan t j@koztatja Megrendel6t a tervez6s ll s@lr61.

Felek meg&llapodnak, hogy a dokument&ci6 6pit6si enged61y c lj ra t6rt6n6

beny jt sa Tervez6 feladat&t k@pezi.

13.A Felek jelen szerz6d s teljesit se sor&n egyQttmLik6dnek. Amennyiben a
felek b&rmilyen k6ri31m@nyr61 tudom st szereznek, mely a jelen szerz6d sben

r6gzitett, illetve azzal 6sszef[igg6 feladatokat b&rmilyen m@rt@kben

befoly&solhatj@.k, azt halad@ktalanul k6telesek a mAsik f llel kOz61ni.

A tervez6 kijelenti s szavatolja, hogy rendelkezik a jelen szerz6d@sben
r6gzitett feladatok ell t ,s&hoz szi3ks ges szakk pesit@ssel, hat6sAgi
enged@lyekkel @s szakmai gyakorlattal.

14.Amennyiben a Megrendel6 el ll a szerz6d st61, a mar rendelkez s@re
bocs&tott dokument&ci6k a Megrendel6 tulajdon&ban maradnak azzal, hogy a
v llalkoz6i d|j k@sziJlts@ggel ar nyos r sze Tervez6t megilleti.
15.A jelen szerz6d@s keret@ben elk@szitett tervdokument&ci6 a Tervez6 szellemi
term@ke @s szerz6i jogi vedelmet @lvez. A dokumentAci6ba foglalt m(iszaki
megoldAsokat csak a jelen szerz6desben meghat rozott helyre @s c@lra, a
szerz6d@sben meghatArozottak megval6sitAsa @rdek@ben haszn lhatja fel.

16.A Tervez6 jelen szerzSd@st csak a Megrendel6 sQlyos szerzSd@sszeg@se
eset@n mondhatja fel.

Felek k61cs6n6sen t6rekednek arra, hogy az esetleges vit&s k@rd@seiket

b@k@s Qton, t&rgyal sok r@v@n rendezzek.

A jelen szerz6d@sben nem szab lyozott k@rd@sekben a Ptk. @s a vonatkoz6
szakirAnyQ jogszab lyi rendelkez6seket kell alkalmazni.
Abban az esetben, ha a felek vit&s tigyeiket egymAssal rendezni nem tudj&k,
Qgy - a hat&skOrt61 fiJgg6en - al#.vetik magukat a H6dmez6v s rhelyi V rosi
Bir6s&g kiz r61agos illet@kess@g@nek.

A felek megAIlapodnak, bogy jelen szerz6d@s csak Ir&sban, mindk@t f@l ltal
c@gszer( en al irt okirattal m6dosithat6.
A jelen szerz6d@st.a szerz6d6 felek elolvas s, @rtelmez@s @s meg@l16s ut&n, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t j6v hagy61ag al&irt k.
H6dmez6v&s rhely, 2009. m jus 04.
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