
Tervez si szerz6dds m6dositbsa

Amely 16trej6tt egyr6szrTI H6dmezTv s&rhely Megyei Jog  V ros 6nkorm&nyzat
(H6dmezTv sArhely Kossuth t6r 1.), k6pviseli: Dr. L z r JAnos polgArmester,
tovAbbiakban: Megbiz6,

M&sr6szrSI pedig UILandscapeArchitects M6rnTki, Tervez6 Ks SzolgAItat6 Kit
(Sz6khely: 1111 Budapest, Kende u. 6. ad6szAm: 14150407-2-43 bankszAmlaszAm:
12010556-00339513-00100003 k6pviseli: Kov cs /\rpAd, c6gjegyz6kszAm: 01-09
891148) - mint tervezS, a tovAbbiakban Tervez6

k6zTtt, az alulirott helyen 6s idSben az alAbbiak szerint:

, Felek kijelentik, hogy Megbiz6 6s Tervez5 2009. mAjus 04. napjAn tervez6si
szerzSd6st kTtOttek a D61-alf61di Operativ Program (DAOP) kiemelt vAros
rehabilitAci6s programja keret6ben tAmogatAst nyert Tornyai JAnos kulturAlis
vAros-rehabilitAci6s program I. iJtem6nek megvalTsitAsAhoz sziJks6ges 6pit6si
enged61yez6si 6s kivitelez6si terveinek elk6szit6se ( Dr. RapcsAk AndrAs utca
At6pit6se 6s parkositAsa) tArgyAban. Jelen szerz6d6s a tervez6si szerzTd6st
m6dositja.

. Az 1. pontban meghatArozott tervez6si szerzTd6s 2. pontja az alAbbiak szerint
mTdosul: Az enged61yez6si tervdokumentAci6t 20 eredeti p61dAnyban,
kivitelez6si tervdokumentAciTt 8 eredeti p ldAnyban nyomtatott 6s digitalis
formAban, a geod6ziai felm6r6st digitalis formAban k6teles Tervez6 a
Megrendel6 rendelkez6s6re bocs&tani.

3. Az 1. pontban meghatArozott tervez6si szerz6d6s 7. pontja az alAbbiak szerint
mTdosul: Felek a teljesit6si hatAridTt a k6vetkezTkben hatArozzAk meg:

A geod6ziai felm6r6s elk6szit6s6nek hatArideje: 2009. mAjus 04.
Az enged61yes terv elk6szit senek hat&rideje: 2009. mAjus 19.
A kiviteli terv elk6szit6s6nek hatArideje: 2009. augusztus 31.

, Az 1. pontban meghatArozott tervez6si szerzTd s 8. pontja az alAbbiak szerint
mTdosul: Megrendel6 jelen szerzTd sben r6gzitett feladat ellAtAsAArt az alAbbi
vAIlalkozTi dijat fizeti meg Tervez6 r6sz re: nett6 20.400.000,- Ft, azaz
heszmilli6-n6gyszAzezer forint + AFA. A kiAIlitott szAmlAt a Megrendel6 30
banki napon belQI fizeti meg. A vAIlalkoz6i dij megfizet s nek mTdja banki
AtutalAs. A fenti 6sszegLI tervez si dijon belQI az egyes tervdokument&ci6k
tervez6si dija a kTvetkezTk Szerint oszlik meg:

1. Geod ziai felm6r6s: 280.000,- Ft + AFA
2. I-'--pit6si enged61yes terv: 6.880.000,- Ft + AFA
3. Kivitelez si terv: 13.240.000,- Ft +/ ,FA

A tervez si dij a Megrendel6 Altal j6v hagyott tervdokument .ciTra vonatkozik
s a vAIlalAs szerzTd sszerLi, hib tlan 6s hiAnytalan teljesit seert jar. A Tervez8

a tervez6si dij rt teljes k6rL/en vAIlalkozik a Szerz6d6s tArgyAnak a
megval6sitAsAra.



5, Az 1. pontban meghatArozot[ tervez6si szerz6d6s 9. pontja az al&bbiak szerint
m6dosul:

Amennyiben a Tervez6 a hat&rid6t elmulasztja, nem vagy csak r6szben teljesit,
brutt6 100.000,-Ft 5sszegl3 k5tb6rt kOteles megfizetni Megrendel6 r sz6re
minden k6sedelmes nap ut n. A kStb6r az elmulasztott hat&rid6t k5vet6 napon,
naponta esed6kes. A kStb6r megfizet6se a Tervez6t nem mentesiti a
szerz6d6ses k6telezetts g.teljesit6se a161. Felek megAIlapodnak abban, hogy a
k6sedelmi kOtb6r 5sszege egyQttesen nem haladhatja meg a brutt6 vAIlalkoz6i
dij 20 % -&t.

A k6tb6r 5sszege az adott munkar6sz szAml j&b61 kerQl levon sra, besz mit&s
alkalmaz s&val.
Nemteljesit6s eset6re a felek a brutt6 v llalkoz6i dij 30 %-&t hat&rozzAk meg
kStb6rk6nt. A k6sedelmi kStb6r helyett a nero teljesit s miatti k5tb6r azon a
napon v&lik esed6kess6, amikor a Megrendel6 6rdekml31&s miatt el ll jelen
szerz6d6st61, vagy a Tervez6nek felr6hat6 okb61 felmondja azt.
Ha a Tervez6 hib s teljesit6se eset6n a Megrendel6 kijavit st k6r, akkor a
kijavitott tervdokument&ci6  tad&sMg a Megrendel6 a m6g ki nero fizetett
v&llalkoz6i dijat visszatarthatja.
Hib s teljesit s eset n a kStber mert ke elt6r6en alakul art61 f(Jgg6en, hogy a
Megrendel6 el&ll a szerz6destSI vagy szavatoss&gi ig nnyel  1. El&ll&s eset n a
Tervez6 a teljes brutt6 tervez6si dij 20 %- nak megfelel6 m rt k5 k5tb r
fizet6s re kSteles, mely 5sszeg az el llAsi nyilatkozat kelt nek napj&n
esed6kes.

, Az 1. p0ntban meghat&rozott tervez si szerz6d s 10. pontja az al&bbiak szerint
m6dosul:

SzavatossAgi ig ny 6rv nyesit6se eset n a kStb6r 6sszege a brutt6 v llalkoz6i
dij 15%-a azzal, hogy a Megrendel6 az ezt meghalad6 k&r t 6rv6nyesfti a
Tervez6vel szemben.

A Tervez6 akkor teljesit szerz6d6sszerLien, ha a Tervez si szerz6d s 1. sz&me
mell kletek6nt szerepl6, a tervdokument&ci6k tekintet ben meghat&rozott
elv&r soknak, felt teleknek az  ltala k szitett tervek megfelelnek.

A Megrendel6 a szerz6d sben szerepl6 munk&t &tv6teli elismerv nnyel
(mennyis gi teljesit s), ill. a terv min6seg6t j6v hagy6 jegyz6kSnyvvel
(teljes[t6sigazol&s) veszi  t az Tervez6t61. Az Atv6teli elismerv ny a terv
&tad sAval egy id6ben keri)l  tad&sra. A Megrendel6 a Tervez6  ltali
mennyis gi teljes|t6s id6pontj&t61 sz mitott legk s6bb 15 napon beli31 kSteles a
teljesit6s elismer s6r61 (teljes[t sigazol&s) vagy az elismer s megtagad sAr61
ir sban nyilatkozni 6s err61 a TervezSt 6rtesiteni.

A teljesit s akkor szerzSdesszerLi, ha a terv a tervez si programnak, a hat6s gi
s  jogszab&lyi  el6ir soknak,  valamint  a  jelen  szerz6d sben  foglalt

rendelkez seknek megfelel.

Ha a terv a fenti k5vetelmenyeket nero e!egiti ki, a szolg ltatAs kell6khi nyos.
Amennyiben az Mv6telre felaj nlott tervdokument&ci6 kell6khi&nyos,  gy
Tervez6 kSteles az Osszes mennyis gi vagy min6s gi hi ny p6tl s ra ill.
jav[t&s ra 6s a munka ism6telt felaj&nl&s&ra a jegyz6kSnyvben megjelOlt
megfelel6 hat&rid6n bel01.



Hib&s teljesit6s eset6n a jegyz6k6nyvnek tartalmaznia kell a mennyis6gi 6s
min6s6gi hiba pontos leir .s&t, a kijavit&s min6s6g6nek meghat&roz&s&t
(megfelel6 utal&ssal, vagy a felek meg&llapod&sa szerint) 6s a kijavit&s
hat&ridej6t.  A  kijavit&sra  6sszerL   hat&rid6t  kell  meghat&rozni,  amely
6sszhangban All a megjel61t 6s nero vitatott hib&k mennyis6g6vel 6s
min6s6g vel.

A munka b&rmely r6sz6t jog&ban All a  Megrendel6nek visszautasitani,
amennyiben azt hib&snak, vagy nem megfelel8 min6s6gL nek tal&lja, de ennek
t6teles [r&sbeli indokol&s&t a kijavit&s 6rdek6ben k6teles a Tervez6 tudom&s&ra
hozni.

A Tervez6nek a hib&t a jegyz6k6nyvben megjel61t hat&rid6n bel[ l ki kell javitani.
Ha a Tervez6 elmulasztja, a Megrendel6 jogosult a kijavit&st m&s szem61yekkel
elv geztetni, 6s 6sszes ezzel kapcsolatban felmer01t kiad&s&t a TervezSre
tov&bbh&ritani. A Tervez6 a jelen Szerz6d6s al&ir&s&val hozz&j&rul&s&t adja,
hogy ebben az esetben aMegrendel6 &ltal a kijavit&sra felk6rt szem61y a
sz[ ks6ges javit&sokat a terven megtegye.

Szerz6d6sszer(J teljesit6s eset6n a teljesit6sigazol&s ki&llit&sa ut&n Tervez6
jogosult a 7. pont szerint az adott munkar6szre sz&ml&t ki&llitani.

Megrendel6 a tervez6si dijat a 30 banki napos fizet6si hat&rid6vel &tutalja
Tervez6 Raiffeisen Bank Rt-n61 vezetett 12010556-00339513-00100003 sz mti
banksz&ml&j&ra.

, A felek kSzStt kor&bban 16trejStt tervez6si szerz6d6s jelen m6dosit ssal nero
6rintett rendelkez6seit a felek magukra tov&bbra is k6telez6nek tekintik,
6rv6nyiJkben azokat fenntartj&k, felek kijelentik, hogy jelen m6dosit&s csak az
eredeti tervezesi szerz6d6ssel egy0tt 6rv6nyes.

Jelen szerz6d6sm6dosit&s n6gy megegyez6, eredeti p61d&nyban k6sziJt el. Jelen
szerz6d6sm6dosit&st a felek mint akaratukkal mindenben megegyez6t elolvas&s 6s
6rtelmez6s ut&n helybenhagy61ag irj&k al&.

H6dmez6v&s&rhely, 2009. m&jus 14.
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