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TERVEZESISZERZODES

Amely 16trejStt egyr6szrSI H6dmez6v&s&rhely Megyei Jogd V&ros 6nkorm _nyzata
(6800 H6dmezSv&s&rhely Kossuth t6r 1. K6pviseli: Dr. L&z r J&nos polg rmester) 

mint MegrendelS, tov bbiakban Megrendel6

mbsr6szrSI pedig UILandscapeArchitects M6rn6ki, Tervez6 6s Szolg&ltat6 Kft.
(Sz6khely: 1111 Budapest, Kende u. 6., ad6sz m: 14150407-2-43 banksz mlasz m:
12010556-00339513-00100003 k6pviseli: Kov cs Arp&d, c gjegyz6ksz m: 01-09
891148) - mint tervezS, a tov&bbiakban Tervez6

kSzStt, az alulirott helyen 6s idSben az al&bbiak szerint:

(

1. Megrendel5 megrendeli, Tervez5 pedig elv llalja, a D61-alfSIdi Operativ
Program (DAOP) kiemelt v ros-rehabilit ci6s programja keret6ben t mogat&st
nyert, Tornyai J&nos kultur&lis v&ros-rehabilit ciSs program I.  tem6nek
megval6sit s&hoz szOks6ges 6p|t6si enged61yez6si 6s kivitelez6si terveinek
elk6szlt6s6t (- Dr. Rapcs&k AndrOs utca  t6plt se 6s parkosit sa) a jelen
szerzSd6s elv laszthatatlan r6sz6t k6pez5 1. sz&me mell kletben foglalt
r szletess ggel. •

2. A enged61yez si tervdokument .ciSt 20 eredeti p61d nyban, kivitelez si
tervdokument ciSt 8 eredeti p61d&nyban (nyomtatott 6s digitdlis form&ban)
kSteles Tervez5 a Megrendel5 rendelkez6s6re bocs .tani.

3. Teljesit6s helye: 6800 H6dmez6v&s rhely, Kossuth t6r 1.
4. Megrendel5 r6sz rSI kapcsolattart6nak megjel5lt szem ly:

Mucsi L&szl6, telefon: 30/9153943
Tervez5 r sz6rSI kapcsolattart6nak megjelSIt szem ly:
Kov&cs Arp d, telefon: 06 20/937 3202

5. A Tervez5 az e szerzSd sben megnevezett feladatot elv&llalja, azt a tSle
elv&rhat6 legnagyobb szakmai gondoss&ggal v gzi el. A Tervez5 munk&j&t a
vonatkoz6 jogszab&lyi, szakmai elSir&sok 6s a Megrendel5 utas|t sainak
figyelembev6tel6vel v6gzi.

6. Megrendel5 jogosult a tervez6si munk t figyelemmel k[s rni, a tervez s
szempontj&b61 jelentSs k rd sekben &ll&st foglalni. Amennyiben a Megrendel5
r sz6rSI az e szerzSd sben foglaltakt61 elt6rS, vagy  jabb megrendel sek
mer01nek fel, 13gy azt a Felek jelen szerz6d s Jr&sos mSdosit .s .val, illetve
kel5n meg&llapod&s form j ban rendezik.

7. Felek a teljes[t si hat ridSt a kSvetkezSkben hat rozz&k meg:
Az enged61yes terv elk6szft s6nek hat&rideje: 2009. m&jus 15.
A kiviteli terv elk szit s nek hat&rideje:2009, augusztus 31.

8. Megrendel5 a jelen szerzSd6sben rSgzitett feladat ell t&sd rt az al bbi
v llalkoz6i dijat fizeti meg Tervez5 r sz re: nett6 20.400.000,- Ft, azaz
heszmilliS-n gysz zezer Ft + AFA. A ki llitott sz&ml t a Megrendel5 30 banki
napon bel(ll fizeti meg. A v llalkoz6i dijmegfizet6s6nek m6dja banki  tutal s.



9. Amennyiben a Tervez6 a hatArid6t elmulasztja, nem vagy csak r6szben
teljesit, brutt6 100.000,-Ft  sszegiJ k6tb6rt kSteles megfizetni Megrendel6
r6sz6re minden k sedelmes nap utAn. A k6tb6r az elmulasztott hatArid6t
k vet6 napon, naponta esed6kes. A k6tb6r megfizet6se a Tervez6t nero
mentesiti a szerz6d6ses k6telezetts6g teljesit6se a161. Felek megAIlapodnak
abban, hogy a k sedelmi kStb6r 5sszege egyi3ttesen nem haladhatja meg a
brutt6 vAIlalkoz6i dij 20 % -At.
Nemteljesit6s eset6re a felek a brutt6 vAIlalkoz6i dij 30 %-At hatArozzAk meg
k6tb6rk6nt. A k6sedelmi kStb6r helyett a nero teljesit6s miatti k6tb r azon a
napon vAlik esed6kess6, amikor a Megrendel6 6rdekmtllAs miatt elMI jelen
szerz6d6st61, vagy a Tervez6nek felr6hat6 okb61 felmondja azt.
Ha a Tervez6 hibAs teljesit6se eset6n a Megrendel6 kijavitAst k6r, akkor a
kijavitott tervdokumentAci6 AtadAsAig a Megrendel6 a meg ki nem fizetett
vAIlalkoz6i d|jat visszatarthatja.
Hib .s teljeslt6s eset6n a kStb6r m6rt6ke elt6r6en alakul att61 f0gg6en, hogy a
Megrendel6 elAII a szerz6d6st61 vagy szavatossAgi ig6nnyel el. EIAIIAs eset6n
a Tervez6 a teljes brutt6 tervez6si dij 20 %-Anak megfelel6 m6rt6kLi kStb6r
fizet s6re kSteles, mely 8sszeg az elAIIAsi nyilatkozat kelt6nek napjAn
esed6kes.

10.Szavatoss gi ig6ny 6rv nyesit6se eset6n a k6tb6r 6sszege a brutt6
vAIlalkozAsi dij 15 %-a azzal, hogy a Megrendel6 az ezt meghalad6 kArAt
6rv6nyesiti a tervez6vel szemben.

I"I.A Tervez6 jogszavatossAgot vMlal a jelen szerz6d6s keret6ben szolgAItatott
tervek vonatkozAsAban, szavatolja, hogy harmadik szem61ynek nincs olyan
joga, mely a Megrendel6t a tervek szabad felhasznMAsAban akadMyoznA.

12. A  Tervez6  k6teles  lefolytatni  a  sziJks6ges  szakhat6sAgi  6s
k6zmLiegyeztet6seket, egyezteta Kultur .lis OrSks6gv6delmi Hivatallal, mint
6pit6si hat6sAggal, el6zetes nyilatkozatukat ill. AIIAsfoglalAsukat beszerzi,
folyamatosan tAj6koztatja Megrendel6t a tervez6s AIIAsAr61.
Felek megAIlapodnak, hogy a dokumentAci6 6pit si enged61y celjAra t6rt n6
benyQjtAsa Tervez6 feladatAt k pezi.

13.A Felek jelen szerz6d s teljes|tese sorAn egy0ttmLlkSdnek. Amennyiben a
felek bArmilyen kOralm nyr61 tudomAst szereznek, mely a jelen szerz6d sben
r6gzitett,  illetve  azzal  5sszefi3gg6  feladatokat  bArmilyen  m rt kben
befolyAsolhatjAk, azt halad ktalanul kStelesek a mAsik f611el kSzSIni.
A tervez6 kijelenti 6s szavatolja, hogy rendelkezik a jelen szerz6d sben
r gz|tett  feladatok  ellAtAsAhoz  sz0ks ges  szakk pesit ssel,  hat6sAgi
enged61yekkel  s szakmai gyakorlattal.

14.Amennyiben a Megrendel6 elAII a szerz6d st61, a mar rendelkez sere
bocsAtott dokumentAci6k a Megrendel6 tulajdonAban maradnak azzal, hogy a
v&llalkoz6i dij k szelts ggel ar&nyos r sze Tervez6t megilleti.

15.A jelen szerz6d6s keret6ben elk szitett tervdokumentAci6 a 71"ervez6 szellemi
term6ke  s szerz6i jogi v6delmet 61vez. A dokumentAci6ba foglalt meszaki
megoldAsokat csak a jelen szerz6d sben meghat&rozott helyre  s c lra, a
szerz6d6sben meghatArozottak megval6sit sa  rdekeben hasznAIhatja fel.

16.A Tervez6 jelen szerz6d st csak a Megrendel6 st lyos szerz6d sszegese
eset6n mondhatja fel.
Felek k61cs nSsen tSrekednek arra, hogy az esetleges vitAs k6rd seiket
bekes  ton, tArgyalAsok reven rendezz k.



A jelen szerz6d6sben nem szab&lyozott k rd6sekben a Ptk. 6s a vonatkoz6
szakir&ny  jogszab&lyi rendelkez6seket kell alkalmazni.
Abban az esetben, ha a felek vit&s (Jgyeiket egym&ssal rendezni nem tudj&k,

gy - a hat&skSrt61 fi gg6en - al&vetik magukat a H6dmez6v s&rhelyi V&rosi
B[r6s g kiz r61agos illet6kess6g6nek.
A felek meg llapodnak, hogy jelen szerz6d s csak ir&sban, mindk6t f61 Altal
cegszeraen alAirt okirattal m6dosithat6.

A jelen szerzSd6st a szerz6d6 felek elolvas s, 6rtelmez6s 6s meg6rt6s ut&n, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t j6v hagy61ag alAirt&k.

H6dmez6v s rhely, 2009. m&jus 04.

Tervez6
UlLandscapeArchilecls Eft,

111"1 Budapest, Kende u, 6.

Ad6sz,: 14150407.2.45


