
TERrrEZESI SZERZŐOÉS

amely létrejött egyrészről Pápa Yáros Önkormányzata (székhelye: 8500 Pfuu,Fő u. 12., képvisele-
tében: Dr. Áldozó Tamás polgrármestel bankszámlaszám: OTP Bank nt, rapai Fiókja nlqso+s-
I 5429410-10270008 ; adőszám: 15 429 41021 9) a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről az Archigeo Bt. (Székhelye: Budapest, Üllői út 11-13.; képviselője: Kaló Judit Berna-
dett; cégjegyzékszátma: Cg,01-06-412869; balkszámlaszám: 10103104-01559322-00000003; adó-
szám: 28562832-2-43) a továbbiakban, mint Tervező között az aluIkott helyen és napon, az alábbi
feltételek szerint:

1. Megrendelő, mint qanlatkérő aközbeszerzésekről szőIó 2003. évi CXXIX, törvóny (a továb-
biakban: Kbt.) 252.§. (1) bek, e) pont alapjánhirdetménynélküli tárgyalásos közbeszerzósi el-
jarást (a továbbiakban: közbeszerzési eljarás) folytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljárás
téngyát és mennyiséget az ajánlatételi felhívás 4, pontjában határoztameg,

A beszerzés tárgya és mennyisége: Pápai Esterhózy kastély komplex, környezetbarát üzemel-
tetését lehetővé tevő turiszíikai célű rehabilitációja és csalódbarát szolgáltatásokkal történő
fejlesztése - tervezési munkúk, tervezői művezetések.

Megrendelőközbeszerzési eljárásbanhozott döntése szerint aközbeszerzési e.jarásban a nyer-
tes ajánlattevő Tervező lett.

Megrendelő megrendeli, Tervező pedig elvállalja a szerződés tárgyát ké,pező, 2, pont szerinti
tervek elkészítését a Megrendelővel közösen megállapított műszaki tartalommal és teljesítési
határidővel,

A tervezési tenilet: Pfua, Várkastély, hrsz: I;2;3.

A tervdokumenüíció az alábbi munkarész eket tartalmazza:

o 1. sz. melléklet szerinti részeket.

Tervező a tervezési feladat elvégzésénél a hatáIyos műszaki tartalmí követelményeket és az
engedélyezési eljárások szabáIyait megállapítő jogszabályokban foglaltakon tul köteles figye-
lembe venni

. a Közép-dunantúli Operatív Program keretén belül a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
KDOP-2009-2.1.IlA - Kiemelt vonzerők fejlesztése páIyár;ati felhívásban előírt tartalmi
elemeket,

. a,,Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításéútoz 2a07" és a ,,Segédlet a köz-
szolgáItatások egyenlő esélyri hozzáférésének megteremtéséhez, komplex akadálymen-
tesítós 2009" című kiadványokban előírt tartalmi elemeket.

A dokumentáció 4 nyomtatott és egy digitális (PDF formátumú) példányban kerül átadásra.
Továbbá a vállalási díj tartalmazza a kiviteli tervek jóváhagyásához szükséges legfeljebb 3
példány előállításan ú< dt1 át,

A folsorolt munkarészek elkészítésének tervezési díja:

)

3,

4,

5,

6.

7,

8.

9.

Pápa, Esterházy-kastéIy műemlék épület belsőépítészeti

XrlZSY,:

kiüteli tervezési munkái:
l2.800.000,- Ft
3.200.000.- Ft

Osszesen: 16.000.000,_ Ft



Pápa, Esterházy-kastéIy műemlék épület építészeti

Ár1^zsot

kiviteli tervezési munkái:
4.000.000,- Ft
1.000 000 - Ft

Osszesen:

Tervezői művezetések:

5.000.000,- Ft

12,480,000,- Ft
Ár,R zs .120.000.-
Usszesen: 15.600.000.- Ft

10. Vállalt tervezési hatánídő:

. Pápa, Esterházy-kastély műemlék épület belsőépítészeti kiviteli tervezési munkái:

o Kiviteli tervek elkészítése:201I. november 30.

. Pápa, Esterházy-kastély műemlék épület építészeti kiviteli tervezési munkái:

o Kiviteli tervek elkészítése:20IL november 30,

o Teryezői művezetések:

o kivitelezés időtartarla alatt

11. A szerződés aláírásával egyidejűleg Megrendelő kijelenti, hogy rendelkezik a kötelezettség-
vállalás telj esítésére szo lgáló p énzügyi forráss al,

12. Megrendelő a szerződésben szereplő szolgáltatás megvalósításának részbeni ftnanszírozásána
a Közép-dunantuli Operatív Program keretén belül a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KDOP-
2009-2.1,1lA- Kiemelt vonzerők fejlesztése páIyázatí felhívásra pályazatot nyujtott be. (A
páIyánat kódj a: KD OP-2. 1, I l A-09 -2f -2 0 1 0 -00 02)

13. A tervezési díjat Megrendelő a teljesítésigazolást követően az adőzás rendjéről szótó 2003,
évi XCil. törvény 36lA, §-ban eLőírt ígazolás benyujtását követően 30 napon belül a 10. pont-
ban szereplő ütemezés figyelembe vételével áúutaltla, Teljesítésigazolásra Molnar István osz-
táIyvezetőjogosult,

1 4, T ew ező bankszáml aszáma: 1 0 1 03 1 04-0 I 5 59322-00000003

15. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Tervező qánlatában foglalt teljesítési
határídőt Tervező késedelmesen teljesíti, úgy naponta a munkarészenkénti bruttó tervezési díj
I %-anok. megfelelő késedelmi kötbért köteles ftzetninaptátrt napi késedelmi kötbérként.

16, Amennyiben a fenti határídő tekintetében Tervező számára felróható módon munkarészenként
30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik, így azt felek olyan fotrcu szerződésszegés-
nek tekintik, amely alapján Megrendelő egyoldalúan gyakoroIhatla elállási jogát. Ez esetben
Megrendelő a 30 napot meghaladó kósedelembe esett munkarész bruttó tervezési díjanak 30
(harminc) oÁ- fu a j o gosult me ghiúsulási kötbérként,

17 . Megrendelő fizetési kósedelme esetén Tewező a Kbt, rendelkezéseinek megfelelően jogosult
azonnali beszedési megbízást benyújtani, illetőleg a Ptk. szerinti késedelmi kamatot követelni.

18. Felek megállapodnak abban, hogy Tervezőt nem terheli felelösség azokért a károkért, ame-
lyek abból szérmaznak, hogy a tervdokumentáció átadása és a kivitelezés közötti időben a be-
tervezett anyagok, berendezések kereskedelmi forgalmazása megszűnt,

19, Tervezö szavatol azért, hogy a terveken harmadik személlmek nincs olyan joga, amely a Meg-
rendelő felhasználói jogát, vagyis a terv kivitelezését akadályoznávagy korlátozná,



20,

2I.

r
I

I
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22.

zJ.

Megrendelő elismeri, hogy a részére átadoű tervdokumentáció Tervező szellemi terméke,
azon aTervező szerzőíjoga fennáll, Megrendelő a Tervező írrásbeli hozzqárulása nélkül nem
módo s íthatj a a rendelkezésére bocs átott terveket.

Felek tudomással bímak arról, hogy a jelen szerződés módosításara közös megegyezéssel,
kízfuőIag a Kbt,-ben foglalt feltételek maradéktalan teljesülése esetén van mód.

Ha Megrendelő a tervezési feladat utólagos módosítását kezdeményezl, vagy utólagosan, kés-
ve közöl tervezési adatokat, akkor Tervezőjogosult aszerződés közös megegyezéssel történő
módosítását kezdeményezni,

Abban az esetben, ha a tervezési munka a Tervező terhére nem róható bármely okból nem
foly.tatható, Megrendelő az elvégzett munka ellenértékét köteles megfizetni,

Tervező j o gosult előszállításra,

Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, targyalások útján kívanják rendezni, s
csupán akkor fordulnak bírósághoz,ha atargyalásos rerrdezés nem vezetett eredményre,

Amennyiben atásgyalások azok kezdeményezésétől számított 30 (harminc) napon belül nem
vezetnek eredményre, úgy felek alávetik magukat a pertátrgy értékétől fiiggően aPátpai Városi
Bíróság kizrirólagos illetékességének.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt,, a Ptk., az 1999. óvi LXXVL Tör-
vény a szerzőíjogról, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései azírányadők,

Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított
akaratrrkkal mindenben megegyezőt, jőv áhagyólag aLűrták.

Pápa,2011, október 10,
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