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amely létrejött egyrészrő| Pápa Város onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fo u. 12.,
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tán polgármester, banksziím|aszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
| |7 48045 -| 54294|0; adószám: I 5 4294|021 9) a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről a VIADUKT Építőipari Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhelye:
9024 Gyór, Baross G. u. 6|-63, képviselője: Kovacsics Zo|tán és ifi. Kovács Tamás
igyvezetó; cégsegyzékszáma: Cg. 08-09-001712; bankszámlaszám.' 11608004-00886400-
08000000' adószrím: 10456787-2-08) a továbbiakban, mint Tewező között az alulírott helyen
és napon, aza|ábbi feltételek szerint:

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. t<irvény (a
továbbiakban: Kbt.) 4, része a|apján egyszení kozbeszerzési eljárást (a továbbiakban:
közbeszerzési eljrírás) folytatott le. Megrendelő a kÓzbeszerzési eljárás tárgyát és
mennyiségét az aján|ati felhívás 2. pontjábm határozta meg. A beszerzés targya és
mennyisége: Pdpa, Korvín utca parkoló és körforgalom tervezése.

Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgá|ta,
egymással összevetette, és döntését 2008. november 13. napján kihirdette. Megrendelő
kilzbeszerzési eljrírásban hozott döntése szerint a kÓzbeszeruési e|jaúsban a nyertes
aj rínlattevő Tervező lett.

Megrendelő megrendeli, Tervező pedig elvállalja a szerződés tárgyát képező,l. pont
szerinti engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését a szükséges egyeáetések
lefolytatásával, az ŰT 2-1,201:2004 (Közutak Tervezése) szabvány, az ajánlati
felhívás, a dokumentáciő, a közbeszetzési e|járással kapcsolatos okiratok, illetőleg a
jelen szerződéshez kapcsolódó egyéb mellékletek tartalma szerint.

4. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő számára a jelen szerződésben
meghatÍtrozotítewezési tevékenységet saját költségén e|végzi, A tervezési területről
digitális geodéziai felmérés és tervezési térkép, a kiviteli tervekhez árazat|an
költségvetési kiírás készül.

5. Tervező kijelenti, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződést, annak
mellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal együtt teljes könien megvizsgálta,
hianytalanul elolvasta és megértette, azt kor|átozás nélkül jelen aláírásával jogilag
kötelezőnek ismeri el' \

Tervező köteles a tervezési tevékenysé g tárgyát a szerzódésben és a jogszabályokban,
valamint a Megrendelő által meghatátozott tartalommal és pé|dányszámmal 2009.
február 20.ig Megrendelőnek átadni.

a. Engedélyezési-kivitelezési terv: szükséglet szerint

Felek megállapodnak abban, hogy tervezőt nem terheli felelősség azokért a károkért,
amelyek abból származnak, hogy a tervdokumentáció átadása és a kivitelezés közötti
időben abetervezett anyagok és berendezések forgalmazása megszűnt.

Tervező a szerződés trírgyát képező műszaki terveket és dokumentációt a hatályos és
érvényes Magyar Nemzeti Szabványokban megfoga|mazott előírások szerint készíti el.
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9. Az érintett meglévő közművek adatait tervező a hivatalos vagy üzemeltetői
közmiinyilviíntartás szerint veszi figyelembe. A nyilvántartástól való eltéréseket a
felek nem tekintik tervhibának, annak műszaki és pénzügyi következményeit a
Tervező nem viseli.

T ew ezó jogosult az előtelj esítésre.

Vállalkozó szerződéses kötelezettségét a közvetlen átadáson kívül a terviratok postai
feladásával is teljesítheti' Az átadás helye a megrendelő székháza.

Haatewezési munka bármely, aTewező terhére nem róható okból nem folytatható, a
T erv ezót me gi l l eti az e|á||ás b ej el enté s é i g v é gzett munka e l l enértéke.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés alapjan szállított tervdokumentációban
foglaltak a tervezó szellemi tulajdonát képezik' ezért megrendelő azt csak a
szerződésben meghatározott célra jogosult felhasználni.

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

Ha Megrendelti a tervezési feladat utólagos módosítását kezdeményezi, vagy
utólagosan, késve közöl tervezési adatokat, akkor Tewezójogosult a szerződés közös
mege gy ezéssel ttirténő módo sítását kezdeményezni.

Minden, a jelen szerződéshez és az azt megelőző kozbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó
dokumentációt és egyéb okiratot a Tervező szerződéskötést megelőzően saját
felelősségére ellenőrzött. Erre tekintettel a dokumentáciő, illetőleg az egyéb okiratok
esetleges hibájara vagy hiányosságára való hivatkozással a későbbiek során
szerződésmódosítás nem kezdeményezhető.

Tewezot a jelen szerződésben meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan
teljesítéséért összesen 2.500.000,. Ft + 20 y, ApA, azazKettőmillió.ötszázezer forint
+ 20 % általános forgalmi adó összegű tervezési díj illeti meg. Ennek megfelelően a
tervezési díj teljes bruttó összege: 3.000.000'- Ft, azaz Hárommillió forint.

A teljesítésigazolás a|apján kiállított szám|án szereplő tervezési díj összegét a
Megrendelő Tervező 11608004.00886400.08000000 számű bankszámlájálra 30 napon
belül átutalja.

Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Tervezó aján|atában foglalt
teljesítési határidőt Tervező késedelmesen teljesíti, úgy naponta a jegybanki
alapkamatnak megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni naptári napi késedelmi
kötbérként.

Amennyiben a fenti határidő tekintetében Tervező számára felróható módon 30
(harminc) napot meghaladó késedelembe esik, úgy azt felek olyan fokú
szerződésszegésnek tekintik, amely alapján Megrendelő egyoldalúan gyakorolhatja
elríllási jogát. Ez esetben Megrendelő a teljes tervezési díj 30 (harminc) %-ára jogosult
meghiúsulási kötbérként.

Megrendelő a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult.

Megrendelő a20. pont szerinti eljarásra jogosult, ha Tervező ellen csőd-, felszámolási
vagy végelszámolási eljárás indul;

Megrendeló ftzetési késedelme esetén Tewező a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően
jogosult azowta|i beszedési megbízást benyújtani, illetőleg a Ptk. szerinti késedelmi
kamatot követelni.
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A jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen kérdésben a felek írásban tesznek
nyilatkozatot egymásnak, aj anlott, tértivevényes levél úÜ'ín.

Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útjan kívrínjak
rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz,haatargyalásos rendezés nem vezetett
eredményre.

Amennyiben a tátrgyalások azok kezdeményezésétő| számított 30 (harminc) napon
belül nem vezetnek eredményre, úgy felek alávetik magukat a pertárgy értékétől
fiiggően a Pápai Varosi Bíróság kizrírólagos illetékességének.

A jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az 1999. évi
Lxxu. Törvény a szerzói jogról, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok
rendelkezései az iranyadók.

Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés utrín, mint
kinyilvánított akaratúkal mindenben megegy ezőt, jőv éútagy ó|ag a|áírták.

Pérya, 2008. november 1 3.
VIADUKT
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Pápa, 2008. november l 3.

Jz-t eQ^-__t-"rr """"
Kanozsainé or. Pft< Mríria

jegyző

. -3 -


