TERVEZESI

SZERZODES

amely létrejöttegyrészrőlPápa Város Onkormányzata (székhelye:
8500 Pápa, Fő u. l2.,
képviseletében:
Dr. Kovács Zo|tánpolgármester,bankszám|aszéttt:
oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
I 1748045- I 54294| 0; adőszám:I 54294 102l 9) a továbbiakban,mint Megrendelő,
másrészről
a VIADUKT ÉpítőipariTewező,KereskedelmiésSzolgáltató Kft. (Székhelye:
9024 Győr, Baross G. u. 6|-63., képviselője:Kovacsics Zo|tÍn és ifi. Kovács Tamás
ügyvezető; cégsegyzékszáma:
Cg. 08-09-001712;bankszámlaszám:ll608004-0088640008000000'adőszétm:
|0456787-2-08)
a továbbiakban,
mint Tervező között az alulírotthelyen
ésnapon,aza|ábbifeltételek
szerint:
l.

Megrendelő,mint ajanlatkérőa közbeszerzésekrőlsző|ő 2003.éviCXXIX. törvény(a
továbbiakban:Kbt.) 4. részealapjánegyszerűközbeszeruésieljárást (a továbbiakban:
kozbeszerzésieljárás) folytatott le' Megrendelő a kÓzbeszerzésieljarás targyát és
mennyiségét
az aján|atifelhívás2. pontjábanhatároztameg. A beszerzéstárgya és
mennyisége:
Tókert utca _ Szabadságutca _ Gróf útfejlesztésének
tervezése.

2.

Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta'
egymássalösszevetette,ésdöntését
2008.novemberl3. napjánkihirdette.Megrendelő
közbeszerzésieljárásbanhozott döntéseszerint a közbeszerzésie|járásbana nyertes
ajrínlattevő
Tervező lett.

a
J.

Megrendelőmegrendeli,Tervezőpedigelvállaljaa szerződés
pont
tÍtrgyátképező,1.
szerinti engedélyezési
ós kiviteli tervek elkészítését
a szükségesegyeáetések
lefolytatásával, az Úr 24,20|:2004 (Közutak Tervezése)szabvány, az aján|ati
felhívás,a dokumentáciő,aközbeszerzésieljárássalkapcsolatosokiratok,illetőleg a
je|enszerződéshez
kapcsolódóegyébmellékletek
tartalmaszerint'

4.

Tewező kötelezettséget
vállal arra,hogy Megrendelőszámáraa jelen szerződésben
meghatározotttervezésitevékenységet
saját költségéne|végzi,A tervezésiterületről
digitális geodéziai felmérésés tervezésitérkép'a kiviteli tervekhez árazat|art
költségvetési
kiíráskészül.

5.

Tewező kijelenti, illetve kötelezettségetvállal arra, hogy a jelen szerződést,annak
mellékleteivelés a kapcsolódó iratokkal együtt teljes könien megvizsgálta,
jogilag
hiánytalanulelolvastaés megértette,
azt korlátozásnélküljelen aláírásáva|
kötelezőnekismeriel.

6.

Tewezó köteles a tervezésitevékenysé
g tátgyáta szerződésben
ésa jogszabályokban,
valamint a Megrendelő által meghatározotttartalommalés pé|dányszámmal
2009.
február 20.ig Megrendelőnekátadni.
a. Engedélyezési-kivitelezési
terv:szükséglet
szerint

7.

Felek megállapodnakabban,hogy tervezőtnemterhelifelelősségazokérta károkért,
amelyekabból származnak,hogy a tervdokumentációátadásaésa kivitelezésközötti
időben abeÍervezett
anyagokésberendezések
forgalmazásamegszűnt.

8.

Tervező a szerzódéstárgyátképezőműszakiterveketésdokumentációta hatályosés
érvényes
Magyar Nemzeti Szabványokbanmegfoga|mazott
előírásokszerintkészítiel'

)-,*,u

9.

Az érintett meglévő közművek adatait teruező a hivatalos vagy üzemeltetői
közműnyilvántartás szerint veszi figyelembe. A nyilvántartástól való eltéréseketa
felek nem tekintik tervhibának, annak műszaki és pénzügyi következményeit a
Tewező nem viseli.

10.

T ervező j ogosult az előtelj esítésre.

11.

Vállalkozó szerződéseskötelezettségéta közvetlen átadáson kívül a terviratok postai
feladásával is teljesítheti.Az átadáshelye a megrendelő szél<hána.

12.

Ha a tervezésimunka bármely, aTervező terhérenem róható okból nem folytathatő, a
T ervezőt megi lleti az e|á||ásbejelentéséi g v égzettmunka ellenértéke.

13.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződésa|apján szállított tervdokumentációban
foglaltak a tervező szellemi tulajdonát képezik, ezért megrendelő azt csak a
szerződésbenmeghatározottcélrajogosult felhasználni.

14.

Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződés módosítására közös
megegyezéssel,
kizárólag a Kbt'-ben foglalt feltételekmaradéktalanteljesüléseesetén
van mód.

15.

Ha Megrendelő a tervezési feladat utólagos módosítását kezdeményezi, Vagy
utólagosan, késve közöl tervezésiadatokat' akkor Tervező jogosult a szerződésközös
megegy ezéssel történő módo sításátkezdeményezni.

16.

Minden, a jelen szerződéshezésaz azt mege|óző közbeszerzési eljaráshoz kapcsolódó
dokumentációt és egyéb okiratot a Tervező szerzodéskötéstmegelőzően saját
felelősségéreellenőrzött. Erre tekintettel a dokumentáció, illető|eg az egyéb okiratok
esetleges hibájára vagy hianyosságára való hivatkozással a későbbiek során
szerződésmódosításnem kezdeményezhető.

17.

Tervezőt a jelen szerződésben meghatározott feladatok hibátlan és hianytalan
teljesítéséért
összesen 3.100.000,. Ft + 20 % ÁFA, azaz Hárommillió.egyszázezer
forint + 20 oÁ á|ta|ános forgalmi adó összegű tervezési díj illeti meg. Ennek
megfelelően a tervezésidíj teljes bruttó összege: 3.720.000'- Ft, azaz Hárommillió.
hétszázhúszezer forint.

18.

A teljesítésigazolásalapján kiállított szÍnrúánszereplő tervezési díj összegét a
Megrendelő Tewező 11608004-00886400-08000000
számű bankszámlájára 30 napon
belül átutalja.

19.

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

20.

Amennyiben a fenti határidő tekintetébenTervező számára felróható módon 30
(harminc) napot meghaladó késedelembe esik, úgy azt felek olyan fokú
szerződésszegésnektekintik' amely alapján Megrendelő egyoldalúan gyakorolhatja
elállási jogát. Ez esetbenMegrendelő a teljes tervezésidíj 30 (harminc)%-árajogosult
meghiúsulásikötbérként.

2r.

is jogosult.
Megrendelő a kcitbértmeghaladó kárának érvényesítésére

22.

Megrendelő a20, pont szerinti eljarásrajogosult, ha Tervező ellen csőd-, felszámolási
vagy végelszámolásieljárás indul;
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23.

megfelelően
Megrendelő fizetésikésedelmeeseténTet"lezoa Kbt. rendelkezéseinek
jogosult azonna|ibeszedésimegbízástbenyújtani,illetőleg a Ptk. szerinti késedelmi
kamatotkövetelni.

24.

A jelen szerződésselkapcsolatos bármilyen kérdésbena felek írásban tesznek
levélútján.
nyilatkozatotegymásnak,ajanlott,tértivevényes

25.

Felek az esetlegesjogvitáikat elsődlegesenbékésúton,tárgyalásokútjankívánjak
rendezés
nemvezetett
rendezni,s csupánakkorfordulnakbírósághoz,haatárgyalásos
eredményre.

26.

Amennyiben a tángyalásokazok kezdeményezésétől
számított30 (harminc)napon
belül nem vezetnek eredményre,úgy felek alávetik magukat a pertárgy értékétől
ftiggőena Pápai Varosi Bíróságkizrírólagosilletékességének.

27.

A jelen szerződésbennem szabá|yozottkérdésekben
a Kbt', a Ptk., az |999' évi
jogról,
Lxxvl. Törvény a szerzői
valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok
rendelkezé
sei az irrínyadók.

28.

Jelen megállapodásta felek képviselői elolvasás és közös értelmezés
utiín,mint
kinyilvrínított
akaratukkalmindenben megegyezőt,j őv áhagyő|ag a|áírták.
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Pápa,2008.november13.
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Megrendelő,
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Ellenjeryzem:
Pápa'2008.november13.

Dr. BékMária
Kanozsainé
jegyző
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Tervező

