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TERVEZÉS| SZERzoDÉs

ame|y |étrejött egyrészrőt a Mezei Építész Műhe|y Bt. (8500 Pápa, Eötvös u. 24. Cg. szám:
19-06-508624 Adószám: 26461780-3-19) képvise|etében Mezei László üz|etvezető és
Timpanon Építésziroda képvise|etében Németh Csaba egyéni vá||a|kozó (85oo Pápa,
Rákóczi u. 26. Adószám: 62476975-2.39) (továbbiakban Tervezők) másrészt Pápa Város
tnkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 12.) (továbbiakban Megrende|ő) közott az a|ábbi
fe|téte|ek kikötéséve| és e|fog ad ása me| |ett:

1' Megrende|ő, mint aján|atkérő a közbeszezésekró| szó|ó 2003. évi CXXIX. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 125.s. (2) bek. b) pont a|apján hirdetmény né|küli tárgyalásos
közbeszezési e|járást (a továbbiakban: közbeszezési e|járás) fo|ytatott |e. Megrende|ő
a közbeszerzési e|járás tárgyát és mennyiségét az ajánlati fe|hívás 4. pontjában
határozta meg.

A beszezés tárgya és mennyisége: Pápa, Fő u. 5.7.9. szám
rekonstru kciója építési kivitelezési tervei nek el készítése.

Megrende|ő közbeszezési e|járásban hozott döntése szerint
e|járásban a nyertes aján|attevók Tervezők |ettek.
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4. Megrende|ő megrende|i, Tervezók pedig e|vá|lalják a szeződés tárgyát képező, 2. pont

szerinti kivite|ezési tervek e|készítését a Megrende|óve| közösen megá||apított műszaki
tartalomma| és te|jesítési határidőve|.

A tervezési terület: Fő utca 5-7-9. szám 66. hrsz.

A tervdokumentáció az épü|etek rekonstrukciójára készített építési engedé|yezési
tervdokumentációban fog|a|t tarta|om szerint készül. A tervdokumentáció tarta|ma az
építőipari kivite|ezési tevékenységrő|, az építési nap|óró| és a kivite|ezési
dokumentáció tarta|máró| szó|ó 29ol2o07. (X.31.) Korm. rende|etben előírtak szerint
kerü| összeá||ításra.

A dokumentáció 10 pé|dányban kerül átadásra. További több|etpé|dány igénye esetén
Meg rende|ő az e|őá||ítás dokum entá|ási költségeit köteles megtéríten i.

A tervezési fe|adatnak nem része a szerződés tárgyával eset|egesen osszefüggó
hatásvizsgá|atok, hatástanulmányok eIkészítése, régészeti, kutatási feIadatok
elvégzése.

A fe|sorolt munkarészek e|készítésének tervezési díja:

26125 000,- Ft

6 53í 250.. Ft
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6.
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összesen: 32 656 250,- Ft

10. Vál|alt tervezési határidő: 2009. október 31.

11. A szerzódés aláírásáva| egyidejűleg Megrendelő kije|enti, hogy rende|kezik a
köte|ezettségválla|ás te|jesítésére szo|gá|ó pénzügyi forrássa|'
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Megrende|ő a szerződésben szerep|ő szo|gá|tatás megva|ósításának finanszírozására
a Kozép-Dunántú|i Regioná|is Fej|esztési Tanács KDOP-2007-3.1'1lA - Te|epü|és
(al)központok kia|akítása és értékmegőrző rehabi|itációja c' kétfordulós pá|yázatot
nyújtott be. Kifizetést a benyújtott pá|yázahában szerep|ő ütemezés szerint tud
te|jesíteni.

A tervezési díjat Megrende|ő a te|jesÍtésigazo|ást követóen az adőzás rendjérő| szó|ó
2003, éviXCl|. törvény 36/A $-ban e|őírt igazo|ás benyújtását követóen 30 napon be|Ü|
a 12' pontban szerep|ő Ütemezés figye|embe véte|éve| átuta|ja' Teljesítésigazo|ásra
Németh Tamás osztá|yvezető jogosult.

Tervezők a vá||a|t fe|adatokat egymás között megosztják, azok te|jesítéséért
együttesen fe|e|nek. Megrende|ő e|fogadja, hogy tervezők a megosztott feladatok
arányában nyújtanak be szám|át'

Tervezők bankszámIaszáma:

Mezei Építész Műhe|y Bt. . . ' . . . . . . . . . . . . ' . . .  Budapest Bank 10101054-57051goo-o,tooooo2

Németh Csaba ...'. Kinizsi Bank73200196-11273712

Szeződő fe|ek megá||apodnak, hogy amennyiben a Tervezők aján|atában fog|a|t
teljesítési határidőt Tervezők késede|mesen te|jesítik, úgy naponta a jegybanki
alapkamatnak megfe|e|ő késede|mi kötbért köte|esek fizetni naptári napi késede|mi
kötbérként.

Amennyiben a fenti határidó tekintetében Tervezők számukra felróható módon 30
(harminc) napot megha|adó késede|embe esnek, úgy aA fe|ek o|yan fokú
szeződésszegésnek tekintik, ame|y a|apján Megrende|ő egyo|da|úan gyakoro|hatja
elá||ásijogát. Ez esetben Megrende|ő a te|jes tervezési díj 30 (harminc) o/o-árajogosu|t
meghiúsu|ási kötbérként.

Megrende|ó fizetési késede|me esetén Tervezők a Kbt. rende|kezéseinek megfe|e|ően
jogosu|tak azonna|i beszedési megbízást benyújtani, i||ető|eg a Ptk' szerinti késedelmi
kamatot követe|ni.

Felek megá||apodnak abban, hogy Tervezőket nem terhe|i fe|e|ősség azokért a
károkért, ame|yek abbó| származnak, hogy a tervdokumentáció átadása és a
kivite|ezés közötti időben a betervezett anyagok, berendezések kereskede|mi
t or ga|mazása m e g szű nt.

Tervezők szavato|nak azérL, hogy a terveken harmadik szemé|ynek nincs o|yan joga,
ame|y a Megrende|ő felhaszná|ói jogát, vagyis a terv kivitelezését akadá|yozná vagy
kor|átozná.

Megrende|ő e|ismeri, hogy a részére átadott tervdokumentáció Tervezők sze||emi
terméke, azon a Tervezők szerzői joga fenná||' Megrende|ő a Tervezők írásbe|i
hozzfiáru|ása né|kü| nem módosíthatja a rende|kezésére bocsátott terveket.

Fe|ek tudomássa| bírnak arró|, hogy a je|en szerződés módosítására közos
megegyezésse|, kizáró|ag a Kbt.-ben fog|alt feltételek maradéktalan te|jesü|ése esetén
van mód.

Ha Megrende|ő a tervezési fe|adat utó|agos módosítását kezdeményezi, Vagy
utó|agosan, késve közöl tervezési adatokat, akkor Tervezők jogosu|tak a szerződés
közös megegyezésse| történő módosítását kezdeményezni.

Abban az esetben, ha a tervezési munka a Tervezők terhére nem róható bárme|y okbó|
nem fo|ytatható, Megrende|ő az e|végzett munka e||enértékét köte|es megfizetni'

Tervezők jogosultak e|őszál| ításra.
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Fe|ek az eset|eges jogvitáikat e|sőd|egesen békés úton, tárgya|ások útján kívánják
rendezni, s csupán akkor fordu|nak bírósághoz, ha a tárgya|ásos rendezés nem
vezetett eredményre.

Amennyiben a tárgya|ások azok kezdeményezésétő| számított 30 (harminc) napon
be|ü| nem vezetnek eredményre, úgy fe|ek a|ávetik magukat a pertárgy értékétó|
függően a Pápai Városi Bíróság kizáró|agos illetékességének.

A jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az 1999. évi
LXXV|. Torvény a szezói jogró|, va|amint a vonatkozó egyéb jogszabályok
rende|kezései az irányadók.

Je|en megá||apodást a fe|ek képviselői elo|vasás és kozös értelmezés után, mint
ki nyilván ított akaratukkaI m inden ben megeg y ezőt, jóváhagyó|ag a|á írták.

Pápa,2009. augusáus 10

Tervezók

Pápa Város Mezei
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