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TERVEZÉS| SZERZoDÉS

ame|y |étrejott egyrészrő| a Mezei Építész Műhe|y Bt. (8500 Pápa, Eötvös U' 24. Cg. szám:
19-06.508624 Adószám: 26461780.3.19) képvise|etében Mezei Lász|ó üz|etvezető és
Timpanon Építésziroda képviseletében 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) között az a|ábbi
feltéte|ek ki kötéséve| és e|Íogadása me| |ett:

1' Megrendelő, mint aján|atkérő a közbeszezésekrő| szó|ó 2003. évi CXX|X. tÖrvény (a
továbbiakban: Kbt.) 125's. (2) bek. b) pont a|apján hirdetmény né|kü|i tárgya|ásos
közbeszerzésieljárást (a továbbiakban: közbeszezésie|járás) fo|ytatott le. Megrende|ó
a közbeszezési e|járás tárgyát és mennyiségét az aján|ati fe|hívás 4. pontjában
határozta meg.

2. A beszezés tárgya és mennyisége: Fő tér közterület rehabilitáció kivite|ezési
tervei nek eI készítése.

3. Megrende|ő közbeszezési e|járásban hozott döntése szerint a közbeszerzési
e|járásban a nyertes aján|attevők Tervezők |ettek.

4. Megrende|ő megrendeli, Tervezők pedig e|válla|ják a szeződés tárgyát képező,2. pont
szerinti kivite|ezési tervek e|készítését a Megrende|őve| közösen megá||apított műszaki
tartalomma| és te|jesítési határidőve|.

5. A tervezési terü|et: Fő tér 6,7, 1011, 1al2, 10/3 hrsz. A kiviteli tervdokumentáció a
térrekonstrukció engedé|yezési tervei ben fog |a |t tarta|om szeri nt készü |.

6' A tervdokumentáció az a|ábbi munkarészeket tarta|mazza:
. útépítésikivite|ezésitervet,
. térburko|atok, térszintkorrekciók kivite|ezési tervét, rész|etralzait, utcabútorok,

köáéri építmények terveit, konszignációit,
. az érintett vizikozművek (víz, szennyvíz, csapadékvíz) kivite|ezési terveit,
o vi||amos energia e||átás kivite|ezési tervét,
. közvi|ágítás, díszvi|ágítás kivite|ezésitervét,
. szökőkút,vízfe|ü|etkivitelezésitervét,
. növénykiÜ|tetési tervet (növényfajok, fajták és fe|ü|etek megje|ölésével, tervezett

darabszámokkal).

Az egyes tervdokumentációk műszaki |eírásokat és árazat|an kö|tségvetés kiírásokat is
tartalmaznak.

7. A dokumentácii 10 pé|dányban kerÜ| átadásra. További több|etpé|dány igénye esetén
Meg rende| ő az e|őá||ítás dokume ntá lási kö|tségeit köte|es megtéríten i.

8. A tervezési fe|adatnak nem része a szeződés tárgyáva| eset|egesen összefüggő
hatásvizsgá|atok, hatástanulmányok eIkészítése, régészeti, kutatási feIadatok
e|végzése.
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9. A fe|soro|t munkarészek e|készítésének tervezési díja:

5 250 000, -Ft

Ára zs%: t gtz soo.. rt
összesen: 6 562 500,- Ft

Vállalt tervezési határidő: 2009. október 3í.

A szeződés a|áírásáva| egyidejűleg Megrende|ó kije|enti, hogy rende|kezik a
köte|ezettségvá||alás teljesítésére szo|gá|ó pénzügyi forrássa|.

Meg rende|ő a szeződésben szerep|ő szo|g á |tatás megva|ósításának fi nanszír ozásár a
a Közép-DunántÚ|i Regioná|is Fejlesztési Tanács KDOP-2007-3.1.1lA - Te|epü|és
(al)központok kialakítása és értékmegőző rehabi|itációja c. kétfordu|ós pá|yázatot
nyújtott be. Kifizetést a benyújtott pályázatában szerep|ő ütemezés szerint tud
te|jesíteni.

A tervezési díjat Megrende|ő a teljesítésigazo|ást követően az adőzás rendjéről szó|ó
2003. éviXCll. törvény 36/A $.ban e|őírt igazo|ás benyújtását követően 30 napon belÜ|
a 12' pontban szerep|ő Ütemezés figye|embe véte|éve| átuta|ja. Te|jesítésigazolásra
Németh Tamás osztá|yvezető jogosu|t.

Tervezők a vá||a|t feladatokat egymás között
egyÜttesen fe|elnek. Megrende|ó e|fogadja, hogy
arányában nyújtanak be szám|át.

Tervezők bankszám|aszáma:

Mezei Építész Műhely Bt.... '........ '. '... ' Budapest Bank 10101oil-57o519oo.o100ooo2

Németh Csaba ..... Kinizsi Bank732o0196-11273712

Szeződő fe|ek megá||apodnak, hogy amennyiben a Tervezők a1án|atában fogla|t
teljesítési határidót Tervezők késedelmesen te|jesítik, úgy naponta a jegybanki
alapkamatnak megfe|eIő késede|mi kötbért kötelesek fizetni naptári napi késedeImi
kötbérként.

Amennyiben a fenti határidó tekintetében Tervezők számukra felróható módon 30
(harminc) napot megha|adó késede|embe esnek, úgy azt fe|ek o|yan fokú
szeződésszegésnek tekintik, ame|y a|apján Megrendelő egyo|dalúan gyakoro|hatja
e|á||ásijogát. Ez esetben Megrendelő a teljes tervezési díj 30 (harminc) o/o-árajogosult
meghiúsu|ási kötbérként.

Megrendelő 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 késede|mi
kamatot követe|ni.

Fe|ek megá||apodnak abban, hogy Tervezőket nem terheli fe|e|ősség azokér| a
károkért, amelyek abbó| származnak, hogy a tervdokumentáció átadása és a
kivite|ezés közotti időben a betervezett anyagok, berendezések kereskede|mi
forga|mazása megszűnt'

Tervezők szavato|nak azérl, hogy a terveken harmadik szemé|ynek nincs o|yan joga,
ame|y a Megrende|ő fe|haszná|ói jogát, vagyis a terv kivite|ezését 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
hozzájáru|ása nélkü| nem módosíthatja a rende|kezésére bocsátott terveket.
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megosáják, azok teljesítéséért
tervezők a megosáott fe|adatok
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Felek tudomássa| bírnak arró|, hogy a je|en szerződés módosítására közös
megegyezésse|, kizáró|ag a Kbt'-ben fog|alt feltéte|ek maradékta|an 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 aze|végzett munka e||enértékét köte|es megfizetni.

Tervezők jogosultak e|őszá|| ításra.

Fe|ek az esetleges 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 tárgyalások azok kezdeményezésétől számított 30 (harminc) napon
belÜl nem vezetnek eredményre, úgy fe|ek a|ávetik magukat a pertárgy értékétől
függően a Pápai Városi Bíróság kizáró|agos i|letékességének.

A je|en szeződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az 1999. évi
LXXVI. Törvény a szerzői jogról, va|amint a vonatkozó egyéb jogszabá|yok
rende|kezései az irányadók.

Je|en megá||apodást a fe|ek képvise|ői e|o|vasás és közös érte|mezés után, mint
kinyi|vánított akaratukka| mindenben megegyezőt, jóváhagyó|ag aláírták.

Pápa, 2009. augusáus 10.

Tervezők

Mezei
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