




































TERVEZfSI SZERZODES

amely Ietiejdtt eglrcszt
ndv;
szdklely:
ad6szlrn:
telefon:
fa,r:

Budapest F6v{ros XX. keriilet pesterzsdbet Onkorn{nyzata
1201 Budapest, Kossuth Lajos t€r 1.
157 3 5832-2-43
r/283-0640
1/283-0061

kdpvisel6: Szabados Akos polgdrmester
mrnt megrendel6 (tov6bbiakban: Megrendel6),

masreszt
nev:
szdkhely:
ad6sziim:

telefonl
fax:
e-mail:
kdpvisel6:

Kasib M6rniiki Manager Iroda Kft.
1183 Budapest, U1l6i it 455.
22799894-2-43

cdgjegyzdkszim: 0t-09-944093
banksziimlasziim: 10i}22ii-65880322_5t|O}OOi

+36-t-297-19t5
+36-1-290-9191
titkarsag@kasib. hu
Juhdsz S6ndor iigyvezet6

mint tervez6 (tovdbbiakban: Tenez6), (a tov6bbiakban egyiitt: Felek) kdzdtt az alulirotthelyen ds id6ben, az aldbbi feltdrelek mellett

EL6ZMfNY

Megrendelci a Pesterzsdbeti Nyitnikdk 6voda fejlesztdse (KMOP_4.6.1_11_2012-0018)
keretdben timogat6sra irrnyul6 igdn),l (p6lyezatoQ nfijtott be, mely trimogatrisban r6szesiili
a T6rnogatrisi szerz6dds aliiir6sra keriilt. Ferek jelin szerz6d6st 2015. marcius 2g-rin
megkiildittt.Araj6nlatkdrdsel meginditott, a Kbt. hatdlya al6 nem tafioz6 (kiizbeszerzdsi
dfidkhatfu alatti) egyszerii beszerzdsi eljiir6s eredmdnyekdnt 6s ana tekintettel jrjak ald. Ajelen szeE6dds a Megrendel6, mint ajrir atkdr6 ds a Tirvez6, mint nyertes ajiinlattev6 kdzdttj:T 

]"].* t hilatkozott beszerzdsi eljrir6s a Tamogat.is vonatkoz6 rdsz€;k felhasznaliisa
drdekdben kefi.ilt kiirdsra.

1. A SZERZ6DfS TARGYA

1.1. A Megrendel6 a lefol)-tatott eredmdnyes beszerzdsi eljAr6st kdvet6en szez6d6st kiviin
kdtni az aldbbi tdrgyban:
Pesterzs6beti Nyitnik6k 6voda fejteszt6se (KMOp-4.6.1_1t_20f2_U018) t6r5/f
projekt keret6ben kiviteli tervez6i feladatok ellitdsa (6pit6sz, tartdszerkezeti,
g6p6szeti, elektromos tervfejezetek a sziiks6ges mell6kletekiel, konszignici6kkal).

2. TERVEZfSI FELADAT

2.1. A tervezdsi feladat:



2.3.

2.2.

3.6 .

3 .4 .

3.5.

l . l .

_1.1.

3.2.

2.4.

3.'7.

- kiviteli tervek kdszitdse (dpitdsz, tart6szerkezeti, gdpdszeti, etektlomos
tervfbjezetek a sziiksdges melldkletekkel, konszigndci6kiai).

A kiviteli tervek elkdszitdsdnek teljesitdsi ideje: 2013. riprilis 22.

A lervdokumentiici6k pdlddnyszdma ds rendelkezdsre bocsritrisrinak m6dja:
A kiviteli terr'dokumentiicj6t a Tervezonek g pdldrinyban sziiksdges reliesiteni. Azelkdsziilt tervdokumenteci6kat nlomtaton iormaban te a- lent' rneglelOltpdld6nyszrimban lesz6llitani ds digitrilisan _ szerkeszthet6 _ (C6 vagy DVDadathordoz6n)_. formriban, olyan m6don, hogy u M"g.",lJ"l,i ,"i,JJt"r"re." atOszoftverek. alkalmasak legyenek allnak megnyitasara 6s a dokumentricidsokszorosithatd legyen.
A digitdlis szillitas kdvetelmdnyei:

. A teljes tervdokument6ci6 DWG vagy Acrobat Reader (pdD formatumban, anyomtatott dokumentaci6nak megfelel6 szerkezetben szdllitand6.

. A dokumentaci6 minden rdszeleme szerkeszthet6 forrasfom6tumban is
s26llitard6:

- a szdveges dllomrinyok es rdbUzatok MS Office lvagy ezzel
eglenenelu) lormdlumbani
- a rajzi dllomrinyok Autocad (vagy ezzel egyen6rt6kii) formatumban;- minden rajzi dokumentum legal6bb 300 dpi felbontrisri, az eredetivel
megegyez6 mdretil ,jpg,, (vagy ezzel egyendrtdkii) kdpfom6hunba[

Tervez6i feladat a teNez6i kdltsdgbecslds 6s arazatlan kdltsdgvet6s elkdszitdse.

TELJESiTfS

Y"o".i*I" dmogatdsra ir.in),ulo igenlt (p6lydzatot) nyrijtotr be, mely tinogatasban
reszesutt. A patyazar azonosiro szdma: KMOp_4.o.1_l l_2012_0019.

Tervez6nek szo.os egyiithniikiiddst kell kialakitania a pAlyazafbarl rdszr vevo
szemdlyekkel. Az egyiittmlikddesnek ki kell terjednie a kdlcsd;i,s adatszolgiiltatasra.

Teljesitdsnek a teljesitesi halirid6 szerint megjelitlt, teljes tervdokument6ci6 jel€n
szerz6dds szednt tiifidn6 iitadasa min6siil.

A teljesitds helye a Megrendel6 sz6khelye.

1.T"ry"ig,u 
vonatkozo.jogszabdlyi ds szakmai el<iirrisoknak mindenben megfelel6,

hrba- es hianyrnentes teljesitesre, valamint a teljesitdsi hatdrid6k szigoni betartrisrira
kdteles.

A. Tervez6. kdteles a szerz6dds teljesitds6t akad6lyoz6 valamennyi kijriilmdnyr6l a
Megrendel6t ir6sban dflesiteni, s egyben lehet6sdge szerint azokat haladektalanul
megsztintetni, elhdxitani.

y:c.:ld:t9,, 
" 

szerzodesben szereplo munleit 6tv6teli elismewdnnyel (mennls6gi
terJesrtes). ifletve a terv mindsdgdr jdv6hagy6 jegyz6kdnywel (teljesitdsigazolis) ves;i
6t a TeNezijt1l. Az Aldteli elismervdny a terv 6tad6sdval igyid6ten keriil-ritadrisra.



3.8. A teljesitds akkor szerz6d6sszerii,. ha_a terv a kiivetelmdnyeknek, a hat6s6gi 6sjogszabr'vi er.irrisoknak 6s szabv6nyoknak,_ v"r"-i"t 
" 

j";;- ;;;.;6ddsben foglaltrendelkezdseknek megfelel, 6s a terv aLpjrin a kivitelezds gaidasrigliin rnegvaldsithat6.

3.9. Ha a terv a fenti kdvetelmdnyeket nem ejdgiti ki, a szolg6ltat6s kelldkhidnyos.Amennyiben az 61v6telre felajrinlott tervdoku."m,i"iO tateru,ia,iyo., errot j"gyrOktirrf.v
kdsziil, s Tervez6 kijteles az ijs
javitdstua ds a rnunka lsmetettsT T"Tl]t"Ci 

ragv min6segj tudny p6tlista' illetve

hat6rid6n beliil. 
I lelajantasara a jegyz6kcinl,vben megjeldlt megfelel6

3.10. Hibds teljesitds esetdn a jegyz<ikdnyvnek taftalmjznta kell a meruryisegr es min6s6gihiba.pontos leir6s6t, a kijavitris min<isdgdnek meghat6rozesat (m;gfei"lij utaa..at, uagya Ielek megilapoddsa szerino 6s a kijivitds hadridejdt. e kijavi&sra?sszerti hatarid6tKc' megnararoznr. amery dsszhangban dll a megieldlt 6s nem vitatott hib6kmennyisdgdvel ds min6s6g€vel.

3.11. A.munka brirmely rdszdt jogdban rill a Megrendel6nek visszautasilani, amennyiben azhibdsnak, vagy nem megfeler6 min6sdgiinek tarrilja, de ennek iJieils inaotorasat akijavit6s drdekdben kdteles a Teruez6 udomrisrira Lozni, s Felek ea jegyz6konlvben
ritgzitik.

3.12. A Tervez6nek a hib6t a jegyz6kdnF.ben megjett lt hat6xid6n beliii ki kell javitani. Haen.a Ter,{ez6 elmulasztja, a Mlerende]il logosult a kijavitast mris szem6lyekkel
elv6geztetni, ds dsszes ezzel kapcsolatban felmeriirt kiadrisat a Tern-ez6re naritani.

3 13 Amennyiben a teljesitds hibiis volta a Felek kdzdtt vitas, megfeleld szakdrt6 kirendeldsdt
kdrhetik. Amennyiben a szakdfi6 meg6llapitja, hogy a teljisitds hibris volt, a szakt rt6eljfudsaval kapcsolatos kdltsdgek a Tervez6t terhelik, ellenlez6 esetben a M€grendel6t.

, tO 
*I:^*.."1j:ll-drvetelt 

nem,tagadhatja meg, ha annak soritur olyan kisebb jetent6sdgri
tuDaKar es rranyossdgokat dlapit meg, ameryek a rendertetdssze.ii hasznrilatot nern
akad'lyozzift., ds egydbkdnt a terv a kiti,tdtt miiszaki felteteleknek megtttel. Ebben azesetben a Tervez6 ktiteles a hibek, hirinyossrigok kikiisz6bdl6s6t azonnj megkezdeni ds
6t munkanapon beliil elhAritani.

3.15. Hibds teljesitds esetdr a Tervez6 kdteles a hiba tudomris.ira jut6s6t6l, a Megrendel6
6ltali kifogds kdzl6s6t6l szimiton 24 6rdn beliil a javit;st me;kezdeni, s azrha.laddktalanul befejezni, valamint intezkeddseirdl a Megre;deldt irrisbir traladdktalanul
drtesiteni. AmeDnyiben a Tervez6 ezen kdtelezettsdgdnet nem tesz eleget, a Megrendel6jogosult a hiba kijavitiis6t a TeNez6 tiiltsdgdre sajrit maga elv6gezni, iagy harmadik fdl
6ltal elvdgeztetni.

3.16. Hibds teljesitdsnek min6siil kiildndsen, ha a terv gazdas6gtalan megoldasokat tadalmaz
vagy a betervezett dpitdsi beruhdzAs a rendelkezdsre 6116 pdnziigyi keretb6l (a
kdzbeszerzdsi eljrir6sban a tervezend6 beruhrizds tervezett dsszkdlisdge)"riem vatosithat6
mes.



3.17. Hibds teljesitdsnek min6siil kiildndsen, ha a Tervez' a beszezdsi elj6iisban atervezend6 beruhdziis tervezett ijsszkdltsdgdt meghalad6an tewez, kiv6ve, ha azdsszkiiltsdgen feliili tervezdshez a Megrend el6 ir isbin hozzljarult.

3.18. A. tervekben olyan gazdas6gos miiszaki megoldiisok tewezdse sziiksdges, amelyek
lehet6sdget biztositanak a kivitelezds kiretrisszegen beliili megvaldsitiisiira.
Amennyiben e keretdsszegen beliil nem lehet a kivitelezdst megval6sitani, tgy tervezti
kdteles a kdltsdgek csiikkent6s6t eredmdnyez6 miiszaki megoldriiokrajavaslatot tenni.

3.19. Amennyiben az ritvdteli ellen6rzdseket a Tervez6 hibdjrbdl reszben vagy egeszben meg
kell ismdtelni, ttgy a Tevezi: kdteles viselni az ujboli ellenorzeiek bizonylatoi
kdltsdgeit.

3.20. A Teryez6 6s a Megrendel6 kdzdtti b6mely kommunikrici6 irasbeli. I ervez6nek a
sz6beli kiizldseit ut6lagosan, indokolt kdsedelem n6lkiil, haladdktalanul irasban meg
kell er6sitenie. Terr'ez6 a sz6beli kdzldseke csak akkor hivatkozhat, ha azt ut6lag inisbi
foglalta.

3.21. A munka felel6s tervezdje: Takrics Tamris
- Tervez6ijogosultsrig: dpitdszeti tervezdsi szaktedileten nyilvdntartott

teljes kdrii tervez6i j ogosults6g
- Kamami szAm: E 0l-2703

El6rhet6sdg (cim, tel., fax, email):
l t83 Budapest, U[6i ft 455.
+36_l_297-19t5
+36_1_290_9t91
epitesz@kasib.hu

3.22. A telj€sitds sordn kizar6lagosan nyilatkozattdtelre jogosult szemdlyek:
Megrendel6 rdszdr6l:

Sz€z6dds tekintetdben: Ldszik Attila V6xosfejlesztdsi Oszt6l].r'ezero
Miiszaki rdszek tekintetdben: Lriszik Attila Vdrosfejlesztdsi Osdal) r'ezet6

Cime: 1201 Budapest, Kossuth t6r l.
Telefon: 06-l/421-0669
Fax: 06-l/289-253o
E-mail: laszik.attila@pesterzsebet.hu

Tervez6 tekintetdben:
SzeE6dds tekintet€ben: Juh6sz Sandor
Miiszaki dszek tekintet6ben: Juhrisz Srindor

Cime: 1183 Budapest, Ull6i rit 455.
T€lefon: +36-l-297_1915
Fax: +36-1-290-9191
E-mail: titkarsag@kasib.hu

TER\,TZESI DIJ

A M:Cfendeltt tervezdsi dij fizetds€re kdteles.. A tervez6si dij: 2.950.000,- Fr + AI,A,
azaz kett6milli6-kilencszizdtvenezer forint + AFA.

4.

4 . t .



4.',7.

4.4.

4.3 .

4.2.

5.2.

5.3.

5 . 1 .

A..tervezdsi dij_a Megrendelo dltal jovrihagyott tervdokumentiici6kra vonatkozik 6s a\a|alas szerzodesszeni, hibdtlan es hianlalan teljesitdsddrt j6r. A Tervez6 a tervezdsi
dijdt teljes kdnien vdllalkozik a szerz6d6s t6rgy6nak a megv;l6sit6s6ra. A tervezdsi dij
mag6ban_ foglalja a Tervez6nek a jelen szerz6dds szirinti minden szolgriltatrisi
teljesitds6nek ellendrtdkdt,6s a szolgatat6sok terjesitdsdvel kapcsoratosan fblm€fl t
valamennyi kiilts6get, a TeNez6 tevdkenysdgdnek, munkavdgzdsdnek dij6t, valamlnt .ua.nnak sordn felhaszndlt adatok 6ftdk6t, az eredminy eldidse drdekdben eszkdzOlt
sziiksdg€s rAfordit6sokat, ds valamennyi a teryezds softin felmedil6 kdtsdget..

A .Ierl ezd_. kijelenti. hogy a fent megjelijlt tervezdsi dijban a feladat 6s a tervez6si
netyszrn letJes rsmeret6ben ii l lapodott meg.

A. telek.ritgzitik, hogy a tervez6i dij magdban foglalja az 6truhazott felhasznAldi jogok
ellenditdkdt is.

4 .6 .

4.5. A tervezdsi dij a szeo6d,6s teljes id6tartama alatt fix, a jelen szerz6d€sben
meghat6rozott dijnfl magasabb nem lehet.

A tervezdsi dijnak lartalmaznia kell a tervezds soriin sziiksdgessd viil6 vaamennyr
hat6s6gi 6s kdzmiiegyezteteseknek kdhsdgeit, vaiamennyi engedilyezdsi eljrlrris dij6t ii.

Tervez6 kijelenti, hogy v6llalisa a szez6d6sben meghatiirozott feladatoka, az
eredm6ny ldtrehoziistua teljes k6rii ds taltalmaz nindin olyan munk6! mely a
szerz6ddsben szerepl6 feladatok szakszedi 6s a Me$endel6 igdnyeinek megfeiel6
elvdgzdsdhez,. valamint _ az eredmdnyrek a mindenl<ori hatdlyos logszabrilyoknak,
szabvdnyoknak, el6irrisoknak, itinyelveknek, szakmai el6ir6soknak di a szerz6ddsben
foglalt elv6rAsoknak megfelel6, rendeltetdss zeri,i hasznllatil.toz sziiksdges. A szerz6d6s
ldhejijttet kiivet6en a fentieke val6 vagy bdrmilyen miis hivatkozrissal a tervez6si dij
m6dositds6ra, tdbbletkiiltsdgek drvdnyesitesdre a Tervez6 nem jogosult.

FIZETfSI FELTfTELEK

A szerz<idds 6s a kifizetdsek pdnzneme: HUF. A szerz6dds finansziroz6sa KMOp
keretdn beliil, a KMOP-4.6.1-1 1-20i2-0018 szrimri palytuat megval6sitasa keret6ben
megkiitdsrc kerijlt Tamogatdsi Szerz6dds szerint az Eur6pai Uni6, a Magyar A ami
Kdltsdgvetds ds a Megrendel6 forrdsaib6l t<jrtdnik. ut6fi nansziroziissal.

A Megrendel6 el6leget nem biztosit.

Tervez6 1 db sz6mla benyjjt6siirajogosult, a ten/ezdsi lbladat teljesitesdt k6vet6en.

Megrendel6 az ellenszolg6lbtA$ a szimla Megrendel6 dltali kdzhezvdtel€nek naDi6t
kcivetri 30 napon beliil fizeri ki.

A szrimla benytjtisdt megel6z6en Tervez6 kdteles a Megrendel6 illet€kes
kdpviseldjdvel egyeztetni. A szirnla tartalma a t6nyleges es az igazc,lt teljesitdsekkel
dsszhangban kell legyen.

5.

5.5 .



5.7 .

5.6. A fizetdsi hatrlid6 csak abban az esetben kezd6dik, amennyiben a Tervez6 minden
szi.iksdges elszdmolisi okmanlt benytjt, a sz6mla helyesen, szamvitelileg szab6lyosan
van ktdltve.

A szamla Megrendel6nek felr6hat6 okb6l tdrtdn6 kdsedelmes fizetdse eset6n, a l.elvez6
a Polgdri Tdrvdnykdnyvr6l sz6ld 1959. dvi IV. tdrvdnyben (a tov6bbijban: ptk.)
meghattozott kdsedelmi kamat drvdnyesitdsdre jogosult, azonban az elszamolAsi
folyamatban rdszt vev6 biirmely harmadik szemdllnik felr6hat6 kdsedelmes teljesit6sdd
a M:gJendel6 felel6ssdgdt a jelen szerz6dds aliitlts|val kizaia, melyet Teryezo a
szes6dds al6irdsdval kifejezetten tudomdsul vesz.

A Tervez6 kdtelezi mag6t, hogy amennyiben harmadik fel k6vetel6st t6maszt vele
szey!e1. ne1 hivatkozik ara, hogy kdveteldse 6ll fenn a Megrendel6 ir6ny6ban,
tov6bba kittel%i mag6t, hogy a kdvetel6st nem aj.inlja fel biztositdkul. Az ilyen
fitl:t:ldsl a Tervez6 kdteles saj6t k6lts6gdre rendezni, s a kijveteldst ily m6don
kieldgiteni.

szERZoDf sT BIzToSiT6 MELLf KK6TELEZETTSf G

K6sedelmi kiitb6r dsszege a kiviteli teNszillitds hatriridejdre vonatkoz6an (Fvnapt6ri
nap): Tervez6 kdteles kdsedelmi kdtbdrt fizetni, amennyiben a szerz6dls alapjrin
m€grendelt feladatot a 2.2. pontban foglalt hatadd6hdz k6pest kdsedelmesen teljesiti- A
kdsedelmi k6tbdr mdrt6ke: a nett6 tervezdsi dij egy szrzaldkanak megfelel6 napi ki;tbdr.

A kdtbdr drvdnyesitdse nem zilja ki a Megrendel6 kdtbdrt meghalad6 kfainak
e enyesitds6t. A Megrendel6vel szemben kdtbdr nem drr'dnyesithet6.

SZAVATOSSAG

7.1. Kell6kszavatossrig

'/.1.1.4 TeNezb a teNezdsi hib6kd( a Megrendel6vel szemben akkor is felel6s, ha a
Megrendel6 a terveket teljesiteskdnt elfogadja, ds kivirelez6s c6ljtb6l tovebbadja. A
Megrendel6 a tefl,,ek hibaja miatt a kivitelez6vel szemben felel6sseggel nem tartozik
(GK 54. szdmti rill6sfoglal6s alapj6n).

7.2. Jogszavatossig

'7 .2.l.Tewez6 szavatol azett, hogy a terven nem rill Gnn hamadik szemdh,nek olvan
kizrlrdlagos felhasznril6si joga, amely Megrendel6 jelen szerz6d6s szerinri jogszerzisdt
6s a felhasznrilis mddj6nak, tededelmdnek jelen szerz6ddsben meghatiirozottak szerinti
drvdnyesiildsdt korl6tozn.i vagy akadrilyozn6. TeNez6 szavatol M6rt, hogy a
Ielhaszndlisi enged€lyben felsorolt felhasznalasi jogok e szerz6dds alapjrin kizrir6lag
Megrendel6t illetik meg.

1.2.2.Tervez6 szavatossiigot v6llal az6rt, hogy a jelen szerzddds teljesit6se kapcsdn 6tad.isra
keriil6, a szerz6ijog hatiilya a16 tartoz6 miivel szabadon rendelkezik, azok felhaszuil6sa
a Megrendel6 rdszdr6l jogszabdlyba nern ittk6zik, azaz az 6tad,A$a kedil6 mii jogriszta"

6.2.

6.

6 . 1 .

5.8.



8.

az.senld fel}aszniil6si-, kiad6i_, szemdlyis6gi jogdt nem s6rtik. Tervez6 a i.entiekdfiteljes kdrii felel6ssdget v6llal. A Tervez6 2zaiaiol az6rt, togy fru..uOit szem€lynek
nincs olyan joga, amely a terv kivitelezds6t ut adalyor"u, ragy i;orlir.;;.'

7.2.3. Te ez6_ szavatossrigot vdllal azdt, hogy amennyiben a mii elkdszitdsdh€z mas szemdl,t
is igdnybe vett (kiildnosen alten'ez6k, szakteruez6k), a kdzremrikdd6 termeszetes dsjogi
szemdlyekkel olyan tartalmi szez6ddseket kdtittt, amellyel a mtire vonatkoz6 jogokit
megszerezte, s igy a felhasznrildsi jogot Megrendelii a jelen szerz6ddsben idfeltdtelekkel megszerezhesse.

rcinrfnirfs

A mun-kavdgz6sb61 sziirmazd vdtkes magataxtassal okozott k6rokdfi a Tervez6 felel6s, akiirok rendezdse az 6 feladata. A munkavdgzdssel, vagy a munka hat6ridae tdrt6n6
elvdgzdsdnek elmulasdasdbdl ad6d6, a Megrendel6nJ vagy harmadik szemelynek
okozott kirokdfi a Tervez6 kdzvetleniil fele16s, akkor is, ha a kirt altervez6je okoza

TERVEZO JOGAt, KOTELEZETTSI C_El

O 
Tl:"ro. 

kdteles 
_a.vonatkozo jogszabrilyi 6s szakmai el6ir6sokaak mindenben

megrelero. nloa- es tuanymentes teljesitdsre, valamint a teljesit6si hatirid6k szigoru
betart6srira.

9.2. A ^tervez6 
kdteles a szerzddds teljesitdsdt akadrilyoz6 valamennyi kdrtilmenyr6l a

Megrendel6t irrisban haladdktalanul drtesiteni, s egyben lehet6sjge szennt azokat
haladdktalanul megsziintetni, elhiinranr.

Tejvez6 jogosult - a Megrendel6 idsbeli beleegyezdse esetdn a megjeltilt hatdrid6k
el6tti tervszAlfitasra.

Tervez6 kdteles a vrillalt tervezdsi munkiit a tervezdsre vonatkoz6 szabdlyok, hat6s6gi
el6irdsok ds engeddlyek, valamint egydb szakmai kdvetelmdnyek szerinti tartalomban 6s
mil6sdgben szllgAltatni, a megallapodott hatarid6ig elkdsziteni 6s azt a teljesitds helydn
a Megrendel6 k6pvisel6j6nek dtadni.

Te:':ztt ki,j:lef.:g)'uttniikddni Megrendel6 megfelel6en meghatalmazott Kdpvisel6ivel
ds Kdzremrikdd6ivel.

Tervez6 tudomrisul veszi, hogy amemyiben sem a Megrendel6nek, sem neki fel nem
r6hat6, el6re nem l6that6 okokbdl a mrir megkapott jogerds 6pit6si enged6llyel
rendelkez6 

. teNdokument.ici6 oly mdrtdkii megveltoztatiia sziitsdges, nogy az
m6dositott dpitdsi engeddly ir6nti kdrelem benyijt6sat teszi sziiksdgessd,-rigy Tervez6 ajelen szerz6ddsben meghatifuozott tervez6si dijban benne foglali ettin#et teleten
kdteles a sziiks6ges m6dositasokat elv6gezni 6s annak tervizdsi ds dokumentril6si
kdltsdgeit viselni.

Megrendel6 t jekoztatja a Teryez6t, hogy a terveket a betervezend6 dpitdsi beruhdzds
kiizbeszerz6si eljdrrisdnak lefolltat6sa sor6n kivrinja felhasznrilni. EmeL megfelel6en a

9.6.

9.5.

9 .3 .

9.

9 .1 .

9.4.

9.7 .



tervnek,me-g-kell felelnie az dpitdsi beruh6ziisok kdzbeszerzdsdnek rdszletes szabrilyaif6l
s2616 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet es a kcjzbeszerzdsi torvdny erOirasainak, dsTen'ez6 kdteressege a kormrnyrendelet szerinti kdzbeszezesi muszad dokument6ci6, atendereztetdsre alkalmas tervek elkdszitdse.

9.8. Amennyiben a tervdokumentric jd mLiszaki jeirdsa meghatiirozoft gydnmanyu, e.edetii,
tipusri dologra, elj.irdsr4 tevekenysegre, szemdllr.e-, illetcileg lzabaaalomra vagyv6djegl're hivatkozik, ez a megnevez6s csak a trirgy j-ellegdnet egydrtelmii
meghatar_ozrisdt szolgAlhatja, de nem lehet kizrlr6lagos. l, 

"i"tb"o 
a ir"gn"uez6s csak atfugy jellegdnek egydrtelmii meghatdrozasa 6rdek6ben ti,rtdnhet, 6s a megnevezds

mellett Kbt_-nek megfelel6en a,,vagy azzat egyendrtdkii,, kifejezdsi minoen esetben f.el
Ke[ Iunlelnt

9.9. TeNez' kdteles a kivitelezdsi kdzbeszerzdsi eljrirds so(in a tervdokrurentAci6val
kapcsolatban felmeriilt k6rd6sek, kiegeszitci td]ekoztardsok, hianypoflesi igdnyek
lbeleertve a reF.rajlot is) meg\ dlas./olisjban ktjzremLikrjdni.

9.10. Tervez6nek a szerz6d1s tanalmdnak egdszdre vonatkozoan 6rv6nyes
feiel6ssdgbiztositrissal kell rendelkeznie. Az drvdnyes felel6ssdgbiztositlisi szerz6d6s
fenndllasdnak igazolasakdnt a biztosit6si kdtvdny masolata szolgZl, amety e szez6dds
melldkletdt kdpezi. A felel6ssdgbiztositas megl6te a villalkozasi szerz6dds
hat6lybaldpds6nek feltdtele.

10, MEGRENDELOJOGAI,KOTELEZETTSfGEI

10.1. Megrendel6 ds teljes bizonyit6 okiratba foglalt meghatalmMott Kdzremriki,d6i
jogosultak betekinteni a tervezdsi folyarnatba ds dszre-vdteleiket jelezm, mely€ket
Tervezcinek figyelembe keil vetuie a telvezdsi folyamat soriin.

10.2. A Megrendel6 ds teljes bizonyit6 okiratba foglalt m€ghatalmazott Kdaemiikdd6i
kdtelesek a Tervez6vel a hib6kat, illetve kifotasaikat haladdktalanul ds ut6lag is
igazolhat6 formdban kdz61i .

10.3. Megrendel6 kdteles a Tervez6 6ltal kdfi adatszolgeltatAst hatrfuid6n beliil teljesiteni,
tudom6sul veszi, hogy adatszorg6rtatdsi ds kitzbens6 intdzkeddsi ktiterezettsesek terheri.

1I. A FELHASZNJIAS JOGA

11.1. A Tervezd alral elkdszitett mij a szen'i jogr6l sz6l6 1999. 6vi LXXVI. tdrydny (a
tovribbiakban: Szjt.) 1.9 (2) bekezddse drelmdben szez6i jogvddett. A Tervez6 az Szjt.
4.9 (1) bekezddse ds 30.9 (l) bekezd6se alapjrin a szerz6i joggal kapcsolalos vagyoni
jogokjogosultjrinak tekintend6 a fenti szellemi alkotrisok vonatkoz6sriban.

112. Jelen szerzddds alapjin minden tovdbbi fertdtel bekdvetkezdse ndrkiil a Tervez6 6rtar
elkdszitett tervdokumentdci6 kdzbesze.zds kiir6sdhoz korldtlanul felhasznalhat6.

I 1.3. A jelen szerz6dds alapj6n elkdsziill tervek turajdonjoga a Megender6 6rtali 6tv6te[er ds
a tervezdsi dij megfizetds6vel a Megtendel6re szill dt €s azok felhasznrilisi ioe6t is



megszezi. TeNez6 tudomiisul veszi, 6s,hozz6jari6s6t adja abhoz, hogy amennyiben akivitelezds drdekdben sziiksdges a terveknek u tet".fmeny _"gGniiet, nasznositesatmegv{ltoztat6 m6dositrisa ds annak elvdgzeset a fervezl nelfei"iti lrur,i.iaOUn ,r.rnv6llalja rigy Megrendel6 a sziiksdges m6dositis elv6gz6sdre mZs i"_"rOt firfrut n'"g.

I I 4. Tervezd jelen szerziid's ar'irisaval az szjt. 43.g (r) bekezdesenek meglelel6en abszolftkizix6lagos felhasznarasi engedel]'t ad a tervek Megrendeld alrali dtvdfere es a tervez6sidij megfizetdsdt k6vet6en a Megendel6nek a-leten sze.zOaesben megnatarozott
tervez6si munkiikra vonatkoz6al.

1 1.5. Tervez6 jelen szerz6d6s alAinisdt kdvet6en tov6bbi felhasznrilisi engeddlyt Dem adhat aten7dokumentdci6k felhaszn6l6sara.

11.6. Tervez6 jelen szerz6dds al6ir6s6t kdvet6en nem jogosult a terudokumentici6ka
vonatkoz6an b.irmilyen tartalmf felhaszniildsi szerz6d6s inegkot6s6re.

11.7. T.eNezb kijelenti, hogy koiibban nem kizdrolagos felhaszndldsi enged6l),t nem adott,illetve amennyiben kor6bban a Tenezo nem kizirolagos felhasznri,lisi engeddll,t adottharmadik szemdllnek, az nem maradt fenn.

11.8. A_ Tervez<i a jelen szerz6ddsben meghatiirozott miire, a tervdokumenteci6ka aMegrendel6nek kizrir6lagos felhaszndlisi engedel),t biztosit, amety az izjt.-ben foglaltdsszes, az al6bbiakban felsorolr vagyoni jogosultsdgra kiterjed az Szjt 17.$_=nal(
meglblel6en:
a, a tiibbszdrdzds (Szjt. 18-19. $)
D) a terjesztds (Szjt. 23. S),
c) a nyilvdnos eldadris (Szjt. 24-25. g),
d) a nyilvrinossrighoz kijzvetitds sugdzassal vagy mdskdnt (Szjt. 26_27. $),eJ a sugdrzott miinek az eredetihez kdpest mds szervezet kdz;eiktatdsdval anyilvanoss6ghoz tdrtdn6 tovdbbkitzvetirdse (Srt. 28. $),
f) az Atdolgoz{s (SzJt. 29 . S),
d a kidllitds (szjt. 69. g).

I 1.9. Felek kifejezetten meg6llapodnak, hogy Megrendel<! jelen szerz6d6s aldir6s6val jogot
szerez a$a, hogy a felhasznrilisi enged6ly keretein beliil Megrendel6 a tervek
Megrendel6 61tali atvdtele 6s a tervezdsi dij megfizetdsdt k6vet6en ;feftasznalAs jogat
rdszben, vagy egdszben harmadik szemdll,re (szerndlyeke) 6tuhr2hat1a ds az 6t
megi11e16 felhaszn6ldsi engeddly kerctein beriil hamadik szemdlynek ierhaszn6rasi
engedely szabadon adhat {Szjt 46.gt l)bekezdesJ.

11.10., 
. 

Felek kifejezeften megrillapodnak, hogy a felhaszn6lasi enged6ly kite{ed a mii
litdolgoz6s6ra ds tdbbszdrdzdsdre is (Szjt. 4t. $ (i) bekezdds).

11.11. 
. 

Felek.kifejezetten megdllapodmk, hogy a mii tiibbszdrdzdsdre adott engeddly aMegrendeldnek jogot ad. arra. hogy a mrivet kdp_ vagy hangfelvdtelen rdgzitse, illetve,
nogy a4 szamrrogeppet vagy elektronikus adathordoz6ra mdsolja (Szjt. 47. g (2)
bekezdds).



11.12. A felhaszndasi szerz6d6s alapj6n megadottnak kell tekintem a Tewez|
hozztqimilisirt ahloz. hogy a Megren-del6 u i.,ii turtul.,i.6l a ielhasznAlas c6ljrinak
megfelel6 m6don a nyilv6noss6g szrimrira rrijdkoztatrist adjon (Szjt. tO. | 1:; tetezOese;.

11.13.^ 
.. A felhasznril6si enged6ly szerinti felhasznalA$ Megrendel6 akkor kezdheti meg (a

felhasznrilisi engeddly hatdlya akkor rill be), ha a jeierifelhasznriLisi szerz6dds alapjrin
Tervez6 rdszdre a dijaziis megfizetdsre keriilt, a felhasznrilishoz semmilyen mAs teltdtel
bekdvetkezdse nem sziikseges. A felhaszndldsi engedely hatdlydnak be6ll6s6r6l
haladdktalanul, de 1egk6s6bb a hat6ly be6ll6sdt6l szrimitott kett6 munkanapor bellil
Teflr'ez6 igazol6st kdteles kiadni Megrendel6 rdsz6re.

I1.14. Felek kijelentik, hogy a tervezdsi dij magaban foglal.ja a szerz<ii jogdijakat.

11.15. Megrendel6 kikdti a rendelkezds jog6t a szerz6ddssel kapcsolatban a .IeNez6
rendelkezdsdre bocs6tott, jogi oltalomban rdszesithet6 szellemi aliotrisok tekintetdbeq s
a Tervez6 a szellemi alkot6st csak sajft be1s6 tevdkenys6gdhez hasznflhatja fel,
nyilviinossagra nem hozhatja, harmadik szemdllyer nem kiizbh;ti, a szellemi arkotrissal
a Megrendel6 szabadon rendelkezik.

12. A SzERzoDEs MdDosiTAsA, FELMoNDASA, MEGSZIT.{fSE

12.1. A szerz6dds m6dosit6sa csak a Kbt. el6i&isainak betartrisrival, a Felek egyez6
akaratayilatkozata alapj6n irAsban tdrtdnhet.

12.2. A Megrendel6 a Tetyez6 srilyosan szerz6ddsszeg6 magatartasa, a Megrendel6
6rdeksdrelme esetdn jogosult azonnali hatillyal ir6sban felmondani a szerz6ddst. Ebben
az esetben a_ Megendel6 jogosult a Tervez6vel szemben drv6nyesiteni a
s"erz6d6ss"egdsb61 fakad6 egydb igdnyeit is. Sulyos szerz6ddsszegdsnek min6siil, ajelen szeE6ddsben kiildn pontokban megieldlt felmonddsi indoko=kon tflmen6en a
teljessdg igdnye ndlknl p1.:

- a TeNez6 indokolt ok ndlkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a
tervdokumentdci6 elk6szit6s6t;

- a Tervez6 a hibrlsan elvdgzett munket felsz6litris ellendre nem javitja ki;
- a Tervez6 fizetdskdptelennd vdlik, cs6d- vagy felszdmolisi eljrir6s indul ellene.

12.3. A Tewe.z6 a_Megrendel6 sflyos szez6ddsszeg6 magatafiilsa eset6n jogosult azonnali
hat6llyal iiisban felmondani a szez6ddst. Ebben az esetben a Tervez<i jogosult a
Megrendel6vel szemben drvdnyesiteni a szerzciddsszegdsb6l fa.kad6 egy6b ig6;yeit is.
Sulyos szerz6ddsszegesnek tekintend6k pl.:

- a Megrendel6 a tetesitdsigazoles ellendre megtagadja a kiadott sz{mla
kiegyenlir6sdt;

- a Megrendel6 fizetdsk€ptelennd v6lik.

13. HORIZONTALISVALLALASOK

13.1. Tervez<i .. vafl4ja hogy a fejlesztdshez kapcsol6d6 nyilviinos esemdnyeken,
kommunik6ci6jriban ds viselkeddsdben esdl],tudatossrigot fejez ki: nem kdzvetit
szegreg6ci6t, cs6kkenti a csoportoka vonatkoz6 megl€v6 el6itdleteket.

l 0



13.2. Temez6 a ziildfeliilet kialakit6srnak teNez6se sorin az 6shonos niivdnyfajokat, a
tdjegysdgnek megfelel6 fajkompozici6k el6nyben r6szesiti.

14, EGYEBRENDELKEZfSDK

12.1.Felek kdtelezettsdget vellalnak ana, hogy a kdzdttiik felmedil6 esetleges jogvitft
fokozott egyiitbniikdddsi kiitelezetts6g mell€tt trtugyaldsos rlton pr6briljrik meg
rendezni, s ajelen szerz6d6sb6l fakad6 vitris k6rddsekben megegyezdsre tiirekednek.

14.1. Jelen szerz6ddsben nem szab6lyozott kdrddsekben a mindenkor hat6lyos magyar
jogszabalyok kiiliinds tekintettel a Ptk. rendelkez6seire az iiinyad6k.

14.2. Tervez6 kdtelezettsdget vrillal arra, hogy a szez6d6s id6taftama alatt, tov6bb6 arurak
bdrmely okb6l tijfidn6 megsziindse eset6n, id6beli korlatozds ndlknl a tudom6s6xa jutott
bizalmas inform5ci6kat jogosulatlan szemdllyel nem kiizli. Nem hozza nyilviinoss6gra,
nem reproduk6lja a szerz6dds el6kdszil6se-, megkdt6se-, vagy teljesitdse sor6n
tudomAsita jutott - szdbeli, irdsbeli a Feleknek a jelen szerz6ddsben foglalt
jogviszonyiival dsszeftigg6, miiszaki, jogi, iizleti informrici6t, tdny1, adatot,
dokumentumot - ide 6five a kdltsdgeke, tervekre, adate[dszerekle vonatkoz6
infom6ci6kat, szimit6g€pes programokat -, kiv€ve, ha a k'zleshez a Megrendel6
el6zetesen iriisban hozzAjtrrult, vagy ha aztjogszabrily kiitelez6v6 teszi.

14.3. Felek rdgzitik, hogy amennyiben a Tervez6 fenti kiJtelezettsdget brirmely okb6l
megszegi, a Megrendeki jogosult a szerzoddst azonnali hatrillyal felmondani. Felek
kijelentik, hogy a titoktartasi kijtelezettsdg nem vonatkozik a jogszab6ly riltal
kdz6rdekiinek vagy k6zdrdekb6l nyilvrinosnak mir6sitett adatok kiizl6s6re

14.4. Jelen szerz6d€s 5 eredeti pdldrinyban k6szii1t, melybatl2 pdlddny a Ten ez6t, 3 pdlddny a
Me$endel6t illeti me g. A szetz1d1s az aliir6s napj6n 16p hatAlyba.

Fentiek tanrisit6sakent Felek jelen szez6dest akaratuk kijlcsdniis ds egybehangz6
kifejezdsekdnt - a szerz6d€s 6ttanulmAnyoz6sa, drtelmezdse 6s megdrtdse ut6n -, mint
akaratukkal mindenben megegyezdt, j6v6hagy6lag irj6k a16.

Budapest, 2013. 6pri1 s,,..iUlJ APR i Budapest, 2013. dprilis 8.
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